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Inleiding
De huidige moeilijke sociaal-economische situatie is de tol die wij
sinds 1974 betalen voor de opeenvolgende crisissen waarvoor wij
niet verantwoordelijk zijn.
Wij moeten met al onze krachten reageren tegen dit kapitalistische
systeem dat ons traag maar zeker in de miserie doet belanden.
De crisis wordt al meer dan 30 jaar als uitvlucht gebruikt. Wij krijgen
altijd hetzelfde verhaaltje opgediend, over altijd maar hetzelfde
bezuinigingsbeleid, dezelfde remedies. Men vraagt ons altijd maar
opnieuw om een inspanning te doen, want morgen zal het beter gaan.
Maar voor de werknemers en de mensen die van een sociale uitkering
leven, is er geen morgen! Wij zien nooit het einde van de tunnel, maar
telkens opnieuw offers die wij de volgende jaren moeten brengen.
Eerst was er de petroleumcrisis in 1974 en dan kwamen de volmachten
van de regering MARTENS-GOL in 1982-1983. Vervolgens was het
de beurt aan het globaal plan van 1994 en het anti-generatiepact van
2005. Van de controle van de beschikbaarheid van werkzoekenden
tot de begrotingsmaatregelen van de laatste jaren: wij betalen
onophoudelijk voor de nefaste gevolgen van het kapitalistische
systeem, terwijl zij de geproduceerde rijkdommen onder elkaar
blijven verdelen. Wij worden onophoudelijk geconfronteerd met
herstructureringen, bedrijfssluitingen, het afschaffen van sociale
verworvenheden en ontslagen in een samenleving die continu in crisis
verkeert, maar waarin een minderheid toch steeds rijker wordt, terwijl
de zwaksten miserie kennen.
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In deze context moeten wij allen samen reageren tegen dit
kapitalistische systeem zonder hoop. Arbeiders en bedienden van de
privé en de overheidssector, actieve werknemers van grote bedrijven
en kleine KMO’s, gepensioneerden, bruggepensioneerden, TBS’ers,
burgers, verenigd in het gemeenschappelijk vakbondsfront: ons
enige devies is eenheid. Wij willen op interprofessioneel niveau strijd
voeren voor meer solidariteit en welzijn voor de hele samenleving.
Onze interprofessionele en collectieve visie is de essentie zelf van
onze vakbondsstrijd. In Charleroi willen wij strijden vóór een nieuw
samenlevingsproject en tégen de regionalistische visie van de politiek,
tegen het op zichzelf terugplooien en het beleid van het minste kwaad
dat men ons wil opleggen. Ondanks de moeilijkheden moeten wij onze
rol van tegenmacht vervullen en niet opgeven. Niets komt vanzelf,
niets is voor eeuwig verworven en in de vakbondsstrijd hebben wij
onze grootste overwinningen geboekt.

Wij willen dus dat er aan de linkerzijde een nieuw, krachtig alternatief
tot stand komt, zodat het beleid van de laatste decennia resoluut een
andere weg kan opgaan.
Met deze informatiebrochure, die toelichtingen geeft bij onze aanpak,
willen wij een grootschalig democratisch debat op gang brengen,
zowel binnen de FGTB/ABVV-structuren als erbuiten, met alle
progressieve krachten die bij ons willen aansluiten.
Want zwijgen of berusten, dat doen wij nooit!

Carlo BRISCOLINI,
Voorzitter van FGTB Charleroi-Sud Hainaut

Met de beginselverklaring van het ABVV (1945) willen wij de
maatschappijkeuzes waar wij achterstaan opnieuw bevestigen. Meer
dan ooit hebben wij idealen nodig voor onze militanten en leden. Wij
willen onze gedragslijnen opnieuw duidelijk uitzetten, onze eisen
verfijnen en onze ideologische standpunten benadrukken in een
samenleving in crisis. Dit leidde tot de beslissingen van het Politiek
Oriëntatiecongres van FGTB Charleroi-Sud Hainaut op 4 mei 2010.
Tijdens dit congres hebben wij besloten om de bevoorrechte band met
de PS opnieuw te bekijken en nauwere betrekkingen aan te knopen
met alle democratische linkse partijen.
Wij hebben een nieuwe politieke strategie nodig, want zonder sterke
politieke spreekbuizen aan de linkerzijde zijn wij gedoemd om steeds
achteruit te gaan. Wij kunnen misschien de schade beperken, maar op
lange termijn zijn al onze verworvenheden gedoemd om te verdwijnen.
Om de krachtsverhoudingen ten opzichte van het patronaat en rechts
te veranderen, hebben wij een sterk ABVV nodig en een nieuwe linkse
politieke kracht die deze naam waardig is.
De politieke strategie die wij in de plaats stellen van het beleid van
“het minste kwaad” (de sociaal-democratie) bevordert het ontstaan
en de ontwikkeling van tegenkrachten die zo breed mogelijk moeten
worden. Dat is de betekenis van de oproep die wij op 1 mei 2012
hebben gedaan.
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Beginselverklaring
van het ABVV (1945)
1. Het ABVV, rechtstreeks uitvloeisel van de georganiseerde werkende
krachten, betoogt dat het syndicaal ideaal, dat de oprichting van een
klassenloze maatschappij en de verdwijning van het salariaat beoogt,
door een volledige omvorming der maatschappij zal verwezenlijkt
worden.
2. Het vestigt er met nadruk de aandacht op, dat de klassenstrijd,
waaruit het geboren is, geëvolueerd is tot een niet minder hevige
strijd van alle voortbrengers tegen de oligarchie der banken en
monopoliën, die de opperste meesters geworden zijn van gans het
productieapparaat.
3. In een geest van volstrekte onafhankelijkheid tegenover
de politieke partijen en met inachtneming van alle politieke
en wijsgerige overtuigingen verklaart het deze doeleinden te
willen verwezenlijken door zijn eigen middelen en door een
beroep te doen op de actie van alle loon- en weddetrekkenden,
in het bijzonder, en, in het algemeen, op de ganse bevolking,
waarvan de overgrote meerderheid zowel op materieel als op
zedelijk gebied gelijkaardige of gelijklopende belangen heeft
aan deze der arbeiders, bedienden en technici.
4. De syndicale beweging zal de medewerking van één of meer
partijen aanvaarden, die zich bij haar actie zullen aansluiten
voor de verwezenlijking dezer objectieven, zonder te hunnen
opzichte enige verplichtingen aan te gaan en zonder dat die
partijen zich met de leiding der syndicale actie zouden mogen
bemoeien.
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5. De syndicale beweging wil een werkelijk regime van sociale
gerechtigheid bewerken om aan iedereen zijn plaats in de
maatschappij te verzekeren. Ten einde iedereen het gedeelte der
rijkdommen te verzekeren, waarop hij, in functie van zijn arbeid en
van zijn behoeften, recht heeft, verklaart zij dat het onontbeerlijk is
de politieke democratie door een economische en sociale democratie
aan te vullen. Te dien einde moet de arbeid, schepper van alle waarden
en bron van alle goederen, eindelijk als alles overheersende factor
beschouwd worden, aangezien de andere factoren slechts van
ondergeschikte of parasitaire aard zijn.
6. Door haar oorsprong, haar aard en de bestendigheid van haar ideaal
is zij aangewezen als het stuwende element van deze opbouwende
revolutie.
7. In een geest van gerechtigheid, verloochent zij uitdrukkelijk de
valse waarden, zoals de rechten gesteund op geboorte en rijkdom en
gehuldigd door een kapitalistisch regime. Van hen, die uitgebuit en
gedwongen worden hun arbeidskracht te verkopen, wil ze mensen
maken die vrijelijk deelnemen aan de gemeenschappelijke taak der
voortbrengst.
8. Zij zal zich dan ook, overeenkomstig haar opvattingen, toeleggen op
het tot stand brengen van organismen, welke er uiteindelijk moeten
naar streven de krachten van de arbeid in ruime mate te betrekken
bij de leiding van de in het belang der gemeenschap, hervormde
economie.
9. Het syndicalisme wil de partijen uit hun politieke activiteit niet
verdringen. Het doet op de arbeiders beroep in hun hoedanigheid
van voortbrengers, vermits van hun economische toestand de
perspectieven van sociale, intellectuele en culturele ontwikkeling
zullen afhangen.

