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PROVINCIALE ACOD-LEDENCONCENTRATIE
VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015
Beste Leden en Militanten,
De aanvallen op werknemers in openbare diensten en in de privé via asociale maatregelen
blijven aanhouden. Samen met het ABVV zetten we met ons actieplan de strijd verder en als
ACOD leggen wij hierbij specifieke accenten op de openbare diensten. We blijven ons ook
verzetten tegen elke aanval op het stakingsrecht en afbouw van de openbare diensten.
Samen met alle gewesten en sectoren van ACOD zullen wij een vuist maken tegen de
afbouw van de tewerkstelling en dienstverlening in de openbare diensten. Spijtig genoeg
moeten wij vaststellen dat de afbouw in de openbare diensten reeds is gestart o.a. door:
 afbouw van het personeel door geen noodzakelijke aanwervingen te
doen;
 afschaffing van een aantal verworven rechten voor het personeel;
 besparingen op de werkingsmiddelen in Onderwijs en kinderopvang;
 afschaffing van een aantal bus- en treinverbindingen;
 sluiten van postkantoren;
Deze afbraakpolitiek van de regeringen is ook nefast voor de goede dienstverlening naar de
burgers. De lastenverlaging in patronale lasten leidt niet enkel tot een oneerlijke
concurrentiepositie van de openbare diensten, maar ze levert ook geen bijkomende jobs op
in de privé sectoren.
Alle werknemers moeten daarenboven langer werken om van hun pensioen te kunnen
genieten en de jeugdwerkloosheid neemt tezelfdertijd onaanvaardbare proporties aan. Maak
samen met ons een vuist en neem deel aan onze provinciale concentratie :

op vrijdag 27 november 2015 in het ACOD Bondsgebouw
Ommeganckstraat 47 - 49
2018 Antwerpen
Onthaal vanaf 8.30 uur met koffie en koffiekoeken
Start concentratie om 9.00 uur
Om alle ACOD-leden de mogelijkheid te geven om hieraan deel te nemen, maken wij gebruik
van het stakingsrecht. Alle ACOD-leden die deelnemen en die loonverlies hebben ontvangen
een stakingsvergoeding. Iedereen die op 27/11/2015 moet werken en aanwezig is, is gedekt
door de stakingsaanzegging.
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