Tegen dwangarbeid
Óf je werkt en dan krijg je minstens het minimumloon. Óf je hebt geen werk en dan heb je recht op
een uitkering. Maar gemeenten dwingen ons nu
om te werken op het niveau van een
uitkering. Onder het regime van
Sociale Zaken met z'n strafkortingen en
onaangekondigde huisbezoeken.
Natuurlijk kun je dat werk weigeren,
maar dan heb je geen geld voor
eten en een dak boven je hoofd.
Een echte keuze heb je dus
niet en daarom noemen we
het dwangarbeid.

Praten over en niet mét dwangarbeiders...
De opzet van het discussieforum van vanavond getuigt
niet van veel respect voor werklozen en dwangarbeiders.
Wij mogen hooguit vanuit het publiek een vraag stellen of
opmerking maken, nadat de drie sprekers uitgebreid hun
verhaal hebben afgestoken over hoe wij volgens hen
behandeld zouden moeten worden. Daarbij zijn twee van
de drie uitgenodigde sprekers ook nog eens nadrukkelijk

Elk uur werk dat gedaan wordt door een werkloze, kan niet meer gedaan worden via een
betaalde baan. Zo laten gemeenten banen
verdwijnen en creëren ze werkloosheid! Men
bezuinigt door mensen te ontslaan en hun
werk te laten doen door goedkope werklozen.
Ook bedrijven krijgen werklozen toegeschoven,
die ze na een paar maanden weer inruilen voor
nieuwe. Bedrijven die al miljoenenwinsten
maken, zoals supermarkten, uitzendbureau´s
en schoonmaakbedrijven, profiteren gretig.
De dwangarbeid is ook bedoeld om mensen
bang te maken die nog wel een normale baan
hebben. Wees braaf en word niet ontslagen,
want anders beland je in de dwangarbeid.
Dat is de boodschap. En via de dreiging met
dwangarbeid hopen gemeenten ook nieuwe
werklozen te ontmoedigen om nog een
uitkering
aan te
vragen.

voorstander van dwangarbeid. Ook na kritiek bleef de
organisatie een kritische spreker weigeren. Wel boden ze
ons een 'ereplaats' de eerste rij. Daar passen we voor!
Daarbij wordt de discussie van tevoren al flink ingeperkt.
In de uitnodiging wordt gedaan alsof de belangrijkste
kritiek is dat dwangarbeid “zinloos” en “werklozen pesten”
zou zijn. Maar het gaat natuurlijk veel verder: uitbuiting,
verdringing en het pamperen van het bedrijfsleven.

Verzet
In veel gemeenten worden werklozen op een
schandalige manier behandeld en uitgebuit.
Angst voor strafkortingen of andere problemen
weerhoudt veel dwangarbeiders van protest.
Maar sinds een jaar of twee durven steeds
meer werklozen hun ervaringen openlijk te
delen. Bijvoorbeeld in Facebook-groepen, op
de website van Doorbraak en in de zwartboeken van de FNV en het Amsterdamse
actiecomité Dwangarbeid Nee. Overal in het
land beginnen werklozen zich te verzetten
tegen de dwangarbeid. Individueel door tegen
te stribbelen of ronduit te weigeren. Maar ook
georganiseerd. In meerdere steden zijn al
comités opgericht, onder meer door Doorbraak.
Ook in Groningen willen we verzet opbouwen.
In Amsterdam en Leiden hebben dwangarbeiders zo al successen behaald. En ook de SP
en de FNV worden steeds kritischer op
dwangarbeid.

Meedoen?
Wil je meedoen aan de gezamenlijke strijd tegen
dwangarbeid? Wil je je verhaal kwijt? Heb je
problemen rond uitkering of dwangarbeid? Neem
dan contact op met Doorbraak.
Mail: groningen@doorbraak.eu
Voor meer info zie www.doorbraak.eu