11. Het syndicalisme aanvaardt de natie-idee; in het kader van
een politieke, economische en sociale democratie, zal het zijn
verantwoordelijkheid weten op te nemen met het oog op het behoud
en de versteviging der democratie.
12. Het is van mening dat de socialisatie der grote banken en
industriële trusts zich opdringt en dat het noodzakelijk is de
buitenlandse handel te organiseren, te leiden en te controleren.
13. Het verwerpt de idee van staats- of bureaucratisch beheer
en is de mening toegedaan dat het beheer der genationaliseerde
bedrijven aan de arbeiders (technici, bedienden en werklieden) en
aan de verbruikers, voorafgaandelijk georganiseerd in de schoot
van bestuurs- en coördinatieraden van de nationale economie, dient
toevertrouwd te worden.
14. De Belgische Vakbeweging zal de verwezenlijking van haar
doeleinden en objectieven voortzetten in samenwerking met alle
internationale syndicale organismen, die een democratisch ideaal
nastreven.
15. Ten einde de arbeider van de sociale vrees te bevrijden en er borg
voor te staan dat hij, in ruil voor zijn arbeid, zal beveiligd worden tegen
de rampen en kwalen welke aan zijn toestand verbonden zijn, staat de
vakbeweging niet alleen in de bres voor de structuurhervormingen
en de omvorming der kapitalistische maatschappij, doch tevens voor
de onmiddellijke eisen der arbeiders.
Bewust van de grootsheid zijner humanitaire zending, verklaart het
syndicalisme zich bekwaam deze veelvuldige taken tot een goed einde
te brengen, want door het onverdeelbare blok der krachten van de
arbeid vormt het een der hoekpijlers der maatschappij van morgen.

10. Om deze taak van ontvoogding tot een goed einde te brengen
mag op de vakbeweging geen dwang uitgeoefend worden; om deze
reden weigert deze hoe dan ook in gelijk welk corporatief systeem
ingelijfd te worden.
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Fragment uit het verslag
van het politiek Oriëntatiecongres
van 4 mei 2010
Het Uitgebreid Uitvoerend Comité is het er in de eerste plaats
over eens dat de vakbondsonafhankelijkheid van het ABVV
ten opzichte van de politieke partijen krachtig moet worden
herhaald.
Politieke partijen voeren actie met het oog op toegang tot de
beslissingsmacht, terwijl voor een vakbondsorganisatie een rol als
tegenmacht is weggelegd. Volgens het Uitgebreid Uitvoerend Comité
is dit een onaantastbaar principe dat voortdurend opnieuw moet
worden bevestigd.
Als dit eenmaal gedaan is, moet de vakbondsorganisatie ervoor zorgen
dat de eisen die ze uitdraagt in naam van de werkenden politiek
resultaat opleveren, via wetgevende initiatieven. Dit maakt integraal
deel uit van haar rol als tegenmacht.
Om dit doel te bereiken moet het Regionaal Comité, naar het oordeel
van het Uitgebreid Uitvoerend Comité, contacten onderhouden met
alle democratische politieke partijen aan de linkerzijde.

Het Uitgebreid Uitvoerend Comité vindt het daarom aangewezen om
geen exclusieve relaties te houden met om het even welke politieke
partij, ook al blijft de Parti Socialiste historisch de politieke partij
waarmee wij regelmatig contact houden.
Om de strijd aan te binden met enerzijds de tanende belangstelling
voor de politiek in vakbondskringen en anderzijds de groeiende
onverschilligheid tegenover de vakbonden bij de linkse politieke
partijen, stelt het Uitgebreid Uitvoerend Comité voor om regelmatig
contact te houden met de democratische linkse partijen.
Het Uitgebreid Uitvoerend Comité wil niet alleen dat wij in de
toekomst vaker het woord zouden nemen als de politiek ons daartoe
de kans biedt, maar ook om te overwegen of er geen contactstructuur
moet komen buiten de instanties van de politieke partijen.
Los van de noodzakelijke specifieke contacten naar aanleiding van
bepaalde sociale of economische dossiers pleit het Uitgebreid
Uitvoerend Comité voor het invoeren van een structuur die
regelmatige contacten met de democratische linkse partijen
garandeert en die zou samenkomen met een frequentie die in overleg
met de politiek wordt bepaald.

