Véget kell vetni a megélhetési válságnak!
Növeljék a béreket, adóztassák meg a profitot! Ezt a válságot a többletprofitok
okozzák - nem a bérek. A válság áldozatai a munkavállalók, akiknek a reálbére
csökken, miközben a mindennapi megélhetéshez szükséges termékek árai
emelkednek. Ez növeli a meglévő egyenlőtlenségeket, és az alacsonyan fizetett
munkavállalókat és a kiszolgáltatott embereket sújtja a leginkább.
A munkáltatók, a kormányok és az EU egyaránt felelős azért, hogy sürgős
intézkedéseket hozzanak a megélhetési válság kezelésére a béremelések, a
nehéz helyzetben lévő családok sürgős támogatása, az árak felső határának
meghatározása, az adózás, valamint a többletprofit és a vagyon újraelosztása
révén. Ezért a munkavállalók és szakszervezeteik Európa-szerte hatpontos
terv végrehajtását követelik a megélhetési válság kezelésére és egy olyan
gazdaság kiépítésére, amely a munkavállalók javát szolgálja.
A hat pontos követelés csomag::
1. A megélhetési költségek növekedését követő béremelés, annak
biztosítása, hogy a munkavállalók méltányos részesedést kapjanak a
termelékenység növekedéséből, és a profitból.
2. Célzott kifizetések azoknak az embereknek, akiknek gondot okoz az
energiaszámlák kifizetése, az élelmiszerek beszerzése, a lakbér
kifizetése. Az élelemhez és a meleg otthonhoz való jog emberi jog,
amelyet meg kell védeni. A szegénységben élő emberektől nem várható
el, hogy a megfizethetetlen számlákat kifizessék. Tilalmat kell bevezetni
3. az energia kikapcsolására és a kilakoltatásokra.

4. Árplafon bevezetése, különösen az energiaszámlák költségeire. A magas
nyereségek megadóztatása, a válságból eredő spekulációs
meggazdagodás megakadályozása, például az osztalékok korlátozása, és
az élelmiszerárakkal való spekuláció megakadályozása révén.
5. Nemzeti szintű és európai válságellenes támogatási intézkedések újbóli
alkalmazása a jövedelmek és a munkahelyek védelmére az iparban, a
szolgáltatásokban és a közszférában. A járvány idején bevezetett SURE
(biztonság) típusú intézkedések ismételt alkalmazása a munkahelyek és
a jövedelmek védelmére, a válsággal kapcsolatos szociális intézkedések
finanszírozására.
6. Az uniós energiapiac működésének reformja annak elismerése, hogy az
energia közjó, a válság kiváltó okainak - például a zöld energiába való
alulfinanszírozottságnak a kezelése, a privatizáció káros
következményeinek a felszámolása.
A szakszervezetek részvétele a válságkezelő intézkedések kidolgozásában és
végrehajtásának felügyeletében. Ez a válság sikeres kezelésének bevált
módszere. A kormányok és az EU nem nézhetik tétlenül ezt a válságot.
A tétlenség, vagy a rossz válaszlépések - például a túlzott kamatemelésé, a
bérbefagyasztásé, vagy a visszatérés a korábbi időkben alkalmazott és
kudarcba fulladt megszorításokhoz, következménye katasztrofális lesz.

