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✒ door Thierry Pierret

Het ABVV lanceerde eind oktober een oproep 
voor een sociaal front tegen het risico van 
een gedeeltelijke of gehele regionaliser-
ing van de Sociale Zekerheid en de directe 
belastingen. 

De oproep is duidelijk tegen de N-VA van 
Bart De Wever gericht. De N-VA en dan 
vooral haar kopstuk kregen natuurlijk 
bij de verkiezingen van juni ook heel wat 
stemmen van werkenden en uitkerings-
gerechtigden. Onder hen ongetwijfeld ook 
heel wat leden van de vakbonden, ook van 
het ABVV. Erger nog: heel wat syndicale 
afgevaardigden en militanten nemen delen 
van het N-VA-discours over, en beginnen 
zulke ideeën ook op de vakbondsverga-
deringen en op de werkvloer te verspreiden. 
Er ligt hier een serieuze uitdaging voor de 
vakbonden...

Beter laat dan nooit
De SAP juicht dit initiatief van het ABVV 
voluit toe, ook al komt het behoorlijk laat. 

Het komt laat, want de partijen die 
momenteel samen onderhandelen over de 
regeringsvorming kwamen al heel vroeg 
overeen om bepaalde delen van de Sociale 
Zekerheid (kinderbijslag, gezondheidszorg) 
naar de "gefedereerde entiteiten" over te 
dragen. Op dat moment kwam er vanuit de 
vakbonden nauwelijks reactie. 

Toch moet het initiatief volop gesteund 
worden: Bart De Wever van zijn kant 
plaatst zich volop op het terrein van de 
klassenstrijd, weliswaar aan de kant van 
het patronaat. 

Zijn voorstellen en eisen zullen enkel voor 
meer concurrentie zorgen tussen de loon-
trekkenden en uitkeringsgerechtigden in 
het ganse land, om ons allemaal armer te 
kunnen maken.

Het ABVV verspreidt een pamflet en een 
begeleidende tekst waarin het punt voor 
punt het N-VA programma bekritiseert. Het 
N-VA ziet hierin enkel een manoeuvre van 
de PS om druk op haar uit te oefenen opdat 
ze meer toegevingen zou doen in de reger-

ingsonderhandelingen. 

Om haar bewering kracht bij te zetten, 
wijst het N-VA erop dat het initiatief van 
het ABVV er kwam onmiddellijk nadat 
de PS de nota had verworpen die De 
Wever als "verduidelijker" had 
opgesteld. Maar het vergeet te 
zeggen dat een dag na het ver-
werpen ervan, PS-minister 
Paul Magnette (ook wel 
eens beschouwd als 
de kroonprins van 
Di Rupo) dit rela-
tiveerde door toe te 
geven dat de nota's 
van Di Rupo en De 
Wever  voor  90% 
gelijk liepen. 

Dat Magnette dit 
later op nogal 
verwarde wijze pro-
beerde te ontkennen 
verandert weinig aan 
de zaak: de nota van Di Rupo voorzag wel 
degelijk dat de kinderbijslag en een deel 
van de bevoegdheden over de gezondhe-
idszorg zouden worden overgedragen. 
De nota voorzag eveneens 25 miljard 
besparingen en/of nieuwe inkomsten om 
het overheidsbudget in evenwicht te bren-
gen en de schulden aan de banken af te 
lossen. Schulden die er in de eerste plaats 
waren gekomen door de zeer genereuze 
steunmaatregelen die de banken hadden 
gekregen met geld van de gemeenschap... 

de productiviteit neemt sneller 
toe dan de vergrijzing
Daarom mag het sociale front waartoe 
het ABVV nu oproept zich niet tevreden 
stellen met het bekritiseren van de N-VA. 
Het initiatief van het ABVV zou moeten 
uitlopen op een nieuwe Operatie Waarheid, 
vergelijkbaar met de campagne die de 
voorbode vormde van de grote stakings-
beweging van 1960-1961. Een campagne 
die de waarheid vertelt over onze sociale 
bijdragen, onderdeel van ons indirect loon; 
die de waarheid vertelt over de zogenaamd 
torenhoge kost van de pensioenen, terwijl 
de productiviteit van de arbeid veel harder 

stijgt dan de vergrijzing. Die de waarheid 
vertelt over de belastingen, noodzakelijk 
middel om de collectieve noden in te 
vullen en de publieke diensten in stand te 
houden. 

Zulke Operatie Waarheid, gevoerd in 
gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-
ABVV, zou een formidabel instrument 
kunnen zijn om de broodnodige mobili-
saties tegen de besparingspolitiek voor te 
bereiden. Ze zou ook een ruimte kunnen 
creëren om de discussie te voeren over 
het politieke verlengstuk van de syndi-
cale eisen. 

Vandaag zijn er partijen die de autonomie 
van de gefedereerde entiteiten verdedigen. 