Tijdens zijn Oriëntatiecongres van 4 mei 2010
besloot FGTB Charleroi-Sud Hainaut om de bestaande
bevoorrechte band met de PS en in mindere mate met
Ecolo opnieuw te overwegen en geregeld betrekkingen
aan te knopen met alle democratische linkse partijen.
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Toespraak ter gelegenheid
van 1 mei 2012
Beste Kameraden,
Wij staan aan de vooravond van de vijfde eerste mei
van deze crisis.
Ik stel voor dat wij samen even achterom kijken. In 2007 woedde
de financiële crisis volop. De financiële zeepbel was uiteengespat.
De haaien van de financiële wereld hadden gegokt in het casino.
En zij hadden verloren. Maar als die mensen verliezen, Kameraden,
weigeren zij om verantwoordelijkheid voor hun daden op te nemen.
Nee, de staat krijgt de rekening gepresenteerd.
Overal in Europa en de Verenigde Staten werden de banken gered
met miljarden euro’s en dollars, op kosten van de samenleving. Dit
deed de overheidstekorten duizelingwekkend oplopen en stortte de
reële economie in een diepe recessie.
Politici van allerlei slag werden compleet verrast door de financiële en
economische crisis. Ze haastten zich om voor de camera’s te verklaren
hoe kwaad ze waren op de financiële wereld en de speculanten en hoe
sterk ze meeleefden met al wie zijn werk was kwijtgeraakt.
Dat zal ons geen tweede keer overkomen, riepen zij in koor. Wij gaan
de financiële wereld aan banden leggen. En wie moest de rekening
betalen? Zij herhaalden eenstemmig dat noch de werknemers, noch
de steuntrekkers de crisis moeten betalen, waaraan zij geen enkele
schuld hebben.
Terug naar onze tijd. Gisteren verkondigde de heer Coene, de
gouverneur van de Nationale Bank, op alle tv-zenders zonder
verpinken dat de Dexia-holding hoogstwaarschijnlijk 5 tot 10 miljard
euro aan vers kapitaal moet krijgen. Dit bedrag stemt overeen met
liefst de helft tot twee derde van de besparingen die voor de begroting
2012 van de staat moeten worden geleverd. Gingen zij de financiële
wereld niet aan banden leggen? Wij wachten er nog altijd op.
Nog een korte terugblik. Enkele maanden geleden werd de sluiting
van de warme lijn in Luik aangekondigd. Arcelor Mittal offert daar
10
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een hele streek op om zijn financiële belangen te beschermen. Iets
dichter bij ons werd de sluiting van Carsid in Charleroi aangekondigd
na 3 jaar economische werkloosheid voor het personeel. Duizend
rechtstreekse banen verloren en onrechtstreeks nog eens 2.500
jobs. En nog recenter sloot ook Helio in Fleurus zijn deuren. Opnieuw
honderden werklozen erbij. Zoals dode herfstbladeren worden de
banen het hele jaar door bijeengeharkt, honderden, duizenden tegelijk.
En dan bespaar ik u nog de lange lijst van verloren arbeidsplaatsen in
andere bedrijven in Charleroi, Wallonië, Brussel en Vlaanderen.

Kameraden, net zoals jullie heb ik op school geleerd dat je het verleden
en de toekomst maar kunt beïnvloeden als je het verleden kent.

Als wij vragen: wie houdt de Dexia-holding recht? Dan luidt het
antwoord: de overheid.

Eerst was er de hervorming van het onderwijs waarvoor de
leerkrachten moesten opdraaien, dan het Globaal Plan, vervolgens
het Generatiepact, dan weer de controles op de beschikbaarheid
van de werklozen, gevolgd door de begrotingsmaatregelen 2012
en ik vergeet zeker nog veel ander onheil. Iedere keer wordt er een
stuk van de verworvenheden van de strijd van onze voorgangers
van ons afgepakt. Natuurlijk wil ik u niet doen geloven dat alleen de
dwalingen van de Parti Socialiste daar schuld aan hebben. Dat zou
immers fout zijn. Als waarnemers van het politieke leven weten wij
dat de PS compromissen moest sluiten met andere krachten die niet
aan onze kant staan. Maar toch … Ieder keer opnieuw hebben wij de
PS gewaarschuwd dat het genoeg was: bij de hervorming van het
onderwijs, het Globaal Plan, het Generatiepact, de controles op de
beschikbaarheid van de werklozen …

En als wij vragen: wie betaalt de rekening van de economische recessie
en de overheidsschuld? Dan luidt het antwoord: de werknemers. Wie
had het over medelijden??
Hoe lang, Kameraden, gaan wij ons nog laten scheren als
makke schapen?
Welke schok is er nodig om de angst van kamp te doen veranderen? Wij
hebben een duidelijke en sterke boodschap voor de werkgevers die
in goede en slechte tijden 15 miljard euro overheidssteun opstrijken,
geen jobs creëren en zelfs de weinige die er overblijven afschaffen.
Onze boodschap geldt ook voor de arrogante rechterzijde die onze
1e mei wil afpakken door werknemers en steuntrekkers tegen elkaar
op te zetten. Onze boodschap luidt: MAAK DAT JE WEGKOMT!
Kameraden, op deze eerste mei 2012 breng ik jullie, in naam van de
gewestelijke afdeling, een boodschap van hoop.
Naast mij op dit podium staan de vakbondsverantwoordelijken van al
onze vakcentrales die UNANIEM vastbesloten zijn om de strijd aan
te gaan met het kapitalisme en zij die het verdedigen.
Want, Kameraden, daarover gaat het: het kapitalistische systeem
definitief ten grave dragen. Ik weet dat wij allemaal, dat jullie allemaal
daarvan overtuigd zijn. Het systeem kan niet hervormd worden, het
moet verdwijnen. Maar het is niet voldoende om dit hier vanaf de
tribune te verkondigen. Wij moeten het praktisch en politiek mogelijk
maken om onze doelstelling te bereiken.
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Ik hou dus van de geschiedenis!
En de geschiedenis van dit land leert mij dat wij al sinds 1975 in
crisis zijn. En dat de werknemers zwaar werden getroffen door de
opeenvolgende crisissen en altijd de rekening moesten betalen.
Maar ik wil mij beperken tot de laatste 20 jaar.

