Samen Sterk op 5 mei ‘17
24u-STAKING 5 mei 2017 sector Scheikunde
- Vakbonden ijveren voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector
-

Essenscia geeft gouden bergen a/d aandeelhouders en kruimels aan ons

-

Sectoronderhandelingen afgesprongen op 13 april

-

Stakingsaanzegging ingediend in overleg met de delegaties op de bedrijven

Sectorakkoord?
Een sectorakkoord is belangrijk voor de 10.000 werknemers die werken in bedrijven zonder
cao’s. Zij werken vaak zelfs voor het sectorieel minimumloon van slechts 10€/uur. Maar ook
voor de andere werknemers is de sector-cao belangrijk omwille van SWT (brugpensioen),
tijdskrediet en landingsbanen…
Wij eisen een solidair sectorakkoord voor allen, dat ieders koopkracht verbetert!

Afgesprongen?
De tweejaarlijkse sectoronderhandelingen tussen werkgevers in de chemische
sector en life sciences (Essenscia) en werknemersvertegenwoordigers dienen om de
koek te verdelen. De productiviteitsstijgingen en geboekte winsten kunnen zo
herverdeeld worden zodat zij die de arbeid leverden en winsten mogelijk
maakten - de werknemers - er ook op vooruitgaan. Net zoals de bedrijven in deze
tijden van hoogconjunctuur in onze sector.
Essenscia heeft de onderhandelingen echter misbruikt om zelf patronale eisen te
forceren. Eisen die zorgen voor sociale afbraak en achteruitgang. Reeds bij aanvang
kwamen zij met een patronale eisenbundel van 187 bladzijden. De wereld op zijn kop!
De werkgevers willen de loonmarge in alle bedrijven in de
sector betonneren, het recht op vrije onderhandelingen slopen
en vergeten daarbij vlotjes geboekte winsten, cadeautjes van
de regering zoals lastenverlagingen en niet te vergeten de
indexsprong die we moesten slikken.
Alsof 24/24 en 7 op 7 nog niet flexibel genoeg is willen ze de
flexibiliteit nog verder opdrijven en dat onder het motto “Werkbaar
en Wendbaar Werk” waarbij ze de deur openzet voor een werkweek
van 48 uur in plaats van de 38 uur vandaag. Met zelfs een
werkweek van 84 uur (7x12u) bij stilstandswerken en shut downs.
Dat heeft niets met werkbaar werk te maken en is voor ons
onaanvaardbaar!
-

Essenscia zei op 18/4/’17: “De chemie- en farmasector heeft een bijzonder sterk
jaar achter de rug. Zo steeg de omzet tot een recordniveau van bijna 65
miljard euro.”

-

Wij zeggen: “Boter bij de vis!”

24u-staking op 5 mei

Wees solidair en doe mee aan de staking voor
betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor
iedereen in de sector!
V.U.: B. Verlaeckt, Van Arteveldestraat 17, Antwerpen

