Genoeg bespaard. Genoeg ingekort. Genoeg geharmoniseerd. Genoeg afgeschaft.
De onderwijssector en openbare diensten zijn het beu om iedere keer kop van jut te zijn bij besparingsrondes van
de regering. Op dinsdag 31 mei gaan onderwijspersoneelsleden, ambtenaren, vuilnisophaaldiensten, militairen,
treinbegeleiders, zorgkundigen, postbodes en vele anderen uit de openbare sectoren de straat op om te tonen dat
ze er genoeg van hebben. Samen vormen we één front!

Waarom meestappen?
De besparingen in het onderwijs en de openbare sector blijven aanhouden. Onze pensioenen dalen omdat de
diplomabonificatie wordt afgeschaft en ze dalen nog eens als het onderwijsberoep niet als zwaar beroep wordt
erkend. En er komt nog een derde daling als ons pensioen berekend wordt op basis van de gemiddelde wedde
over heel de loopbaan. We krijgen dus minder pensioen terwijl we langer moeten werken. En dan wordt ook nog de
loopbaanonderbreking afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig zijn voor meer werkbaar werk. De salamipolitiek
viert hoogtij. Wij hebben recht op waardering, ook financieel. Ons loonpakket, onze werkvoorwaarden én ons pensioen vormen één ondeelbaar geheel.
Ook in het onderwijs zijn er kwetsbare groepen omdat zij gedwongen worden om deeltijds te werken of omdat zij
getroffen worden door tegenslagen. Een preventief beleid is nodig, geen sanctionerend.
De regering verwijst naar sociaal overleg, maar dat stelt niets voor. Ze bewandelt gewoon haar eigen pad.
Op 31 mei lopen wij dus óns pad. Door de straten van Brussel. Langs kabinetten van de ministers. Want we hebben
er genoeg van. Samen sterk voor werkbaar werk: dat maakt ons onderwijs sterk!
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V.U. Jos Van Der Hoeven, Trierstraat 31-33, 1040 Brussel. Niet op de openbare weg gooien aub.
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Wat en hoe?
•
•
•
•
•
•
•

Er vertrekken bussen uit verschillende regio’s naar Brussel. Kijk op onze website voor meer info.
Vanaf 10u30 verzamelen we op de hoek van de Koning Albert II-laan en de Georges Matheusstraat.
Wees gerust origineel om onderwijs goed in de verf te zetten.
We passeren verschillende kabinetten, hét moment om ons extra goed te laten horen en zien.
Op ons eindpunt worden we opgewacht door een DJ. Daarna kan je met onze bussen ook weer naar
huis keren.
Je kan via onze website inschrijven tot en met zondag 29 mei.
Houd het veilig: geen bommetjes!
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