Andere partijen verdedigen de belangen 
van de federale staat België. Maar waar zijn 
de partijen die de autonomie en de belan-
gen van de nationale Sociale Zekerheid 
verdedigen? 

De loon- en weddetrekkenden en de uitker-
ingsgerechtigden hebben een partij nodig 
die even hard hun rechten en belangen 
verdedigt als die van de andere kant ze 
willen afbreken. ■
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✒ door Paul Van Pelt

De aanslepende regeringsvorming, maar 
vooral het feit dat deze in de media steeds 
bekeken wordt doorheen een communau-
taire bril, zorgt voor groeiend ongenoegen 
in de rangen van de arbeidersbeweging. 
Meer en meer syndicalisten beginnen in 
te zien dat het hete hangijzer tussen de 
potentiële coalitiepartners niet zozeer de 
staatshervorming is, dan wel het bestaan 
zelf van de zogenaamde ‘welvaartstaat’ en 
de daarmee samenhangende sociale ver-
worvenheden van de laatste 60 jaar.

Proactief optreden
Op het Nationaal Comité van het ABVV 
van 8 oktober waren er dan ook verschil-
lende pleidooien om meer proactief tussen 
te komen in het debat. Vooral het feit dat 
de VOKA- en Unizo-praatjesmakers in de 
media steeds opnieuw een gretige spreek-
buis vinden in Bart De Wever, terwijl de 
arbeidersbeweging de dingen lijdzaam lijkt 
te ondergaan, stuit meer en meer tegen de 
borst. Deze vraag om een meer proactief 
optreden was overigens vooral afkomstig 
uit de Vlaamse gewesten. Dat is ook begri-
jpelijk. Het is vooral in Vlaanderen dat links 
in het algemeen en de arbeidersbeweging 
in het bijzonder geconfronteerd wordt met 
ongunstige krachtsverhoudingen.

onhoudbare weigerachtigheid
Een deel van de ABVV-leiding (belichaamd 
door ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw) stond 
tot nu toe vrij weigerachtig tegenover een 
al te expliciet optreden van de vakbond op 
het politieke terrein. In hun visie “dient 
de politiek haar werk te doen” en moest 
het ABVV “de politici de tijd gunnen om 
tot een resultaat te komen”. Het feit dat de 
ABVV-voorzitter via zijn lidmaatschap van 
het SP.a-partijbureau perfect op de hoogte 
is van het verloop der regeringsonderhan-
delingen zal aan die houding wel niet 
vreemd zijn, net zo goed als het feit dat dit 
deel van het vakbondsapparaat de ‘politieke 
vrienden’ van PS en SP.a niet graag in de 
wind wil zetten. Nu de verhoopte resultaten 
echter uitblijven en het mediatieke discours 

steeds verder opschuift naar rechts, werd 
deze houding meer en meer onhoudbaar.

opschuiven naar links
Een ander deel van het ABVV-apparaat 
begint ook stilaan in te zien dat het steunen 
op de ‘politieke vrienden’ stilaan zijn limi-
eten aan het bereiken is. Zo liet Erwin De 
Deyn van de BBTK op het congres van deze 
centrale opmerken dat “de arbeidersbe-
weging vandaag geen politiek verlengstuk 
meer heeft”.

Geprangd tussen het aambeeld van het 
militantere deel van apparaat en basis 
en de hamer van een steeds meer naar 
rechts opschuivende Vlaamse publieke 
opinie, schoof het ABVV-apparaat dan ook 
gevoelig op naar links. Dat blijkt uit twee 
documenten.

inter-professioneel akkoord
Enerzijds is er de eisenbundel die het ABVV 
naar voor schuift voor de komende onder-
handelingen rond een Inter-professioneel 
Akkoord. Aansluitend bij de beslissingen 
van het ABVV-congres van juni jl. eist het 
ABVV met deze eisenbundel voor het eerst 
in lange tijd “het einde van de bijdragever-
lagingen en fiscale cadeaus aangezien 
dit niet gepaard gaat met de voorwaarde 
van een modernisering van het produc-
tieapparaat of met het scheppen van 
kwaliteitsvolle banen”. Bovendien worden 
ook marges gevraagd voor onder andere 
“een verhoging van de brutolonen (en niet 
netto, zoals in het vorige uitzonderlijke 
akkoord)” en worden de “interprofession-
ele all-in formules” én de aanvallen op het 
indexsysteem resoluut afgewezen. Tenslotte 
kan er “voor het ABVV geen sprake zijn van 
loonmatiging en bezuinigingen voor de 
werknemers en de sociaal gerechtigden”. In 
de plaats daarvan eist het ABVV “degelijke 
lonen, kwaliteitsvolle banen, betere sociale 
uitkeringen (met o.a. hogere pensioenen) 
en rechtvaardiger belastingen”.

campagne ‘voor solidariteit  
en tegen nationalisme’
Anderzijds is er de campagne ‘voor 
solidariteit en tegen nationalisme’. Deze 

campagne vindt haar uitdrukking in een 
affiche onder de titel “Men bedriegt U: 
regionalisering van de belastingen = meer 
armoede en meer ongelijkheid”. In vier 
paragrafen worden vervolgens argumenten 
aangereikt “tegen het ‘eenheidsdenken’ 
van de N-VA en de nationalisten”. Meer 
concreet wordt er scherp van leer getrokken 
tegen de voorgenomen regionalisering van 
personenbelasting, vennootschapsbelast-
ing en het arbeidsmarktbeleid en voor het 
belasten van “de financiële en rijke elite” 
ter “financiering van de openbare diensten 
en de sociale zekerheid”. 

