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STRIJDEN VOOR HUIDIG EN TOEKOMSTIG INKOMEN 
IS EEN KERNTAAK VAN DE FNV 

INFLATIE 
De oplopende inflatie bedreigt de koopkracht van de hele bevolking. 
De vakbeweging is DÉ belangenorganisatie om op te komen voor het inkomen van de 
werkende bevolking. In lopende cao-onderhandelingen staat loon en koopkracht daarom 
terecht hoog op de agenda. Maar helaas kan niet de hele loon-afhankelijke bevolking 
rekenen op een aan de inflatie aangepaste cao. 

EENHEID VERSTERKEN DOOR INKOMEN-OFFENSIEF
Met een “inkomen-offensief” kan de FNV haar taak van belangenbehartiger van de 
werkende bevolking waarmaken en de eenheid in de FNV versterken. Eenheid die de laatste 
tijd ernstige schade heeft opgelopen door meningsverschillen binnen de FNV en door 
disciplinaire maatregelen die door het Algemeen Bestuur zijn genomen. 
Eisen binnen het offensief zijn: hoger minimumloon, instandhouding koppeling met AOW 
(zonder “sigaren uit eigen doos), indexatie pensioenen voor elke generatie,  Automatische 
Prijs Compensatie, Minimum-uurloon 15 € (Voor 15), herstel Studiefinanciering (‘Niet mijn 
schuld’), ...

RECHT ZETTEN WAT SCHEEF IS
Met dit offensief en de daarbij te ontwikkelen vakbondsmacht kan (verdere) aftakeling van de
FNV worden voorkomen en kunnen met elan weer leden worden gewonnen en opnieuw lid 
gemaakt. In plaats van via POLDEREN verslechteringen verzachten gaan we met strijd en 
vakbondsmacht RECHT ZETTEN WAT SCHEEF IS!

LEDENPARLEMENT
Wij vragen het Ledenparlement daarom het Algemeen Bestuur van de FNV op te dragen om:

1. krachtdadig een vakbonds-offensief rond de Kerntaak INKOMEN te ontwikkelen om de 
huidige aanval op de koopkracht van de (toekomstige, huidige en gepensioneerde) 
werknemers af te slaan en de arbeidsinkomensquote ten gunste van werknemers om te 
buigen.

2. zorg te dragen dat binnen de FNV het PRIMAAT van de VERENIGING wordt hersteld 
boven de WERKORGANISATIE en dus de werkorganisatie de vereniging ondersteunt in het 
ontwikkelen en uitvoeren van beleid en niet louter een instrument is om beleid in 
verenigingsorganen door te drukken.

3. bovengenoemde offensief-eisen samen met betreffende sectoren en actie-initiatieven in 
FNV verder uit te werken  en in een gezamenlijke campagne in te bedden. Daarmee de 
democratisch gekozen organen in FNV (Sectorbestuur, Sectorraad en Afdelingsbesturen) 
actief in te schakelen in vervulling van de Kerntaak van de vakbeweging: Strijd voor 
Inkomen.