Ik herinner mij de brief aan Jean-Claude Van Cauwenberghe over onze
woede bij de invoering van de controles op de beschikbaarheid van
de werklozen. Het enige antwoord was een brief vol laatdunkendheid
en minachting.
Ik herinner mij als de dag van gisteren de verklaringen
van diezelfde Jean-Claude Van Cauwenberghe tijdens het
Splintex-conflict van eind 2004, begin 2005. Hij was toen
minister-president van het Waals Gewest en hij viseerde de
vakbonden en vooral het FGTB toen hij zei dat de strijd van
onze kameraden voor hun werk een zwarte smet op de kaart
van Wallonië was.
Natuurlijk zal men reageren dat het Belgische politieke landschap
iedereen verplicht om compromissen te sluiten. Mijn antwoord
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luidt dat als je te veel water bij de wijn doet, de smaak verdwijnt. En
momenteel smaakt de linkerzijde te veel naar rechts.
Na de algemene staking in gemeenschappelijk vakbondsfront van
eind januari hebben onze afgevaardigden op een interprofessionele
vergadering de verbeteringen aan de begroting 2012 van de regering
Di Rupo I als cosmetisch bestempeld. Toen verklaarden zij ook dat de
PS ons opnieuw heeft verraden en dit is de keer te veel. Wij hoorden
dit niet alleen bij doorwinterde militanten die al vele jaren de PS
steunen, maar ook bij onze jonge militanten.
Vandaag, Kameraden van de PS, aanvaarden onze militanten
niet langer het beleid van het minste kwaad. De toverspreuk
“zonder ons zou het erger zijn” is een belediging voor hun
intelligentie.
Daarom doen wij op dit podium een plechtige oproep tot
samenwerking aan de linkerzijde van PS en Ecolo. Wie doen
dit niet in een uitbarsting van woede, maar na langdurig
overleg in onze instanties.
Ja, het Links Front of Front de Gauche in Frankrijk heeft ons
geïnspireerd. Ja, voor onze militanten betekent dit een bron van
hoop. Ja, wij herkennen ons in de grote lijnen van het programma van
Mélenchon.
Toch willen wij dit model niet zonder meer in België overnemen. Wij
zijn trouwens ongerust over de steun van Mélenchon aan de pas
opgerichte organisatie van ene Bernard Westphael die links nog meer
verdeelt dan vroeger, zonder enig antikapitalistisch fundament, alleen
maar om zijn buitensporig ego te strelen.
De oproep die wij lanceren, is erop gericht om iedereen links van de
PS en Ecolo te verenigen. Daar schuilen veel actieve, militante en
antikapitalistische krachten die de werknemers hoop geven.
Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn, maar als iedereen – PTB-PVDA,
SAP, LSP, PC, christelijk links misschien en de overblijvende linkse
krachten in PS en Ecolo – een beetje toenadering zoekt, dan kunnen
wij zeker – en dat willen wij vurig – de werknemers opnieuw hoop
geven. Eigenlijk doen wij een oproep tot een nieuw Front Populaire
of Volksfront. Natuurlijk met respect voor de volledige syndicale
14

onafhankelijkheid. Dat is ook mijn antwoord aan mijn collega Chantal
Doffiny, Federaal Secretaris van de CSC (ACV Charleroi), die in een
uitzending van de RTBF benadrukte dat de CSC met geen enkele partij
een band heeft en dat zij met iedereen wil praten: misschien heeft zij
het nog niet begrepen, maar het FGTB is evenmin onderwerpen aan
een politieke partij zoals zij wil doen uitschijnen. En de dwalingen van
de PS verplichten ons om waakzaam te zijn. Maar wie onafhankelijk
is, is daarom nog niet a-politiek. En iedereen weet hoe belangrijk een
politieke spreekbuis is. Maar wij zullen niet met iedereen praten. Voor
MR en CDH is er geen plaats in onze discussies.
Wij gaan niet overhaast tewerk. Op een paar dagen of weken
een organisatie links van de PS en Ecolo uit de grond stampen,
is onmogelijk. Wij moeten dit eerst grondig bespreken met onze
militanten, ook al zijn wij ervan overtuigd dat zij onze visie delen. Het
idee komt immers van hen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen wij op basis van het FGTBprogramma de al genoemde linkse krachten benaderen om te peilen
in welke mate zij onze waarden en doelstellingen delen.
Sommigen, die liever de man dan de bal spelen of verdeeldheid
willen zaaien, beweren dat ze dit al eerder hebben meegemaakt. Dat
dergelijke initiatieven en woorden cyclisch terugkeren. Dat het om
een randfenomeen gaat. Ze kunnen maar beter opletten. Wie met
enige minachting de overtuiging van de op één na grootste FGTBafdeling van Wallonië van tafel veegt, zal hun vastberadenheid om
hiermee voort te gaan alleen maar versterken.
Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg!
Moet ik nog duidelijker zijn? En zeggen wat wij denken van
de begrotingsmaatregelen 2012 van de regering Di Rupo I?
Hier komt het.
Deze begroting is volgens ons antisociaal en antisolidair.
Dit is bezuinigen om te bezuinigen. Ik ga hier niet alle maatregelen
opsommen die pijnlijk zijn voor de werknemers, zowel actieven als
niet-actieven, in de privé en bij de overheid, want ook die laatsten
worden vaak vernederd door de politiek correct denkenden. Terwijl
het kapitaal en de grote fortuinen ongemoeid worden gelaten.
15

