DWANGARBEID NEE GRONINGEN – 29 APRIL 2015
Protest tegen dwangarbeid en sancties voor baanlozen

Wat wij willen
Als we een uitkering hebben
1. Stop dwangarbeid
2. Weg met de drempels bij het aanvragen van een uitkering
3. Stop de sancties
4. Stop de onmogelijke inlichtingenplicht
5. Hogere uitkeringen
6. Stop de stigmatisering van uitkeringsgerechtigden
Als we arbeid verrichten
7. Vrije arbeidskeuze
8. Een cao-loon of het minimumloon
9. Reguliere arbeidsrechten
10. Goede arbeidsomstandigheden
In het algemeen
11. Bestaanszekerheid voor iedereen
12. Een einde aan de propaganda voor het arbeidsethos

DwangArbeid Nee Groningen (DANG) houdt iedere woensdagochtend een
inloopochtend in De Rosa.
Wil jij je verhaal kwijt?
Over de bijstand, ambtenaren, armoede, dwangarbeid & sancties?
Wil je in verzet komen?
Dit protest is het begin van meer protest en acties!
We laten toch zeker niet over ons heen lopen?
Kom aan in De Rosa! Check onze website:
dwangarbeidneegroningen.wordpress.com
Mailen en bellen kan ook:
dwangarbeidneegroningen@gmail.com
telefoon: 06 57 33 52 39
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Dwangarbeid
Zo hoort het te zijn: óf je hebt een baan en
dan krijg je een fatsoenlijk loon. Óf je hebt
geen baan en dan heb je recht op een
uitkering. Maar gemeenten dwingen ons nu
om te werken zonder loon. Onder het mom
van “reïntegratie”. En onder het regime van
Sociale Zaken met z’n strafkortingen en
onaangekondigde huisbezoeken. Natuurlijk
kun je die arbeid weigeren, maar dan kort of
stopt de gemeente je uitkering en heb je
geen geld voor eten en een dak boven je
hoofd. Een echte keuze om te weigeren heb
je dus niet en daarom noemen we het
dwangarbeid.
Verdringing
Elk uur arbeid die gedaan wordt door een
uitkeringsgerechtigde, kan niet meer gedaan

worden via een betaalde baan. Zo laten
gemeenten banen verdwijnen en creëren ze
baanloosheid! Men bezuinigt door mensen
te ontslaan en hun arbeid te laten doen door
goedkope uitkeringsgerechtigden. Ook
bedrijven krijgen uitkeringsgerechtigden
toegeschoven, die ze na een paar maanden
weer inruilen voor nieuwe. Bedrijven die al
miljoenenwinsten maken, zoals
supermarkten, uitzendbureaus en
schoonmaakbedrijven, profiteren gretig.
“Tegenprestatie”
Gemeenten dwingen uitkeringsgerechtigden
nu ook nog tot ‘vrijwilligerswerk’.
Vrijwilligerswerk is heel waardevol, maar
alleen als het echt vrijwillig is. Nu wordt het
een tweede vorm van dwangarbeid, naast
die voor “reïntegratie”. De goede naam van
vrijwilligerswerk wordt zo te grabbel gegooid.

Onze tegenprestatie is verzet!
Ondanks angst voor kortingen en andere problemen komen steeds meer
dwangarbeiders, andere uitkeringsgerechtigden en hun sympathisanten in verzet.
Ze vertellen hun ervaringen, organiseren zich en gaan de straat op. Individueel
tegenstribbelen groeit zo tot collectief verzet. In meerdere steden zijn al
actiecomités opgericht en kleine successen behaald. Ook de SP en de FNV worden,
mede door onze druk van onderop, steeds kritischer op dwangarbeid.

