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Kameraden,
We staan slechts aan het begin van 

een enorme sociale achteruitgang.                                                
Er is een offensief bezig dat er op 
gericht is wat rest van onze sociale 
verworvenheden te liquideren. Sociale 
verworvenheden waarop de afgelopen 
30 jaar al verschrikkelijk is beknibbeld.                                                                                                                                      
        De regering Di Rupo wil, net zoals 
andere Europese regeringen, niet enkel de 
sociale verworvenheden afbreken, maar ook 
het verzet breken van de vakbonden door 
hen de mogelijkheid af te nemen te wegen 
op de politieke beslissingen. Als de regering 
hier in slaagt, dan zullen de patroons zich 
ook op bedrijfsniveau sterker voelen in hun 
aanvallen tegen de werknemers.

De aanval tegen de sociale verworven-
heden en de aanval tegen de vakbonden 
zijn natuurlijk met elkaar verbonden. 
Men wil de vakbonden vandaag in de 
hoek drummen om morgen nog hardere 
aanvallen te lanceren. Deze zullen zeker 
niet ontbreken, er is immers geen enkele 
uitweg uit de kapitalistische crisis in zicht. 
Meer nog, de concurrentie zal nog toene-
men naarmate het kloppend hart van de 
wereldeconomie zich nog meer naar de 
lageloonlanden in Azië verplaatst.

Er wordt dus een echte oorlog gevoerd 
tegen we werknemers en werkneemsters in 
dit land. Een brutale klassenoorlog die tot 
vandaag schijnbaar enkel voorbehouden 
was aan Derde Wereldlanden. Om die 
oorlog te voeren, beschikken de patroons 
niet enkel over hun enorme economische 
middelen en de controle over de grote 
media, maar ook over de politieke macht: 
de regeringen, de Europese Commissie, de 
Europese Centrale bank, het Internationaal 
Monetair Fonds, de politieke partijen…

In ons land zijn alle politieke partijen 
die in het parlement vertegenwoordigd 
zijn zonder  uitzondering bekeerd tot 
het neoliberalisme. Allemaal nemen 
ze klakkeloos de patronale stellingen 

over, allemaal plooien ze voor de dic-
taten van het kapitaal, van de grote 
ondernemingen, van de ratingbureau’s. 
Het zogenaamde “evenwicht” in de rege-
ringsmaatregelen is puur bedrog. 

Zoals de vakbonden stelden: het zou 
volstaan om voluit te strijden tegen de 
fiscale fraude om per jaar 20 miljard € te 
recupereren. En dan zwijgen we over het 
afschaffen van de notionele intrestaftrek 
(5,4 miljard €/jaar), de verminderingen 
van de sociale bijdragen voor het patronaat 
(8 miljard €/jaar), de talrijke overheids-
subsidies aan bedrijven zonder dat daar 
jobcreatie tegenover stond, of het feit dat 
de grote ondernemingen bijna geen belas-
tingen betalen…

In feite wordt de politiek op alle 
niveaus op autoritaire wijze gedicteerd 
door de 1%van de bevolking die de 
rijkdom bezit en die tegenover de 99 % 
anderen staat die enkel hun arbeidskracht 
hebben om te overleven. Het is deze 1% 
die “de burgers in het verderf stort”, niet 

de vakbonden.
De eindeloopbaanhervorming zonder 

parlementair debat, en zonder overleg met 
de vakbonden, toont aan in welke richting 
deze regering wil gaan. Het is een klap in 
het gezicht van de twee en een half miljoen 
gesyndiceerde werknemers en werkneem-
sters en van hun organisaties. Het is dus 
een klap in het gezicht van de sociale en 
economische democratie en bijgevolg van 
de democratie zonder meer.

Doorprik de leugens!
Het begrotingstekort is een voor-

wendsel. Een bruggepensioneerde kost 
gemiddeld 500€/maand minder aan de 
staat dan een oudere werkloze, want er 
wordt sociale bijdrage op betaald. Maar 
een werknemer ouder dan 55 jaar die zijn 
werk verliest wordt “oudere werkloze”. 
Waar zitten de geplande besparingen? 
Hetzelfde geldt voor de maatregelen tegen 
de werklozen, meer bepaald de jongeren 
en vrouwen. Ook hier zijn de besparingen 

De toekomst van het 
syndicalisme wordt hier
en nu bepaald!
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slechts een voorwendsel: zij die van een 
werkloosheidsuitkering worden uitgeslo-
ten, belanden bij het OCMW. Nogmaals: 
waar zit de besparing dan?

