Buma ageert tegen VVD-verkiezingsprogramma tijdens CDA-congres
Buma ageert tegen het conceptverkiezingsprogramma van de VVD. Daarin
staat dat de VVD cao's niet meer aan alle bedrijven in een bedrijfstak
zoals de bouw, het wegtransport of de metaalindustrie wil opleggen. De
afspraken gelden dan alleen in bedrijven die bij de werkgeversvereniging
zijn aangesloten.
Volgens Buma leidt dat tot 'een race to the bottom op de
arbeidsvoorwaarden'. Bedrijven die niet bij de werkgeversclub zijn
aangesloten die de cao afsloot, hoeven zich immers niet aan de cao te
houden. Die bedrijven kunnen lagere lonen betalen en minder goede sociale
regelingen. 'Salarissen', betoogt Buma, 'die voor een Nederlands gezin
armoede betekenen. Die alleen voor een Pool of een Bulgaar nog
aantrekkelijk zijn. Terwijl het ondertussen al zo gemakkelijk is om
werknemers uit Oost-Europa te halen.'
Amerikaanse verkiezingen
Nu, zo waarschuwt Buma, kan er nog worden optreden tegen bedrijven die
hun mensen onderbetalen of slecht verzekeren. 'Dan niet meer.' Buma legt
een verband met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 'Zekerheden
verdwijnen door globalisering. En de samenleving staat onder druk door de
individualisering. Het is het verkeerde liberale idee, dat we er allemaal
beter van worden, als iedereen maar het beste voor zichzelf kiest.'
'De Amerikaanse kiezer', analyseert Buma, 'voelt dat de politiek er niet
meer voor hen is. Politici praten over hen, maar niet met hen. Ze
spreken, maar luisteren niet. Geven antwoorden op vragen die niet gesteld
zijn.' Kiezers hebben volgens hem het gevoel in een trein te zitten die
de verkeerde kant uit rijdt. 'Je kunt er niet uit. En dus trekt men aan
de noodrem.'
Brexit en Oekraïne-referendum
Dat verklaart volgens hem ook de Brexit en de uitslag van het Oekraïnereferendum. Opnieuw stelt Buma dat die uitslag gerespecteerd moet worden.
'Of je kiest voor de vertegenwoordigende democratie. Dat is wat het CDA
voorstaat. Of er is inspraak via een referendum. En dat is gebeurd. Maar
dan moet je dat ook fair doen, en als de uitslag tegenvalt, je verlies
nemen. Doe je dat niet, dan oogst je nog meer verlies van vertrouwen in
de politiek, en nog meer cynisme tegenover Den Haag en Brussel.'

