Geachte persrelatie,
Graag brengen wij onderstaande persverklaring bij u onder de aandacht, ter publicatie in uw
medium.
Namens Bond Precaire Woonvormen
Abel Heijkamp
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De Bond Precaire Woonvormen (BPW) en Doorbraak hebben het initiatief genomen om tijdens de
landelijke 1 mei-demonstratie van de FNV in Den Haag een blok te gaan vormen voor
bestaanszekerheid. Met een apart blok willen we duidelijk maken dat flexwerkers, flexhuurders en
baanlozen zich van onderop organiseren, voor hun belangen strijden en daarbij ook successen
boeken. Wij roepen iedereen op om ons te steunen in de strijd voor een menswaardig bestaan.
Of het nu gaat om onze woonrechten, arbeidsomstandigheden of sociale voorzieningen, op tal van
terreinen staat onze bestaanszekerheid steeds meer onder druk. De flexibiliserering van arbeids- en
woonrechten heeft tot een groeiend precariaat geleid. Meer dan de helft van de jongeren onder de
35 heeft een slechter betaalde flexbaan. Baanlozen moeten verplicht onbetaald werk verrichten,
oftewel: dwangarbeid, op straffe van verlies van hun uitkering. Uitkeringsgerechtigden worden
geconfronteerd met disciplinering en kleinering door klantmanagers en reïntegratieconsulenten.
Veel mensen wonen noodgedwongen tijdelijk, onzeker of te duur. De huren rijzen de pan uit, sociale
woningbouw wordt bewust ingeperkt en belast, wachtlijsten zijn uitgegroeid tot 8 jaar en ruim 25
procent van de huurders leeft onder de armoedegrens. Dat is allemaal een direct gevolg van
politieke keuzes.
Woon- en inkomenszekerheid zijn belangrijke bouwstenen onder ons bestaan. Die zekerheden
worden steeds meer privileges voor steeds minder mensen, in plaats van een recht voor iedereen. 1
mei is de dag om samen te strijden voor een menswaardige toekomst. Dat is niet iets uit het
verleden, maar van het hier en nu. Wij willen een vrije en solidaire samenleving met
bestaanszekerheid voor iedereen. Het kan. Het moet.
Wij roepen iedereen op om met ons in actie te komen voor hogere lonen en uitkeringen en goede en
betaalbare woonruimte.
• Blok voor bestaanszekerheid
• Dinsdag 1 mei
• Vanaf 14:00 uur, Malieveld, Den Haag
Er zullen sprekers zijn van onder andere We Want Woonruimte, de Bond Precaire Woonvormen, de
Bijstandsbond en Doorbraak. Aanvolgend nemen de Bond Precaire Woonvormen en Doorbraak
vanaf 19:00 deel aan de 1 mei-demonstratie "Een stad voor mensen, geen speeltuin voor de rijken",
die ook in Den Haag plaatsvindt.
EINDE PERSBERICHT
Noot voor de pers:
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
– Abel Heijkamp van Bond Precaire Woonvormen
– Harry Westerink van Doorbraak

Meer informatie:
– http://bondprecairewoonvormen.nl/2018/04/bpw-in-blok-voor-bestaanszekerheid-op-1-mei-teden-haag
– https://www.doorbraak.eu/1-mei-haag-blok-baanlozen-flexwerkers-en-flexhuurders-tijdens-1mei-demonstratie-fnv

