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BETROKKENHEID EN INSPRAAK OP JE BEDRIJF LONEN.
STEL JE KANDIDAAT ALS DELEGEE!
STEM ABVV BIJ DE SOCIALE VERKIEZINGEN!
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DE WERELD VERANDEREN DOE JE SAMEN MET

DE JEUGD VAN
TEGENWOORDIG …

IJN
JONGEREN Z IG
BROODNOD

Eist meer kwaliteit en zekerheid in jobs en leven
Wil werkbaar werk en zekerheid voor de toekomst
• Heeft een sterke vakbond nodig voor werkloosheidsdossiers en allerhande administratie
en tegen schadelijke regeringsmaatregelen
• Heeft een sterke vakbond nodig die informeert over rechten en plichten
• Vraagt niet om gedumpt te worden op het OCMW, maar om begeleid te worden in de
zoektocht naar werk
• Verschilt écht niet zo bijster veel van de jeugd van het verleden!
• Wil dat overheid, vakbonden, werkgevers en onderwijs de handen in elkaar slaan in de
aanpak van de jeugdwerkloosheid
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EEN STERKE
VAKBOND ...

ND IS
EEN VAKBO IG
BROODNOD

Is een vakbond die toont dat hij er is vóór de jongeren
Is een vakbond met veel leden in alle leeftijdscategorieën
• Beseft de noodzaak van een permanente investering in de toekomst, de jeugd
• Is een vakbond die toont dat hij mee gedragen wordt door de jongeren
• Koestert ook z’n jonge militanten en betrekt hen in de organisatie, het debat en de strijd
• Kan zijn ervaring altijd verrijken met verse kennis en nieuwe vaardigheden van jongere generaties
• Gaat de uitdaging aan om veel jonge kandidaten en kiezers te bereiken bij de sociale verkiezingen
• Steunt niet op woorden, maar op daden!
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