
STOPDE HOLD-UP 
OP DE ARBEIDERS- 

KLASSE!

DE META�O’S VOEREN

ACTIE

Terwijl een minderheid blijft profiteren van de schaarste en de economische gevolgen van de oorlog, betalen de 
werknemers en de werkneemsters de rekening! De prijs van gas en brandstoffen vliegt de hoogte in en aan de kassa 
is het een echte calvarietocht. Niet zelden moeten sommigen meer dan € 300 per maand betalen, en dit enkel om 
naar het werk te gaan! Dit kan niet langer! 

VOOR DE METALLO’S VAN HET FGTB MOET DE SOCIALE EN INDUSTRIËLE 
NOODTOESTAND AFGEKONDIGD WORDEN EN MOETEN ONMIDDELLIJK 

MAATREGELEN GETROFFEN WORDEN!

1 DES-ESCALATIE EN DIPLOMATIE OM KOMAF TE MAKEN MET DE OORLOG
De oorlog eist voor alles een zware menselijke tol voor de arbeidersklasse in de regio’s waar de 
oorlog woedt. Maar ook de sociaaleconomische gevolgen nemen toe, met alle onzekerheid voor 
honderdduizenden werknemers en werkneemsters in ons land. Terwijl sommige van onze sectoren 
proberen te herstellen van de coronacrisis, duwt het lopende conflict ons opnieuw in een groeiende 
onzekerheid (bevoorradingsproblemen en schaarste, klantenverlies, galopperende prijzen, tijdelijke 
werkloosheid, ...). Er kan geen sprake van zijn dat de belangen van een kleine minderheid machtige 
mensen, ons dagelijks leven in gevaar brengen.

We roepen dan ook op tot een sterke mobilisatie op 26 maart te Brussel om het einde van de oorlog 
in Oekraïne te eisen en een actief vredesbeleid in Europa te bevorderen.

2 DE PRIJZEN VAN BRANDSTOF MOETEN OMLAAG
Bijna € 2,30/liter aan de pomp! Het is hoog tijd dat men de middelen vindt om terug te keren naar een 
draaglijke prijs aan de pomp. Onder de regering-Michel had rechts de accijnzen verhoogd. Er moet 
een “versterkt” omgekeerd cliquetsysteem ingevoerd worden om de accijnzen te doen dalen. Dat alles 
is gemakkelijk te financieren door een extra belasting te heffen op de winsten van de reuzen uit die 
sector. Ook de werkgevers moeten hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen door hun bijdrage 
in de verplaatsingskosten te verhogen.

DE WOEDE STIJGT!
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Perscontact: Hillal Sor, algemeen Secretaris +32 494 90 81 51
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3 BTW OP GAS EN ELEKTRICITEIT NAAR 6% 
Energie is een levensnoodzakelijk goed, geen luxeproduct. Er moet heel snel een structurele 
verlaging van de BTW komen om onze facturen te verlichten. Net zoals voor brandstoffen maken de 
multinationals uit die sector genoeg winst om die maatregel te financieren.

4 STOP DE GALOPPERENDE PRIJZEN DOOR PRIJZENCONTROLE
De liberalisering van de sector en daarbij nog de oorlog in Oekraïne maken de situatie oncontroleerbaar. 
Die prijzen moeten oor het algemeen belang absoluut opnieuw onder overheidscontrole gebracht 
worden, zowel voor onze industriële activiteit als voor onze gezinnen. Wij eisen dat de energiesector 
genationaliseerd wordt, ten einde de uitdagingen aan te gaan die ons staan te wachten.

5 DE WET VAN ‘96 DEACTIVEREN
De periode toont dat de voorbije en de komende indexeringen niet volstaan om de stijging van de 
levensduurte te stoppen. Wij willen vrije loononderhandelingen om de brutolonen te verbeteren, onze 
sociale zekerheid te herfinancieren en de arbeidersklasse tegen precarisering te beschermen.

6 ONZE INDUSTRIËLE BANEN BESCHERMEN
Met de coronacrisis konden we met verschrikking de zware gevolgen zien van de desindustrialisatie 
van Europa, opgedrongen door de financiële belangen. Onze meest essentiële noden zijn niet langer 
gewaarborgd. Het is tijd om de openbare industriële initiatieven en de herlokalisering van activiteiten 
weer leven in te blazen om de sociale en milieubehoeften van onze burgers te waarborgen. 

OM AL DIE REDENEN ZAL DE CENTRALE VAN DE METAALBEWERKERS VAN HET ABVV  
ALLE ACTIES VAN DE WERKNEMERS DEKKEN. DIT IS ZAL OOK HET GEVAL ZIJN  

VOOR DE ACTIES DIE HUN VERTEGENWOORDIGERS IN DE BEDRIJVEN ZULLEN VOEREN  
OM ALLE MAATREGELEN DIE WIJ EISEN TE VERDEDIGEN. 

WIJ KOMEN OP STRAAT TIJDENS DE HELE MAAND MAART EN 
BEREIDEN NU AL DE PARLEMENTAIRE DEBATTEN EVENALS DE ACTIES 

DIE WIJ TEGEN DE WET VAN ‘96 GAAN VOEREN.

DE WOEDE STIJGT!
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