Ik beperk mij tot drie maatregelen op twee domeinen.
De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen die in november
2012 van kracht wordt, zal alle werklozen onder de armoedegrens
doen belanden. Dat is evident. En de radicale afschaffing van de
inschakelingsuitkering voor jongeren op basis van hun studie, op
01/01/2015, zal 27.000 jonge Belgen, onder wie 21.000 Franstaligen,
naar het OCMW brengen, als ze er durven binnenstappen. Zo wordt
een einde gemaakt aan hun rechten.
In de nacht van 31/12/2014 op 01/01/2015 zal zich het sociaal
bloedbad voltrekken waarvan men had gezworen dat het niet
zou plaatsvinden onder een regering waar de socialisten deel van
uitmaken.
Ik roep alle militanten op om die nacht samen met ons de mailboxen
en gsm’s van de politici van de federale regering uit onze streek te
overstelpen met e-mails en sms’en. Als zij die nacht feesten, dan weten
ze in elk geval waarom ze op 01/01/2015 wakker zullen worden met
een houten kop!
Wat kan ik u nog zeggen dat u niet al weet over de toegang tot
het brugpensioen dat in bijna alle sectoren opschuift, omdat de
toegangsvoorwaarden strenger worden. Misschien toch dit: versleten,
zieke, gehandicapte werknemers zullen elke dag tegen hun zin nog
stresserender en zwaarder werk moeten uitvoeren. Het wordt dat
of de werkloosheid.
Het schijnt dat dit een maatregel is om in de toekomst de pensioenen
te financieren. Maar er is een probleem: er zal een diepe kloof ontstaan
in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, want veel werknemers zullen
de arbeidsomstandigheden niet aankunnen.
Maar wie zijn dan die mensen en hoe wereldvreemd zijn ze,
om hun kinderen naar het OCMW te sturen en hun ouders
naar het kerkhof?
Men had ons beloofd dat voor de jongeren die een inschakelingsuitkering ontvingen, de werkloosheidsreglementering zou versoepeld
worden. Als zij werk hebben, zouden zij sneller tot de werkloosheid
worden toegelaten. De overgang van een inschakelingsuitkering naar
een werkloosheidsuitkering zou dus gemakkelijker worden.
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Dit had misschien werkloze kameraden kunnen redden. Maar de
belofte werd gebroken en wij kregen niets. Voor de zoveelste keer.
Sommigen zullen misschien verbaasd zijn dat ik vooral voor de PS en
Ecolo zo hard ben in mijn toespraak. Maar wij weten al lang dat we
van de andere partijen niets te verwachten hebben. Wij kennen onze
historische tegenstanders. De aanklacht is inderdaad hard, maar niet
harder dan de agressie tegen onze leden.
Is de PS een rechtse partij? Aan dat spelletje doe ik niet mee.
Het is een reformistische sociaal-democratische partij die nu
meer dan ooit wordt meegesleurd in de draaikolk van Europese
dictaten waaraan ze zich vrij gehoorzaam onderwerpt.
De regering Di Rupo heeft het begrotingsverdrag ondertekend. Wij
ondergaan de “golden rule” of gouden regel die de landen de komende
jaren enorme besparingen oplegt, tegen de wil van hun bevolking in.
Een regimewissel, zeggen sommigen van mijn kameraden. Rechts
Europa regeert met medeplichtigheid van de socialistische partijen.
De werknemers betalen het gelag! De staten zijn handlangers of
worden genegeerd.
Kameraden, onze Europese strijddag op 29 februari was een primeur.
In de eerste plaats omdat er in talrijke landen actie werd gevoerd,
maar ook door de bijzondere toepassing in Charleroi, waar op
initiatief van de Gewestelijke van het FGTB en in gemeenschappelijk
vakbondsfront de zetel van BNP Paribas werd bezet. De acties
moeten worden voortgezet via een versterking van EVV/ETUC.
Bezuinigingen leveren niets op, zeggen wij vaak. En of wij gelijk
hebben! Maar zijn we wel zeker dat ze niets opleveren? Jawel,
Kameraden, ze leveren ons extreemrechts op, zoals Marine Le Pen
in Frankrijk, die zich verbergt achter de respectabele Marianne.
Zei Sarkozy niet dat Marine Le Pen goed te verzoenen is met de
Republiek?
In België en vooral in Wallonië is extreemrechts minder sterk. Tot
nu toe, omdat er nog geen charismatische leider is opgestaan. Maar,
Kameraden, het beest is vruchtbaar. Als een kanker zou het zich op
enkele maanden kunnen verspreiden onder de meest kwetsbaren van
de kwetsbaren, die uit wanhoop uit elk potje willen eten, zelfs het
meest stinkende.
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FGTB Charleroi-Sud Hainaut zet zijn campagne tegen extreemrechts
met slaande trom verder tot oktober 2012. En omdat wij appreciëen
hoe Mélenchon in Frankrijk extreemrechts met open vizier heeft
bestreden, krijgt u hem erbij als extraatje. Hij zal in september 2012
te gast zijn bij het FGTB Charleroi-Sud Hainaut.
Ik ga ook nog even in op de gevolgen van de 6e staatshervorming
en de overdracht van bevoegdheden van het federale niveau naar de
gewesten en gemeenschappen.
Op Waals niveau werken wij momenteel aan onze positie over de
aanwending van de overgedragen middelen naar de gewesten en
gemeenschappen in het kader van de 6e institutionele hervorming.
Kameraden, wij nemen geen blad voor de mond: de FGTB’ers
van Charleroi waren nooit overtuigde regionalisten.
En de geschiedenis lijkt ons gelijk te geven. Elio Di Rupo had vóór
de onderhandelingen wel beloofd dat geen enkel gewest er armer
van zou worden, maar wij stellen vast dat de overgehevelde middelen
onvoldoende zijn voor de uitdagingen van Wallonië. Als wij niet
opletten, krijgt het sociaal overleg minder ruimte. Ik herhaal dat onze
Gewestelijke de belangrijkste mechanismen voor interpersoonlijke
solidariteit, sociale zekerheid, fiscaliteit en arbeidsrecht in de
collectieve overeenkomsten op federaal niveau wil houden.
Daar blijven wij meer dan ooit voor ijveren, want wij zijn er onder
andere van overtuigd dat een meer rechtvaardigde fiscaliteit, die
rekening houdt met alle inkomsten, dus ook uit kapitaal, voor een
betere verdeling van de rijkdom zal zorgen, zolang dit systeem blijft
bestaan. En wat de index betreft, waarvoor wij al verscheidene keren
hebben betaald: wie eraan raakt, mag onmiddellijk onze tegenaanval
verwachten.

In de privé, maar ook in bepaalde sectoren van het ACOD, zoals TBM
en Gazelco, zullen jullie het moeten opnemen tegen de concurrentie
van de andere vakbondsorganisaties. De strijd zal moeilijk zijn. Maar
draag onze boodschap uit, die de werknemers aanspreekt. Ondanks
mijn respect voor de werknemersorganisaties, moet ik toch de positie
van het ACV aanklagen – want dat is de strijd tussen ideeën – inzake
de financiering van de kinderbijslag die naar de gemeenschappen
wordt overgeheveld. Het ACV vindt dat de kinderbijslag door de
fiscaliteit (dus door ons allemaal) moet worden gefinancierd, terwijl er
momenteel een bijdrage van 7% wordt opgelegd aan de werkgevers.
Dat is gewoon een cadeau voor de werkgevers, een techniek
waarmee ze ons goed vertrouwd hebben gemaakt. Zeg dat aan de
werknemers!
Om mijn vriend Victor Martin te citeren, zeg ik graag dat Kameraad
een mooi woord is. Met een “triple A” erin. Zoals hij besluit ik met de
woorden dat onze solidariteit meer dan ooit onze kracht is en dat
wij samen elk ratingbureau uitdagen om ons ook maar één A af te
pakken.
Kameraden, ik wens jullie een goede eerste mei, een goed feest van
de arbeid.
Schouder aan schouder strijden wij om weerstand te bieden, maar
ook om nieuwe veroveringen te doen.
LEVE HET FGTB!

