Brussel, 4 april

Tegen het Europa van de
monopolies
Vóór het Europa van de
werkende bevolking
De NCPN ondersteunt de eisen van de FNV in Beweging:
‘Voor Koopkracht en Echte Banen’. Deze gaan uit van
de belangen van de werkende mensen tegenover de
belangen van de monopolies. Deze eisen gaan lijnrecht
in tegen uitvoering van de in 2000 door Europese
regeringsleiders vastgestelde Lissabon-agenda.
Uitvoering van deze ‘hervormingsagenda’ betekent
afbraak van voorzieningen en verslechtering van lonen
en arbeidsvoorwaarden. Alle regeringen van de lidstaten
hebben deze afbraak van rechten en verworvenheden,
die ‘hervorming’ wordt genoemd, versneld om daarmee
uit de kapitalistische crisis te komen. Over de rug van de
werkende bevolking wordt de Europese economie meer
concurrerend gemaakt en winsten van de monopolies
hersteld. Ontslagbescherming en –vergoedingen werden
afgebroken en vaste banen vervangen door tijdelijke
contracten. Massaontslagen bij grote bedrijven en de
overheid zijn het gevolg.
Met de leus ‘Voor Koopkracht en Echte Banen’ is de
aanval ingezet tegen deze politiek waardoor inmiddels
meer dan de helft van de Europese rijkdom in handen
van 10 procent van de bevolking is gekomen. Tegen
het beleid van de Europese Unie om deze ongelijkheid
doelbewust in stand te houden en te vergroten omdat
het voortdurend streven naar superwinsten de motor
van de monopolies is, die de dienst uitmaken in
Europa. De belangen van de monopolies staan haaks
op de belangen van de werknemers. Vergroting van
de winsten van monopolies, die worden bereikt door
verdere rationalisering en grotere concurrentie, levert
geen koopkracht en echte banen op. Faillissementen in
het midden- en kleinbedrijf zijn het gevolg en voor de
werkers betekent dit verder verlies van banen en grotere
druk op lonen en andere arbeidsvoorwaarden.

Cao-onderhandelingen
Door de monopolies is het fenomeen cao als zodanig
ter discussie gesteld. Ook in de politiek wordt bijv.
door D’66 individualisering van arbeidscontracten
bepleit. Als de individuele werknemer tegenover de
monopolies wordt geplaatst is zijn belangrijkste wapen
van collectieve belangenstrijd uit handen geslagen! In
het actuele proces voor vernieuwing van cao’s is het
daarom van groot belang dat de werkenden worden
gemobiliseerd om in de cao’s de eisen ‘Koopkracht en
Echte Banen’ binnen te halen. Dat zij loonsverbeteringen
afdwingen en de aanval afslaan om verschillende
toeslagen in te leveren die in arbeidsvoorwaarden zijn
geregeld. Dat zij flexibilisering van arbeidscontracten
en werkverbanden tegengaan en vasthouden aan
omzetting van tijdelijke contracten in vaste banen. Dat
zij vasthouden aan het opnemen in de cao’s van leerwerktrajecten met een baangarantie.

De Europese Unie is instrument van de
monopolies
De huidige Europese Commissie is het
uitvoeringsinstrument van de monopolies in Europa. De
ERT, de Europese Ronde Tafel van Europese Industriëlen,
waaraan wordt deelgenomen door de leiding van alle
grote multinationals in Europa: Volvo, Siemens, Nestlé,
Unilever, Shell, Fiat, enz., stuurt de Europese Commissie
aan. Alle ‘neoliberale’ voorstellen en besluiten van
deze machtige lobbygroep verschijnen na enige tijd in
besluiten en richtlijnen van de Europese Commissie,
en vervolgens als maatregelen en wetten van nationale
regeringen. Privatisering van openbare diensten en
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nutsbedrijven en verhoging van de pensioenleeftijd zijn
daarvan voorbeelden.

Versoepeling ontslagrecht, verkorting duur
WW en werken met behoud van uitkering
Door de ERT is aangedrongen op lastenverlichting
voor het bedrijfsleven door versoepeling van het
ontslagrecht en verkorting van de duur van de WW. Het
gevolg hiervan is dat de werkende bevolking eerder
werkloos wordt, vervolgens sneller in de bijstand komt
en overgeleverd wordt aan hoe de gemeentelijke
politiek dit plaatselijk invult. Veel gemeenten eisen
inmiddels dat degene die een uitkering ontvangt daar
iets tegenover moet stellen: werken met behoud van
uitkering! De drang bij gemeenten om werklozen
via de bijstand in te zetten zal alleen maar groter
worden als volgend jaar de ‘zorgtaken’ van het rijk
definitief met minder geld naar de gemeenten worden
overgeheveld. Het effect hiervan op de positie van de
werkers is dubbel negatief: de inzet van werklozen zal
reguliere banen verdringen en de druk vergroten op
werkers in reguliere banen om verslechteringen in de
arbeidsvoorwaarden te accepteren, uit angst dat hun
werk wordt overgenomen door werklozen. De werkende
bevolking wordt dus tegen elkaar uitgespeeld! Dit
kunnen we niet accepteren. Waar werk is moet
minimaal het minimumloon worden betaald met een
arbeidscontract. Gewoon goed werk noemt de ‘FNV in
beweging’ dat!

Participatiesamenleving
Net zoals de afbraak van de verworvenheden van de
arbeidende bevolking door Europa wordt ‘verkocht’
als ‘hervorming’, wordt de verdringing van reguliere
banen door inzet van werklozen en vrijwilligers
‘verkocht’ als participatiesamenleving. Het overnemen
van maatschappelijke en zorgtaken van reguliere
werkers beleid door vrijwilligers en werklozen wordt
gemotiveerd met een beroep op solidariteit! Hoe zout

kun je het eten? De werkende bevolking wordt tegen
elkaar uitgespeeld onder het mom van solidariteit! En
de monopolies achter de schermen lachen zich rot!

Samenwerking tussen communistische
partijen
De communistische partijen van Duitsland, Nederland,
België en Luxemburg onderzoeken samen de aard van
de crisis, de gevolgen ervan voor de werkende bevolking
en het ontwikkelen van een succesvolle tegenstrategie.
Kern hiervan is brede samenwerking tussen alle groepen
van de bevolking die zich verzetten tegen de politiek om
de crisis af te wentelen op de werkende bevolking. Een
strijdbare vakbeweging heeft hierin een onmisbare en
centrale rol.

Vrede en veiligheid
Het kapitalistische stelsel vormt niet alleen een ernstige
bedreiging voor het levenspeil van de werkende
bevolking, maar voor de mensheid als geheel. De kans
op ernstige gewapende conflicten neemt toe nu de
kloof tussen rijk en arm toeneemt en de maatschappijen
destabiliseert. De NAVO heeft zich ‘ongemerkt’
omgetoverd van een ‘verdedigingsorganisatie’ tegen
communistische dreiging, tot een wereldwijde militaire
interventiemacht. De Europese Unie
wil de Europese interventiecapaciteit verder
ontwikkelen om de belangen van de monopolies te
verdedigen”. Het Verdrag van Lissabon (2009) verplicht
de lidstaten om “hun militaire vermogens
geleidelijk te verbeteren” en legt vast dat het Europees
Defensieagentschap (EDA) “de industriële
en technologische basis van de defensiesector moet
versterken”.
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