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NIEUWS VAN HET VAKBONDSFRONT

Alleenstaanden wederom
kind van de rekening
Sinds jaren bestaat er achterstelling
van alleenstaanden ten opzichte van
gezinnen op sociaal en ekonomisch
terrein. De maatregelen die reeds
genomen zijn of de voorstellen die
men heeft, wijzen er op dat in het
kader van de bezuinigingen de alleenstaande ongehuwde wederom fors in
inkomen achteruit zal gaan! BESTAANSZEKERHEID mag geen
BESTAANSONZEKERHEID worden!!
Hier is duidelijk sprake van een grove
diskriminatie. Een ontkenning van het
recht om als individu een gewaardeerde plaats in onze maatschappij in te
nemen. Het inkomen van een alleenstaande dient zodanig gegarandeerd
dat men een zelfstandig huishouden
kan blijven voeren. Daarnaast de
mogelijkheid tot zelfontplooiing en het
onderhouden van sociale kontakten.
Daarom dienen de kortingen die zijn
doorgevoerd voor ongehuwden boven
de 35 jaar, die een uitkering ontvangen
in het kader van de WAO, WW en
WWV te worden teruggedraaid! Deze
maatregel is bovendien in strijd met de
derde EG-Richtlijn! Aanvulling tot het
volledige minimumloon blijft noodzakelijk en moet blijven bestaan! Vooral
ongehuwden vallen in de kategorie

van laagstbetaalden. Met daarnaast
het feit dat de oudere ongehuwde
vrouw destijds grof werd onderbetaald! Een uitkering op basis van 70%
van het gezinsinkomen
(minimumloon) is niet toereikend en
maakt het zelfstandig funktioneren
onmogelijk! Indien de uitkering op
basis van loonderving niet voldoende
is dan dient toekenning van ongehuwdentoeslag in de sociale minimumsfeer tot 100% en in de belastingen te worden toegepast.
Woningen dienen verbeterd en
bovenal betaalbaar te worden. Voorstellen om de huursubsidie voor
alleenstaanden boven de 30 jaar
(met een minimum-inkomen) met 40
à 50% te verlagen mogen niet doorgaan. De huren zijn in verhouding tot
de beschikbare ruimte reeds te hoog!
Onlangs werden de resultaten van
het woningbehoefte-onderzoek van
het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt. Huurlasten
voor mensen in de laagste inkomensklasse (minder dan f 14.600,- per
jaar) betalen gemiddeld 21,8% van
hun inkomen, te weten: 60,6% van de
ongehuwden behoren hiertoe.

Wij vinden verlaging van de eigen
bijdrage van de AWBZ (max. ƒ 1.350,per maand) dringend nodig! Huishoudelijke hulp voor alleenstaanden in de
WAO moet betaalbaar worden. Recht
op volledige pensioenuitkering. Een
voorstel om hierop 30% te korten zou
je reinste diefstal zijn.
Wij vinden dat het fundamentele
onderscheid tussen WAO en WW niet
geheel uil het oog mag worden verloren. HERSTRUKTURERING van het
Sociale Zekerheidsstelsel mag géén
DESTRUKTURERING worden.
GEEN BIJSTAND DOCH LEEFBARE
WELSTAND!!! Dit is waar wij voor
blijven strijden. Wij zullen ons blijven
richten tot politici en uitvoerende
instanties die hiervoor verantwoordelijk
zijn!
WAO-belangenbehartiging
Alleenstaanden
Amsterdam