Daniel PIRON,
Gewestelijk Secretaris
van het FGTB Charleroi-Sud Hainaut

En ten slotte, want ik heb al lang gesproken, nog een woord over de
sociale verkiezingen van deze maand.
Wij zijn blij om te zien dat veel nieuwe kandidaten de ervaren krachten
op de lijst gezelschap komen houden. Ik dank alle mannen en vrouwen
die hier aanwezig zijn en alle anderen voor hun sterke inzet voor de
waarden van het FGTB/ABVV, te midden van uw collega’s op het werk.
En daar mogen jullie best trots op zijn.
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Motie van het uitvoerend comité
van FGTB Charleroi-Sud Hainaut
In vergadering bijeen op deze woensdag 22 mei 2013 om te bepalen
welke gevolgen er moeten gegeven worden aan de oproep van de
eerste mei 2012 besluit het Uitvoerend Comité van FGTB CharleroiSud Hainaut unaniem dat het:

20

•

zijn oproep van de 1e mei 2012 herhaalt voor een brede
politieke samenwerking links van de PS en Ecolo om een echt
antikapitalistisch alternatief te bieden;

•

van oordeel is dat de actualiteit sinds een jaar, op Belgisch en
internationaal niveau, een dergelijk alternatief alleen maar
noodzakelijker en dringender maakt;

•

opnieuw zijn totale onafhankelijkheid bevestigt ten opzichte van
alle politieke partijen;

•

bevestigt, voor zover dit nodig is, dat onze organisatie zich nooit
tot een politieke partij heeft willen omvormen;

•

PS en Ecolo uitnodigt, indien zij zich in deze oproep herkennen,
om tot het initiatief toe te treden;

•

waarschuwt voor de groeiende agressiviteit van rechts en van de
werkgevers die met hun aanvallen de vakbondsbeweging radicaal
willen verzwakken;

•

een oproep doet tot alle vakcentrales en interprofessionele
instanties van het FGTB/ABVV om aan te sluiten bij deze nieuwe
dynamiek die opnieuw hoop geeft aan de werkenden;

•

het FGTB Charleroi-Sud Hainaut de opdracht geeft om een
duurzaam antikapitalistisch programma en actieplannen uit te
werken.
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8

vragen

1 : Mag de vakbond aan politiek doen?
Ja. Hij mag dat niet alleen, maar moet dat doen. Ons FGTB/ABVV
verdedigt een project van een klassenloze maatschappij. De hoofdlijnen
van dit project staan beschreven in onze Beginselverklaring. Het
project is onverenigbaar met het kapitalisme. De verwezenlijking
ervan betekent dat het kapitalistische systeem wordt afgeschaft en
vervangen door een socialistisch en democratisch systeem. Wij vinden
dit principe terug in de Beginselverklaring die de collectieve eigendom
van de grote productiemiddelen opeist en in onze congressen
van 1954 en 1956 die de noodzaak van “Antikapitalistische
structuurhervormingen” (zoals de nationalisatie van het krediet en
de energie) verdedigen, terwijl onze Waalse Intergewestelijke van het
ABVV het kapitalisme aanklaagt dat “de gezondheid ernstig schade
toebrengt”. Maar het is onmogelijk om onze antikapitalistische eisen
te verwezenlijken door alleen maar te steunen op de rechtstreekse
actie van de werknemers die in vakbonden zijn georganiseerd. De
vakbondswerking moet een verlengstuk vinden in politieke actie,
op elk machtsniveau. Als vakbond zijn wij een tegenmacht die zich
onafhankelijk van elke politieke partij opstelt en dat zullen wij altijd
blijven, zelfs in een niet-kapitalistische samenleving. Maar wij zijn
ook meer dan een tegenmacht: in naam van ons ultieme doel van
een klassenloze maatschappij strijden wij tegen de macht van de
kapitalistische minderheid en voor de macht aan de werknemers. En
in die zin moeten wij inderdaad aan politiek doen.

2

: Bestaat onze politieke rol er dus in om als een zweep te
fungeren voor de bestaande partijen?
Nee, deze strategie heeft ons in een doodlopend straatje doen
belanden. Wij proberen al sinds 1975 om degenen die de touwtjes in
handen hebben te beïnvloeden. Wij doen meer bepaald een beroep
op degenen die zich onze “politieke vrienden” in het parlement en
de regering noemen, de sociaal-democraten en de Groenen. Zonder
resultaat. De situatie van de werknemers wordt er alleen maar
slechter op. De sociale verworvenheden en de overheidssector die
22

onze ouders en grootouders hebben veroverd, worden ontmanteld
en de vakbondsvrijheden worden aangevallen. Zij die zich onze
“politieke vrienden” noemen, beweren dat zij het nog altijd eens zijn
met ons, maar dat zij verplicht zijn om compromissen te sluiten met
de rechtse krachten in de regering, dat het “zonder hen erger zou
zijn”. Dat geloven wij niet langer. Wij beschouwen ze niet als rechtse
partijen, maar wij stellen wel vast dat:
•

zij zich hebben bekeerd tot de neoliberale dogma’s van het
concurrentievermogen en de privatisering;

•

zij geen alternatief voor de kapitalistische samenleving meer
hebben en dat zij zich ermee tevreden stellen om ze te beheren
met enkele “maatregeltjes” in de marge;

•

zij hun afkomst verloochenen en dat er bij hen geen linkervleugel
meer bestaat.

Deze partijen hebben gecollaboreerd en zij blijven collaboreren voor
de opbouw van het kapitalistische Europa, dat een oorlogsmachine
is tegen de wereld van de arbeid. Zowel het Globaal Plan als de
maatregelen van Di Rupo of het Generatiepact zijn bewijzen dat zij
ons wetens en willens de bittere pil van de besparingen doen slikken,
tegen het verzet van de vakbonden in. Het “doorgeefluik” werkt dus in
omgekeerde richting. Wij kunnen hen niet langer motiveren voor ons
maatschappelijk project. Integendeel: de voorbeelden in Griekenland,
Groot-Brittannië, Portugal, Italië en Spanje laten zien dat hun beleid
in de kaart speelt van rechts en extreemrechts. In die landen heeft
rechts ervan geprofiteerd om regeringen op de been te brengen
die zich nog agressiever gedragen tegen de werknemers. Politieke
partijen proberen te beïnvloeden, is dus een dodelijke valstrik. Wij
moeten het dringend over een andere boeg gooien. Wat ons niet belet
om die partijen en andere tot de orde te roepen als dit nodig is en voor
zover ze democratisch zijn.

3 : Wij hebben dus een nieuwe politieke strategie nodig?
Welke?

