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Ze werd al lang aangekondigd en op woensdag 9 november is het zover, dan zal een 
algemene staking het land weer een dagje platleggen. Dat de werkende klasse het beu is 
behoeft weinig uitleg, want veel arbeiders en bedienden zijn er op korte tijd financieel met 
rasse schreden op achteruit gegaan.  
 
Wie het vandaag nog niet al te hard merkt, krijgt hoogstwaarschijnlijk binnenkort de 
gepeperde verrassing op z’n bord: je energiefactuur is een veelvoud geworden van wat ze 
was. Met je maaltijdcheques krijg je al lang geen winkelkar meer gevuld. Wie al elektrisch 
rijdt betaalt tegenwoordig nog meer dan wie dure brandstof tankt. Je krijgt een aalmoes van 
de regering en nog een cadeautje erbovenop: afbouw van tijdskrediet.  
 
Ondertussen doen de bazen allemaal paniekerig over de stijgende loonkost door de index en 
noemen ze de vakbonden wereldvreemd en onverantwoord omdat ze consequent blijven 
strijden voor vrije loononderhandelingen. Dan weet je dat het tijd is om je tanden te laten 
zien.  
 
De loonmatiging van vele jaren, bij ons opgelegd door de loonnormwet, heeft gezorgd voor 
megawinsten, zelfs tijdens de corona crisis, terwijl de geldpersen overuren draaiden.  Al 
sinds de financiële crisis van 2008 worden duizenden miljarden aan goedkope dollars en 
euro’s beschikbaar gesteld aan bedrijven en financiële markten.   Dit alles in een poging om 
de zieke kapitalistische economie aan de praat te houden. 
 
Dat geld werd voornamelijk ‘fiscaalvriendelijk’ opgepot of uitgedeeld aan aandeelhouders en 
er werd te weinig geïnvesteerd in productie.  De herstart van de wereldeconomie na de 
“corona-crash” bracht de aanvoerketens aan het haperen, waardoor de prijzen “sky-high” 
gingen. Hyperinflatie is terug van weggeweest. De euro van vandaag is minder waard dan 
die van gisteren, en morgen zal hij nog minder waard zijn.  
 
Ondertussen worden er miljarden euro’s extra gepompt in de meest destructieve van alle 
sectoren: de wapenproductie.  De schandalige invasie van Oekraïne door het regime van 
Poetin heeft een dodelijk hoofdstuk geopend in de machtsstrijd om invloedssferen tussen 
Rusland en het Westen. Waarom moeten wij daarvoor boeten?      
 
In een logische wereld zouden patroonsfederaties zich mee scharen achter de eis om de 
energieprijzen te blokkeren. Dat is voordelig voor de productie. Dat maakt dat de index 
minder snel stijgt. Dat drukt op de inflatie. Ze hebben beslist om dat niet te doen en een 
tandje bij te steken in de aanval op onze lonen. Ze zullen de recessie gebruiken in hun 
argumenten tegen de staking en ze zullen ons verwijten dat we de economie schaden. We 
willen ze zelfs gelijk geven: op 9/11 zullen wij één dag de economie schaden om te laten 
voelen dat wij al die andere dagen de winst creëren. Voor de rest hebben wij niets met hun 
crisis te maken. 
 
Niet enkel in België zijn de mensen het beu. In Engeland is er een grote protestbeweging op 
gang gekomen die ‘Enough is enough’ als slogan hanteert, de Franse vakbonden laten hun 
kracht voelen, … de Europese werkende klasse roert zich en daar zullen wij ons steentje toe 
bijdragen op 9/11. Doe mee aan de actie of staak mee. Voor blokkering van de prijzen en de 
nationalisering van de energiesector, voor het behoud van de index en voor vrije 
loononderhandelingen. Samen sterk! 
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