Ook de kwestie van de schuld is slechts 
een voorwendsel. Sinds 2008 heeft de staat 
Fortis, Dexia, enz. gered. Deze “redding” 
is niets anders dan een omzetting van 
privéschulden die de kapitalisten hebben 
opgebouwd en die zij weigeren te betalen, 
in overheidschuld. Volgens het Rekenhof 
heeft de gemeenschap al 17,6 miljard € 
verloren... En het is is nog niet gedaan, 
want de openbare waarborgen die toegek-
end zijn aan de banken (voor hun toxische 
aandelen) worden gerekend op 130 mil-

jard € (40% van het BBP!). Dit loopt uit 
op een verzwaring van de schuld, die zo de 
rating van België heeft doen dalen en de 
intrestvoet heeft doen stijgen, zodat we nog 
meer gaan moeten ophoesten.

Ook de veroudering van de bevolking 
tenslotte is maar een voorwendsel. De 
regering en het patronaat roepen de 
groeiende levensverwachting in. Volgens 
hen zullen we langer moeten werken 
om de pensioenen verder te betalen. Dit 
is doodeenvoudig een  leugen: ten eerste 
omdat de levensverwachting vandaag 
in verschillende Europese landen daalt 
(voor de eerste keer sinds vele generaties!), 
ten tweede omdat de verhoging van de 
arbeidsproductiviteit meer dan voldoende is 
om de toekomstige pensioenen te betalen.                                                                

De echte vraag is: aan wie komen 
de opbrengsten van de toegenomen 
arbeidsproductiviteit toe? Aan de 
aandeelhouders, onder de vorm van 
extra winst en door de privatisering van 
het pensioenstelsel? Of aan de loon-
trekkenden, in de vorm van sociale 
voorzieningen, sociale zekerheidsmecha-

nismen en arbeidsduurvermindering?
Achter al deze voorwendsels, achter 

de maatregelen van de regering Di Rupo 
tegen de jongeren,  vrouwen, ouderen en 
werklozen zitten een aantal zaken die men 
voor ons verborgen wil houden:

- Het opleggen aan de jongeren en 
vrouwen van uitbuitingsvoorwaarden 
die het patronaat daarna aan het geheel 
van de arbeidersklasse wil opleggen 
(t.t.z., arbeidsvoorwaarden zoals die van 
onze overgrootouders);

- Een poging de werklozen nog 
meer te verarmen zodat zij eender welk 
werk aannemen;

- Het verlengen van de arbeidstijd 

zodat de patroons druk kunnen uitoefenen 
op de lonen en de arbeidsomstandigheden.

Bij deze maatregelen moeten we nog 
de privatisering van die openbare diensten 
voegen die winstgevend zijn voor het kapi-
taal en de ontmanteling van de andere ten 
nadele van de gebruikers. Het totaalpakket 
betekent een aanval zonder voorgaande 
tegen de sociale verworvenheden en de 
democratische rechten.

De vakbonden in ons land orga-
niseren een kwart van de bevolking en 
het grote meerderheid van de werkende 
bevolking. Het is daarom dat zij altijd een 
politieke invloed hebben gehad. Dankzij 
hun “politieke vrienden” in de sociaal- en 
christendemocratie, slaagden de vak-
bonden er vroeger in om op sommige 
regeringsbeslissingen te wegen.  Dit was 
zeker geen wondermiddel, maar kon wel 
de schade beperken voor de werknemers en 
de sociale uitkeringstrekkers.

Sinds het Generatiepact en het laat-
ste Interprofessioneel Akkoord werd deze 
aanpak van druk uitoefenen op de “poli-
tieke vrienden” minder en minder lonend 

voor de werknemers. Vandaag zit ze volle-
dig in een impasse.

De regering breekt brutaal het 
overleg. Zij haalt hiervoor de ernst van 
de zaak aan, de druk van de “markten”. 
Maar we mogen ons niet vergissen: het 
is een strategische beslissing en niet een 
misstap die uit de ernst van de situatie 
voortvloeit. De regering wil niet langer 
rekening houden met de stem van de 
werknemers. Ze willen er zelfs niet langer 
meer naar luisteren.

Deze politiek wordt gevoerd door 
een regering waarvan de Eerste Minister 
zich “socialist” noemt. Dezelfde antiso-
ciale politiek wordt of werd gevoerd door 
“socialistische” partijen in Grieken-
land, Spanje, Portugal, Groot-Brittanië, 
Frankrijk, Duitsland…

Men moet de realiteit onder ogen 
zien: de sp.a en de PS zijn geen schakel 
meer, zelfs geen beschermings“schild” in 
het kader van coalities van “het minste 
kwaad”: ze zijn sociaal-liberale partijen 
geworden, partijen die “vrienden zijn 
van het patronaat”. Dat is de historische 
betekenis van het feit dat alle parlements-
leden van de meerderheid, zonder een 
uitzondering, voor de pensioenhervorming 
gestemd hebben. Een pensioenhervorming 
die in grote lijnen geïnspireerd is door de 
plannen van het VBO.