Ja, wij hebben een nieuwe politieke strategie nodig, want zonder
politieke spreekbuis zijn wij gedoemd om permanent achteruitgang
te boeken. Wij kunnen in het beste geval “de schade beperken”, maar
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op lange termijn gaan zo al onze verworvenheden verloren. Door
de massale werkloosheid, het schaarse werk, de versnippering van
de werkgelegenheid, de internationalisering van het kapitaal en de
despotische rol van de Europese Unie worden de krachtsverhoudingen
in de bedrijven steeds ongunstiger voor de werknemers. Om daaraan
het hoofd te bieden, hebben wij natuurlijk in de eerste plaats meer
strijdlustige en democratische vakbonden nodig:
•

die over de actiemiddelen beschikken om de
krachtsverhoudingen te veranderen ;

•

die antikapitalistische eisen durven stellen;

en die radicaal alle vormen van uitbuiting en onderdrukking bestrijden
waaronder werknemers van alle categorieën gebukt gaan, in de
bedrijven en in de samenleving in het algemeen. Maar dat is niet
voldoende. De afwezigheid van een politieke kracht die ons helpt om
onze eisen op ruime schaal te verspreiden en die ze op gewestelijk,
federaal en Europees niveau verdedigt, is voor ons een ernstige
handicap. Dit geldt op elk domein: wanneer wij weigeren om de
illegale schuld te betalen, om te strijden tegen uitsluitingen uit de
werkloosheid, als wij een rechtvaardige en progressieve fiscaliteit
eisen of als wij voorstellen dat de overheidssteun aan de bedrijven
wordt omgezet in hypotheken (een idee van FGTB Luik). Onze
Beginselverklaring zegt dat “de syndicale beweging de medewerking
van één of meer partijen zal aanvaarden, die zich bij haar actie
zullen aansluiten voor de verwezenlijking dezer objectieven”. Terwijl
enerzijds de medewerking van partijen momenteel essentieel is,
stellen wij anderzijds vast dat de PS en Ecolo onze actie niet meer
ondersteunen, omdat zij onze doelstellingen niet meer delen. Om
de krachtsverhoudingen ten opzichte van de werkgevers en rechts
om te keren, hebben wij dus een sterke FGTB nodig en een nieuwe,
antikapitalistische politieke kracht links van de PS en Ecolo nodig. In
plaats van als zweep voor bestaande partijen te fungeren, stellen wij
een nieuwe politieke strategie voor: het ontstaan en de ontwikkeling
van de nieuwe politieke kracht bevorderen, zodat zij zo groot mogelijk
wordt. In die zin hebben wij op de eerste mei 2012 onze oproep
gelanceerd.

Nee, wij zullen geen partij oprichten, dat is niet onze functie.
Wij stellen voor dat het FGTB actief het ontstaan van een
nieuwe antikapitalistische kracht op het politieke en electorale
terrein bevordert. Dat is niet hetzelfde. Wij willen ons gewicht
in de schaal gooien om iedereen samen te brengen die uitkijkt
naar een antikapitalistisch alternatief. Wij zullen ze voor hun
verantwoordelijkheid plaatsen: creëer een kracht die even trouw is
aan de belangen van de werkenden als de bestaande krachten trouw
zijn aan de belangen van de werkgevers. Op termijn kan die kracht
uitgroeien tot een partij, maar dat is niet onze taak. Bovendien willen
wij het terrein niet afbakenen. Integendeel: wij willen de ruimte
bieden en een dynamiek creëren. Wij hebben een steuncomité
voor de radicaal linkse partijen opgericht, omdat zij positief hebben
gereageerd op de oproep van de eerste mei 2012. Dat is al een
eerste kern. Maar het politiek hergroeperingsproces moet op groei
gericht zijn. Daarom nodigen wij de leden van de linkervleugel van
PS en Ecolo uit om aan te sluiten bij de dynamiek die nu ontstaat. Wij
vragen ook dat linkse intellectuelen en militanten uit verenigingen
zich solidair zouden verklaren met onze oproep. Dit is een ambitieus
project dat geduld, durf en creativiteit vraagt. In zekere zin halen wij
onze inspiratie bij de actie van de militante arbeiders in de 19e eeuw
die, na de oprichting van de eerste solidariteits- en bijstandskassen,
de BWP (de voorloper van de PS en de SPa) in het leven riepen. Zij
hadden begrepen dat zij een politiek instrument nodig hadden om hun
strijd te versterken. Maar hoe is dit politieke instrument uiteindelijk
van hen vervreemd? Die lessen moeten wij trekken.

5 : Hoe gaan wij concreet te werk?

4

Het eerste wat wij moeten doen, is de bevoorrechte banden met
de PS doorknippen. Dat heeft het FGTB Charleroi & Sud Hainaut al
enkele jaren geleden gedaan. Wij moeten de PS niet als een vijand
bestempelen of beledigen, maar wel begrijpen dat de bevoorrechte
banden van het FGTB met de PS, in het kader van de “Action Commune
Socialiste”, ons verhinderen om de strategie van zweep voor de andere
partijen achter ons te laten, want dat is een doodlopend straatje.
Tegelijk moeten wij ons uitspreken voor een alternatieve politieke
strategie, want het zuivere syndicalisme, zonder politieke spreekbuis,
is geen oplossing. Die oproep hebben wij gedaan op de eerste mei
2012. Wij roepen alle geledingen van het FGTB/ABVV op, zowel de
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: Betekent de oproep van de eerste mei 2012 dus dat het FGTB
een nieuwe politieke partij wil oprichten?

vakcentrales als het interprofessionele niveau, om de discussie aan
te gaan of ze zich in deze strijd bij ons willen aansluiten. En ten slotte
moeten wij het antikapitalistische programma opstellen dat wij, als
vakbondsmensen, op het politieke domein willen laten uitvoeren.

6 : Brengt deze strategie onze vakbondsonafhankelijkheid
niet in gevaar?

Dit is een essentieel punt dat van ons de grootste waakzaamheid
vraagt. Wij moeten “het rechtstreeks uitvloeisel van de georganiseerde
werkende krachten” blijven, “met inachtneming van alle politieke
en wijsgerige overtuigingen”, zoals onze Beginselverklaring het
formuleert. Dit betekent absolute onafhankelijkheid ten opzichte van
alle politieke partijen. Deze onafhankelijkheid wordt momenteel niet
bedreigd door het loutere feit dat wij aan politiek zouden doen, maar
wel door de manier waarop wij dit doen. Door de strategie van zweep
voor de partijen moeten wij ons programma systematisch naar de
achtergrond verdringen en in de praktijk het neoliberale programma
omarmen. Wij organiseren acties tegen het bezuinigingsbeleid, maar
de zweepstrategie verplicht ons systematisch om onze eisen af te
zwakken, zodat het beleid van de PS en Ecolo niet in gevaar komt,
in naam van het “minste kwaad”. En het is nu al zover gekomen, dat
bepaalde vakbondsverantwoordelijken, juist wegens dit “minste
kwaad”, de strijd tegen de bezuinigingen zelfs niet meer willen
organiseren. De alternatieve strategie die wij voorstellen, leidt
opnieuw tot echte vakbondsonafhankelijkheid. Binnen die strategie
stellen wij immers ons eigen programma op en hebben wij in onze
strijd maar één doel voor ogen: de behoeften van de werkenden. Wij
zullen ze aanmoedigen om zich actief en democratisch in te zetten,
zodat zij zich identificeren met dit programma en deze strijd. Dan
slagen wij erin om de situatie om te keren. Dan worden wij opnieuw
sterker. De partijen kunnen ons dan niet langer hun beleid opdringen,
maar wij zullen van de partijen eisen dat zij zich inzetten om samen
met ons voor dit programma te strijden.

