
Tijdens de coronacrisis blijkt duidelijk wie de 
maatschappij draaiende houden. Niet zogenaam-

de ‘werkgevers’, de aandeelhouders of de mana-
gers, maar de gewone werkenden, in de distributie, 
de supermarkten, de zorg, bij de schoonmaak, de 
vuilnisophaaldiensten…. En soms riskeren ze daarbij 
hun eigen leven. Maar juist deze cruciale werkenden 
hebben de laagste salarissen. Dit is schandalig en 
moet veranderen! Daarom steunt Socialistisch Alter-
natief de campagne van de FNV voor een minimum-
loon van 14 euro per uur (www.voor14.nl) en roept 
iedereen op, dat ook te doen.

Wij zeggen:
- Applaus betaalt de rekeningen niet, een fatsoenlijk 

loon wel, te beginnen met een minimumloon van 14 
euro per uur!

- Niemand zou zijn gezondheid of zelfs zijn leven 
moeten riskeren voor zijn werk. Mondkapjes en an-
dere noodzakelijke beschermingsmiddelen moeten 
beschikbaar komen voor alle werkenden waar zij 
vinden dat dit nodig is, ook in de supermarkten!

- Stop de extreme uitbuiting van jongeren, zoals 
jonge vakkenvullers, die voor slechts een paar euro 
per uur zich kapot werken, terwijl de supermarkten 
miljardenwinsten maken. 14 euro minimumloon ook 
voor hen!

- Studenten zouden niet hoeven te werken naast hun 
studie, studeren is een voltijdse baan! Voor de invoe-
ring van een studieloon dat de werkelijke kosten van 
levensonderhoud dekt.

- Stop de groeiende armoede! Verhoging van het mini-
mumloon betekent dat ook de bijstands- en AOW-uit-
keringen meestijgen. Inclusief Automatische Prijs 
Compensatie!

De coronacrisis heeft ook aangetoond dat we het bestrij-
den van crises niet aan de bazen kunnen overlaten. Bij de 
supermarkten was het vooral in de eerste periode cha-
os: lege schappen in de winkels, bizarre werkdruk voor 
het personeel en totaal geen beschermingsmaatregelen. 
Degenen die het werk doen in de bedrijven zijn ook het 
beste in staat de bedrijven te runnen! Daarom zeggen wij: 
breng de vitale sectoren, waaronder de supermarkten, in 
publiek eigendom, onder democratische controle van de 
werkenden. Plan de economie naar behoeften, niet voor 
winst. Dat is wat wij socialisme noemen.

Concreet zou dan meer personeel aangenomen kunnen 
worden om de werkdruk te verlichten. Ook zou het be-
zorgsysteem van supermarkten uitgebreid kunnen worden 
en gratis kunnen worden voor kwetsbare mensen, die in 
deze tijden niet naar de winkel kunnen. Er zou dan ook 
niet het gevaar zijn, dat loonsverhogingen doorberekend 
worden aan de klanten.

Nu is de tijd om je te organiseren en het verzet op te bou-
wen! Sluit je om te beginnen aan bij de FNV-campagne. 
Wil je ook vechten voor een betere, socialistische maat-
schappij? Stuur dan een email naar: info@socialistischal-
ternatief.nl.

Socialistisch Alternatief
www.socialistischalternatief.nl

De helDen van De coronacrisis 
verDienen een helDensalaris! 

Socialistisch Alternatief is een uitgave van 
International Socialist Alternative, in 

Nederland. ISA beijvert zich internationaal 
voor de verbreding en verdieping van het 
wetenschappelijk socialisme (marxisme) 

in theorie en praktijk.

om te beginnen: 
minimumloon omhoog naar 
14 euro per uur!