Kiezen voor verzet!
De vakbonden staan dus op een 

kruispunt: ofwel aanvaarden ze het 
nepoverleg dat hen door de regering wordt 
voorgesteld voor de toepassingsbesluiten, 
ofwel breken zij ook met het overleg en 
gaan ze in het verzet.

Als ze blijven kiezen voor een over-
legstrategie, zoals de vakbondsleidingen al 
tientallen jaren doen, zullen de vakbonden 
misschien enkele kruimels kunnen rapen. 
Maar er zijn weinig kruimels, want de 
bewegingsruimte is zowat onbestaande 
als men blijft hangen in de neoliberale 
logica.  De regering zal niet afstappen van 
deze logica. In feite zullen de eventuele 
kruimels enkel dienen om het protest 
te versnipperen en de vakbondsrangen 
te verdelen. Daarom pleiten wij voor de 
tweede oplossing: het verzet.

Tegenover de strategische aanpak van 
de regering, is de keuze voor verzet die de 
vakbond zou moeten maken ook een echte 
strategische keuze. Het gaat erom lessen te 
trekken uit het feit dat het “Belgisch over-
legmodel” dood is en de vakbonden geen 
“politieke vrienden” meer hebben. Koud 
en warm blazen met mobilisaties zonder 



3bijlage rood #53  februari-maart 2012

bi
jla

ge

fo
to

: S
AP

echte voorbereiding en zonder vervolg, die 
op geen enkele betekenisvolle overwin-
ning uitmonden, speelt in de kaart van de 
regering, van het patronaat, van extreem 
rechts en van de media die hun pijlen 
richten op de “onverantwoordelijkheid” 
van de vakbonden, die de gebruikers tegen 
de stakers opzetten, die het racistisch vergif 
verspreiden, enz.

De keuze tot verzet heeft maar zin als 
dit verzet vastberaden is, met een duidelijk 
programma, met tussentijdse doelstel-
lingen en de nodige actiemiddelen. Men 
moet ophouden met te onderhandelen 
met de rug tegen de muur, op basis van het 
programma dat ons door de neoliberalen 
wordt opgedrongen. 

De vakbonden moeten er daarentegen 
duidelijk afstand van nemen, de bevol-
king grondig informeren door middel van 
een grootschalige “Operatie Waarheid” en 
opkomen voor een eigen antiliberaal, en 
dus antikapitalistisch, programma.

Kiezen voor een andere politiek!
Bovenal moeten de vakbonden er 

zich van gewissen dat zij strijden voor 
een andere politiek. Een fiscale politiek 
die de verantwoordelijken voor de crisis 
laat betalen.                                         

Een sociale politiek die de armoede 
en de structurele massawerkloosheid 
uit de wereld helpt. Een democratische 
politiek die het welzijn behartigt  van 
de meerderheid van de bevolking (van 
Belgische en migrante origine), en 
niet de winsten van de aandeelhouders.                                                           
Een ecologische politiek die de openbare 
sector ontwikkelt om zo aan de ene kant 
te beantwoorden aan de sociale noden en 
anderzijds aan de milieu-uitdagingen.

De vakbonden moeten er van over-
tuigd zijn dat zulke politiek gewettigd is, 
zij beantwoordt immers met schrappen 
aan de noden van de aangesloten leden. 
Dit is het vertrekpunt om te proberen 
het parlement te trotseren en de wereld 
van de arbeid te mobiliseren rond een 
onmiddellijk eerste objectief: de stemming 
verhinderen van de uitvoeringsbesluiten 
van de beslissingen die in december zijn 
genomen.

Er zijn alternatieven!
Wij zijn ons maar al te bewust van 

de moeilijkheden van deze strategie. De 
SAP-LCR schuift volgende alternatieven 
naar voor. Wij gaan hier graag met jullie 
over in debat:

1. Het grote “argument” van de 
regering is dat de schuld moet betaald 
worden. Volgens ons moet men dat idee 

bekampen. De schuld is een gevolg van de 
fiscale geschenken aan de rijken en aan de 
ondernemingen, en van de redding van de 
banken. Een schuld van deze soort is er een 
die in het internationaal recht als onrecht-
matig of illegitiem wordt beschouwd. Een 
onrechtmatige schuld moet niet terugbe-
taald worden. 