7 : Willen wij dus dat er een nieuwe politieke spreekbuis voor
het FGTB komt?

Nee, wij willen dat er een nieuwe politieke spreekbuis voor de
werknemers in het algemeen komt. Natuurlijk zullen wij die discussie
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binnen onze organisatie, het FGTB, voeren. Wij zullen ons niet
bemoeien met de werking van de andere vakbondsorganisaties.
Maar het FGTB is niet de enige organisatie die in een doodlopende
straatje is terechtgekomen door de zweepstrategie. Het ACV zit in
dezelfde situatie. Daarom is onze oproep voor een andere strategie
eigenlijk ruimer bedoeld dan alleen voor het FGTB. Dat de CNE
van het ACV zich achter onze aanpak wil scharen, is in dit verband
zeer belangrijk. Het toont aan dat onze strategie helemaal geen
verdeeldheid zaait, maar integendeel bepaalde historisch gegroeide
tegenstellingen onder de werknemers kan helpen overstijgen. Wij
moeten ons bewust zijn van de kansen die dit biedt. Zonder onze
identiteit te verliezen en met respect voor de verschillen moeten wij
de krachtenbundeling rond een gemeenschappelijk politiek project
aanmoedigen. Wij moeten begrijpen dat deze krachtenbundeling
nu een kans krijgt door de uiterst ernstige bedreigingen die op de
werknemers afkomen. De dominante klasse in Europa gaat frontaal in
de aanval tegen onze sociale en democratische verworvenheden. Zij
doet af en toe of ze enkele toegevingen doet om een sociale explosie
of een verkiezingsnederlaag van de gevestigde partijen te vermijden.
Maar haar enige doel is om haar vernietigende werk voort te zetten.
Nog ruimer bekeken heeft het kapitalistische systeem niets anders
meer te bieden dan sociale en ecologische afbraak ten gunste van
een minderheid van de bevolking. Wie in die context iets verder
nadenkt dan zijn neus lang is, zal onvermijdelijk begrijpen dat een
antikapitalistisch programma het enige mogelijke alternatief is in deze
situatie. Wij hebben niet de pretentie dat wij alleen zo’n programma
in al zijn dimensies kunnen opstellen. Wij zullen een eerste ontwerp
voorstellen, dat samen met anderen kan worden aangevuld en verrijkt.
Dit zal helpen om de verenigingsdynamiek op gang te brengen. Dat is
de bedoeling van onze aanpak.

8:

Maar is dit alles geen gevaarlijke utopie nu rechts en de
werkgevers in de aanval gaan en België “aan de rand van de
afgrond” staat, waardoor de sociale zekerheid ernstig gevaar
loopt?
Integendeel. Wie denkt dat hij gered is als hij de kapitalistische logica
volgt en zijn kop intrekt tot de storm is gaan liggen, is bijzonder naïef.
Wij staan met de rug tegen de muur. De enige uitweg die overblijft, is
de strijd en de internationale eenmaking van de strijd voor een ander

27

Ook in deze context verwijzen wij naar onze vakbondsonafhankelijkheid.
Onze solidariteit is de solidariteit met de klasse van de werknemers.
Wij weten heel goed dat het verbreken van de nationale solidariteit
minder middelen voor het organiseren van onze solidariteit tot
gevolg heeft. Kijk maar naar Ford Genk of ArcelorMittal in Luik. Wat
zien wij? Dat de gewestelijke overheden die bevoegd zijn voor het
economische beleid niet over de financiële middelen beschikken om
de werkgeverslogica om te keren. Wat betekent dat? Dat zelfs als zij
een ander beleid zouden willen voeren (wat duidelijk niet het geval is),
het institutionele kader van de staatshervorming dit verhindert. Het
klopt dat onze sociale zekerheid groot gevaar loopt. De splitsing ervan
zou een ramp zijn voor de werknemers. Dat moeten wij vermijden.
Maar hoe? Door te aanvaarden dat de sociale verworvenheden verder
worden ontmanteld? Door de monarchie te steunen, het zogeheten
“bindteken tussen Vlamingen en Walen”? Deze keuze tussen de pest
en de cholera wordt ons opgedrongen door de regering DI RUPO. Wij
weigeren te kiezen en zeggen tegen de politici: “De sociale zekerheid
behoort toe aan de werknemers; de werkgeversbijdragen zijn geen
‘lasten’, maar uitgesteld en gecollectiviseerd loon; wij eisen het
democratische beheer van de sociale zekerheid door de werknemers.
Mocht het land uiteenspatten door jullie onachtzaamheid, dan zal de
solidariteit tussen de werknemers tenminste gered zijn”.
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Europa. En wat de “redding van België” betreft, vaak is dit een vals
voorwendsel om de sociale achteruitgang te verwezenlijken. Tijdens de
lange periode “zonder regering” bleef het land functioneren en heeft
de overheid belangrijke maatregelen genomen: in Libië gaan vechten,
grote bedragen aan de banken geven en bezuinigingsmaatregelen
toepassen die door vorige regeringen werden goedgekeurd … Na 540
dagen “communautaire” onderhandelingen bevatte de nota van eerste
minister DI RUPO, in naam van het compromis “om België te redden”,
een hele reeks eisen van de N-VA (een partij die zelf zegt dat haar
economisch programma overeenstemt met dat van VOKA, de Vlaamse
werkgevers), terwijl die partij zelfs niet in de regeringsmeerderheid
zat! Sindsdien vinden wij die eisen terug in alle aanvallen die wij te
verduren krijgen. Men heeft dus de schrik voor een machtsvacuüm
misbruikt om compromissen met de Vlaamse rechterzijde erdoor te
drukken, tot groot genoegen van de werkgevers.
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