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Schrikbarende ongelijkheid
De strijd van werkenden voor rechten en
waardigheid is gericht tegen economische
ongelijkheid. Dat gevecht is des te
dringender nu het verschijnsel van de
werkende armen om zich heen grijpt terwijl
de miljardairsklasse haar slag slaat.
De voorbije twee decennia is het
aantal miljardairs wereldwijd meer dan
vervijfvoudigd. Alleen al tijdens het eerste
jaar van de COVID-19-pandemie werden
de Europese miljardairs $1 biljoen rijker.
Deze buitengewone vermogensgroei
staat in schril contrast met de toenemende
moeilijkheden waarmee werkende gezinnen
worden geconfronteerd.
Naar schatting een op de zes Europeanen
heeft een laag loon en voor 95 miljoen
Europeanen dreigen armoede en sociale
uitsluiting. Deze gezinnen verdienen een
loon, vaak met een onzekere baan, maar

1/6 Europeanen verdient een
laag loon

hun inkomen is niet voldoende om de
stijgende kosten van voedsel, huisvesting
en verwarming te betalen.
Deze onthutsende ongelijkheden zijn geen
toeval. Ze worden steeds groter en die
ontwikkeling is bewust georganiseerd.
Uitbuiting van werkenden is een steunpijler
van het kapitalistisch economisch systeem dat
aangewezen is op eindeloze economische
groei. De beperkte rijkdommen van de aarde
worden uitgeput, aandeelhouderswaarde
krijgt voorrang op sociale rechten. Door het
alles overheersende streven naar efficiëntie
en productiviteit worden werknemers louter
instrumenten om winst te maken.
Ondertussen blijven regeringen het
dogma van de privatisering prediken.
Openbare systemen worden drooggelegd
en uitgehold, de elite kan op grote schaal
belastingen ontwijken en staatskassen lopen
biljoenen euro’s mis.
De werkenden vechten terug. Transnationale
netwerken hebben bewezen dat ze een
machtsverschuiving tot stand kunnen
brengen om economische en sociale
rechtvaardigheid voor iedereen te eisen.

De opmars van de miljardairsklasse

Vechten voor gerechtigheid

In Europa zijn de ongelijkheden vandaag
groter dan veertig jaar geleden. Tussen 1980
en 2017 groeide de rijkdom van de bovenste
1% meer dan dubbel zo snel als die van de
onderste 50%.

De opmars van de miljardairsklasse is een
teken van economisch falen. Miljardairs,
hun financiële groepen en ondernemingen,
oefenen economische en politieke macht
uit om de wetgeving ter bescherming van
de werknemersrechten te ondergraven.
Zij hebben de vrije pers afgekocht.
Spraakmakende medialekken hebben
blootgelegd hoe zij zich boven de wet
stellen. Velen hebben extreemrechtse
politici en een op haat gestoelde politiek
gefinancierd. In het algemeen hebben zij
onbeperkte macht over levensbelangrijke
economische sectoren. Ze zijn een
bedreiging voor de democratie.

Het is beschamend dat de EU haar
doelstelling voor 2020, 20 miljoen burgers
uit de armoede tillen, niet heeft bereikt.
Bijna 20 miljoen kinderen, een vierde van
alle kinderen in de EU, lopen vandaag het
risico in armoede te vervallen. Door de
COVID-19-pandemie is de financiële situatie
van de meerderheid van de Europeanen
verslechterd.
Anderzijds is er sinds het begin van de
pandemie om de 26 uur een miljardair
bij gekomen. De opmars van de
miljardairsklasse valt samen met de
klimaatcrisis, de vernietiging van onze
planeet, en met extreme armoede. Twintig
van de rijkste miljardairs stoten gemiddeld
naar schatting tot 8.000 keer meer koolstof
uit dan de miljard armste mensen.
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Werkenden hebben historische revoluties
geleid. De onthutsende toename van
de ongelijkheden vraagt om een nieuwe
revolutie in onze tijd. Overal organiseren
werkenden zich om zich te verzetten tegen
de extreme uitbuiting die tot de dubbele
sociale en klimaatcrisis heeft geleid.
Initiatieven zoals Make Amazon Pay brengen
vakbonden en het maatschappelijke
middenveld uit de hele wereld bijeen om
arbeidsuitbuiting, belastingontwijking en
het schaden van lokale gemeenschappen
en het milieu te bestrijden.
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Tijd voor actie!
Het is tijd om het miljardairschap af te
schaffen. We hebben nood aan een
vermogensbelasting, niet alleen op
vermogenswinsten, maar ook op het
aandelenbezit van miljardairs. Voorts
moeten er een ambitieuzer akkoord over
de vennootschapsbelasting en ernstige
maatregelen tegen belastingontwijking
en belastingparadijzen komen. De zo
binnengehaalde biljoenen kunnen worden
gebruikt om openbare systemen te
versterken, sterkere sociale vangnetten
te ontwikkelen en gezondheidszorg en
onderwijs te verbeteren.
De EU is deze weg echter nog lang niet
ingeslagen. Het EU-beleid heeft geholpen dit
onrechtvaardige systeem van ongelijkheden
in stand te houden. Het werkt hand in hand
met grote ondernemingen en hun miljarden
binnenrijvende eigenaars, maar tegen de
rechten en belangen van werkenden en
burgers. De werkenden betalen de prijs, met
lage prijzen en onzekere banen. Dat zorgt
er mee voor dat het bestaan van ‘werkende
armen’ in de samenleving als normaal wordt
ervaren.
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Dit is niet hoe het hoort te zijn. De
arbeidersstrijd heeft ons rechten opgeleverd
die we als vanzelfsprekend beschouwen,
maar die vandaag worden bedreigd of
uitgehold. De werkenden zijn de sleutel
tot het verdedigen van de economische
rechtvaardigheid. Historisch zijn zij voorop
gegaan in de strijd tegen misbruik en
uitbuiting. Vandaag kunnen zij het voortouw
nemen in de belangrijke strijd tegen de
extreme concentratie van rijkdom, de lage
lonen en de uitbuiting van werkenden.
Het blootleggen van banden tussen EUregeringen en de economische elites
gaat samen met bewustmaking en met de
organisatie van collectieve actie. De Linkse
Fractie in het Europees Parlement staat aan
de zijde van de werknemers in hun strijd
voor sociale rechtvaardigheid en juicht hun
verwezenlijkingen toe.