Er moet een audit komen over de 
schuld, en in afwachting hiervan, een 
moratorium op de betaling van de schuld. 
Griekenland betaalt voor de bankiers en 
het is daar een sociale catastrofe: de gemid-
delde lonen zijn 40% gedaald. IJsland 
weigerde van zijn schuld te betalen, via een 
referendum, de bevolking voelt zich beter 
en er is geen economische catastrofe, verre 
van dat: volgens de vooruitzichten van de 
Europese Commissie, zal IJsland in 2012 
een verdrievoudiging kennen van de groei 
die voor de EU verwacht wordt (1,5%) en 
2,7% in 2013!

2. Het patronaat, de media en de 
partijen in het parlement beschuldigen 
de vakbonden ervan niet langer hun rol 
te spelen en zich te moeien met zaken 
die haar niet aangaan, de “democratie” 
in gevaar te brengen, te “veeleisend” te 
zijn,… Volgens ons moet men hierop ant-
woorden dat het de rol van de vakbonden 

is om de belangen van de loontrekkenden 
te verdedigen. Organisaties die opkomen 
voor de belangen van 2,5 miljoen leden 
zijn legitiemer dan een regering en een 
parlement die capituleren voor de rating-
bureaus die handelen in het egoïstisch 
belang van de grote aandeelhouders.

3. De vakbonden worden politiek 
gechanteerd. Men zegt hen: “Deze rege-
ring is een regering van de laatste kans 
voor België. Als jullie verhinderen dat 

haar programma wordt uitgevoerd, zal ze 
vallen, zal de NVA de verkiezingen winnen 
in Vlaanderen, zal België nog minder 
bestuurbaar zijn en zal het uiteenspatten”. 
Wij daarentegen denken dat de neoliberale 
politiek de basis voor het individualisme 
en het nationalisme zaait. De solidariteit 
in de strijd voor een andere politiek zal 
meer doen voor het democratisch samen-
leven van de volkeren, in respect voor 
hun autonomie, dan alle akkoorden 
samen tussen neoliberale politici over de 
hervorming van de staat.

4. Eenzelfde chantage gebeurt rond 
de Sociale Zekerheid. Men zegt aan de vak-
bonden: “Als jullie Di Rupo laten vallen, 
dan saboteren jullie de laatste kans om 
de federale sociale zekerheid te redden, 
waarvan de financiële toekomst in gevaar 
is”. Wij denken dat men daar op moet 
antwoorden dat de Sociale Zekerheid niet 
toehoort aan de partijen en aan de staat, 
maar aan de werknemers. Zij zal dus enkel 
door hun vertegenwoordigers beheerd 
moeten worden en daar horen geen neo-
liberale politici bij. Zij liegen wanneer 
zij spreken over “de sociale lasten”. De 
patronale bijdragen zijn indirect loon. Dat 
men de “lastenverlagingen” afschaft en 
het financieel evenwicht van de Sociale 

Zekerheid zal gegarandeerd zijn.
5. Een ander argument van onze 

tegenstanders is te zeggen dat de vak-
bonden de Euro in gevaar brengen en de 
Europese Unie riskeren te breken., “een 
waarborg voor vrede, vriendschap tussen 
de volkeren en bescherming tegen de mon-
dialisering”. Volgens ons moet men daar 
op antwoorden dat de Europese Unie een 
oorlogsmachine is tegen de wereld van de 
arbeid. Het is haar wezen zelf, vastgelegd 
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in de Europese verdragen, meer bepaald in 
het Verdrag van Maastricht: “De EU is een 
open markteconomie waar de concurren-
tie vrij is”. De EU moet inderdaad gebroken 
worden. De EU brengt de volkeren niet bij 
elkaar, zij verdeelt hen door de werknemers 
tegen elkaar te laten concurreren. 

Zelf het initiatief nemen!
Het antwoord is niet de nationale te-

rugplooi maar een ander Europa, sociaal, 
solidair en gul. Door de EU te breken en die 
strijd te verenigen met die van de Griekse, 
Spaanse, Franse, Duitse, ... werknemers, 
zal de vakbond de weg openen voor dat 
ander Europa.

