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Nieuws van het vakbondsfront.

Vrouwen tegen de krisis en voor werk
Aan: FNV FEDERATIERAAD
Vakbondsafdelingen en Blg's in Amsterdam en
omgeving
Vakbondsbladen
RESOLUTIE AANGENOMEN OP 8 MAART IN AMSTERDAM
1500 vrouwen en meiden, bijeen op de 8 maartviering in
Paradiso in Amsterdam, protesteren fel tegen de regeringsmaatregelen waarmee het kostwinnersbeginsel verder
wordt doorgevoerd en de werkgelegenheid voor vrouwen
verder wordt afgebroken.
Niet-kostwinners, vrouwen en jongeren worden de dupe.
Jongeren van 16 en 17 jaar krijgen geen uitkering meer,
jongeren beneden de 23 jaar geen WWV. Ongehuwden
beneden de 35 jaar en gehuwde vrouwen krijgen geen
recht meer op een aanvulling tot het minimumloon. Vrouwen hebben nu al amper recht op een eigen uitkering en
dat dreigt door de regeringsmaatregelen nog verder ingeperkt te worden. Ook de extra belasting voor tweeverdieners leidt er in praktijk alleen maar toe dat vrouwen ontmoedigd zullen worden om buitenshuis te gaan werken.
Want wie wil er nu nog werken voor de belastingen? Door
de bezuinigingen in de gezinszorg, de gezondheidszorg en
het onderwijs verdwijnen er tienduizenden banen van
vrouwen. Door reorganisaties bij bedrijven als Fokker en
grootwinkelbedrijven komen ook nog eens banen van
vrouwen op de tocht te staan.
Maar vrouwen willen niet de dupe worden van de krisis en
terug naar het aanrecht. Vrouwen hebben recht op werk,
recht op inkomen, recht op een ekonomisch zelfstandig
bestaan. Hierbij willen wij niet uitgespeeld worden tegen
andere groepen in de maatschappij: tegen jongeren, tegen
ouderen, tegen mannen. Wij vinden dat iedereen recht
heeft op een inkomen waar je zelfstandig van kunt leven.
Wij vinden dat er meer betaalde banen voor vrouwen
moeten komen. Ook in de traditionele mannenberoepen.
Daar willen wij voor knokken. Als vrouwenbeweging samen
met de vakbeweging. Samen met de vakbeweging kunnen
we in onze strijd voor betere arbeidsomstandigheden en
meer werk voor vrouwen konkrete resultaten boeken.
Daarom verwachten wij van de vakbeweging dat zij de
strijd gaat voeren en onze strijd gaat steunen tegen de
bezuinigingen en andere regeringsmaatregelen en voor
ekonomische zelfstandigheid van vrouwen.

ONZE EISEN ZIJN:
−
geen verdere doorvoering van kostwinnersbegrippen in
de sociale zekerheid
−
afschaffing van de huidige kostwinnersbepalingen
−
400 gulden erbij voor bijstandsvrouwen
−
geen ontslagen van vrouwen in het onderwijs, de gezondheidszorg, bij de Bijenkorf en op andere plekken
waar vrouwenbanen op de tocht staan
−
arbeidstijdverkorting, in beginsel per dag opneming van
een CAO-artikel dat de wet Gelijke Behandeling en de
wet Gelijk Loon bekrachtigt
−
uitbreiding van bijzondere verlofregelingen
−
verbeteringen van de rechtspositie van deeltijdwerkenden.
Wij verwachten van de vakbeweging dat zij voor onze eisen
opkomt, ook in de huidige CAO-onderhandelingen. Wij
roepen alle vakbondsleden op om hiervoor binnen de
bonden op te komen.