De vakboden hebben geen mediatieke 
en politieke schakels meer. Zij kunnen 
enkel rekenen op hun eigen kracht, die 
van hun 2,5 miljoen aangeslotenen. 
Dat is een aanzienlijke kracht. Dankzij 
deze kracht kunnen de vakbonden een 
andere politiek opleggen. Maar dat zal 
niet mogelijk zijn met een syndicalisme 
dat bureaucratisch wordt geleid, noch 
in een klimaat van concurrentie tussen 
organisaties. Om te winnen moet men 
de leden in de diepte infomeren en 
mobiliseren om zo een actieplan te voeren 
richting de algemene staking, en dit in de 
meest brede eenheid tussen organisaties, 
tussen sectoren, van Noord tot Zuid.

Als de vakbonden niet kiezen voor deze 
weg van verzet, dan zullen zij aan de kant 
geschoven worden door de heersende klasse. 
Deze wil hen wel een toekomst geven, maar 
dan enkel als dienstverleners. In dat geval, 
zullen we geen vakbonden meer hebben 
met dewelke de arbeidersklasse heeft 
gestreden voor haar verworvenheden. We 
zullen pseudo-vakbonden hebben die de 
neoliberale politiek begeleiden, als een 
soort drijfriem waarmee het patronaat en de 

regering de sociale vrede zullen behouden. 
We hebben daarvan, spijtig genoeg, al 
voorbeelden van in sommige bedrijven.

In dat geval ook zal de politieke 
balans blijven doorhellen naar rechts. En 
na verloop van tijd, zal een zuiver recht-
se regering aan de macht komen met 
de macht om de syndikale organisaties 
zelf voluit aan te vallen, zoals de nieuwe 
rechtse regering in Spanje heeft gedaan, de 
regering Rajoy.

Als de vakbonden de weg kiezen van 
de strijd, zal maar al te duidelijk worden 
dat zij geen “vrienden” meer hebben en 
dat zij strijden voor een andere politiek. De 

vakbonden mogen dan niet volstaan met 
alleen de loontrekkenden te mobiliseren: 
zij moeten tot het einde van hun logica 
gaan en de vraag stellen van een alterna-
tieve politiek.

ABVV en ACV kunnen zich uiteraard 
niet omvormen tot een partij. Zij moeten 
de massa van de werknemers blijven 
vertegenwoordigen, wat hun politieke, 
filosofische en religieuze overtuigingen 
ook zijn. Maar de vakbonden kunnen en 
moeten wel de vorming van een politiek 
alternatief bevorderen. Men moet en kan 
eisen van diegenen die zich beroepen op 
de wereld van de arbeid op het politieke 
terrein dat zij zich verenigen om samen 
een links programma naar voor te 
brengen. Men kan en moet eisen dat dit 
alternatief even trouw is aan de wereld van 
de arbeid als de huidige partijen trouw zijn 
aan het kapitaal.

Wij als SAP-LCR, strijden voor een 
antikapitalistisch, internationalistisch, 
feministisch, democratisch en ecoso-
cialistisch programma. Wij denken dat 
de vakbondsleidingen een grote verant-
woordelijkheid dragen voor de huidige 

toestand: hun overlegpolitiek speelt in de 
kaart van het patronaat en brengt het syn-
dikalisme in een impasse. 

Wij stellen een andere politiek voor, 
een antikapitalistische: de macht van het 
kapitaal breken en de kredietsector en die 
van de energie nationaliseren.

Maar ons gevecht is niet apart van 
die van de rest van de arbeidersbeweging. 
Wij hebben geen andere belangen dan die 
van de massa van de werknemers. Zij zijn 
in groot gevaar omdat het syndicalisme 
in groot gevaar is. Wij roepen iedereen 
op om in strijd te gaan. Wij zullen mee 
op de eerste rij staan, aan jullie zijde, 
om het syndicalisme en onze sociale 
verworvenheden  te verdedigen. Wij 
gaan voor de totale verwerping van het 
besparingsplan van de regering. 

Wij zullen mee onze verantwoorde-
lijkheid nemen op het politieke terrein. 
Als de vakbonden dit zouden beslissen, 
dan zijn wij klaar om mee te doen aan de 
opbouw van een politiek alternatief, een 
partij van de wereld van de arbeid tegen 
het kapitaal. ■

De Nationale Leiding van de SAP-LCR,
15 januari 2012

Uw mening interesseert ons!
Reageer op:
www.vakbonden-debat.blogspot.com

In Vlaanderen werkt de SAP actief mee met 
de nieuwe socialistische beweging Rood!

Contacteer ons :
SAP
Plantinstraat 20 -1070 Brussel
0496/20.76.37 - info@sap-rood.be

www.sap-rood.be
Abonneer je op Rood!

Niet op de openbare weg gooien.
V.U.  A. Henry, rue des Nutons 132/01, 6060 Gilly
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