Programma aBvv  
politiek vertolken 
Het is voor het eerst sinds zeer lange tijd 
dat het ABVV zich zo expliciet begeeft op 
het politieke terrein. Een goede zaak, want 
vanaf nu is het niet meer zo vanzelfsprek-
end dat het ABVV zonder meer de politieke 
agenda van PS en SP.a zou moeten vertalen 
naar de eigen achterban. De vraag wordt 
eerder omgekeerd: waarom vertolken die 
partijen het politieke programma van het 
ABVV niet?

Die vraag is des te prangender, omdat 
het ABVV de progressieve linkerzijde 
ook oproept om front te vormen tegen 
het rechtse eenheidsdenken. Een oproep 
die expliciet gericht wordt – naast de 
sociaal-democratie – tot de linkervleu-
gel van de christen-democraten (het 
ACW) en tot Groen!

ambivalentie
De draai naar links van het ABVV en naar 
een meer proactief politiek optreden blijft 
– ondanks alle positieve aspecten ervan – 
een ambivalente draai. Waarom werd de 
campagne enkel tegen de N-VA gericht? 
Waarom worden de ‘politieke vrienden’ 
niet gekapitteld over hun verregaande 
meegaandheid in het nationalistische 
‘eenheidsdenken’?

en het acv?
Van groot belang is natuurlijk de houd-
ing van het ACV. Die vakbond hield 
onlangs haar ‘visiecongres’. Het was niet 

de bedoeling dat dit congres zich expliciet 
zou uitspreken over de politieke situatie. 
Eerder ging het erom grote krachtlijnen 
vast te leggen voor de syndicale actie 
in de komende tien tot twintig jaar (of 
misschien zelfs nog langer). Op zich een 
interessante denkoefening, die toch niet 
kon verhinderen dat ook de actualiteit zijn 
opwachting maakte. ACV-voorzitter Luc 
Cortebeeck maakte duidelijk dat het ACV in 
grote mate de mening van het ABVV deelt: 
“Moeten we klakkeloos aanvaarden hoe 
men in Vlaanderen een werkgeversparadijs 
wil bouwen op een sociaal kerkhof, op basis 
van blauwdrukken uitgetekend door VOKA 
en Unizo?”. Echter, daar waar het ABVV er 
expliciet voor kiest zelf op het politieke ter-
rein te stappen, beperkt het ACV zich tot een 
oproep aan koninklijk bemiddelaar Johan 
Vande Lanotte om “evenwicht te brengen”.

Moeilijke boodschap?
Cortebeeck verantwoordt dat door te stel-
len: “Dat is een moeilijke boodschap om 
te geven als vakbeweging. Omdat je moet 
opboksen tegen die opiniemakers die ons 
al jaren voorhouden dat je na een gron-
dige ontmanteling van het federale beleid 
het paradijs bereikt. En dat de mensen 
nog niet aan den lijve ondervinden welke 
schade dit kan gaan aanrichten”. Toch, 
als het Cortebeeck en het ACV menens is 
met hun verzet tegen het gebruiken van 
“de staatshervorming als hefboom om 
een beleid te kunnen uittekenen dat vooral 
de bedrijven en de grootverdieners moet 
plezieren”, dan zal ook het ACV vroeg of 
laat op zoek moeten gaan naar bondgeno-
ten. En waar zullen die eerder gevonden 
kunnen worden, dan bij… het ABVV?

een lange weg
Het mag duidelijk zijn: er is nog een lange 
weg te gaan, voor ABVV zowel als voor ACV. 
Toch mogen we hoopvol zijn. De eerste 
stappen naar een duidelijke afwijzing van 
het rechtse eenheidsdenken zijn al gezet 
door de arbeidersbeweging. Het komt er nu 
op aan dit verzet wortel te doen schieten 
bij de brede achterban én bij de publieke 
opinie. Daartoe dient de arbeidersbeweging 
een grootscheepse ‘operatie waarheid’ op 
te zetten, zodat de mensen eindelijk eens 
een ander verhaal te horen krijgen dan 
datgene waarmee ze dag in dag uit gebom-
bardeerd worden in de media. Het best zou 
een dergelijke campagne natuurlijk in 
gemeenschappelijk front gevoerd worden. 
De linkse syndicalisten in beide vakbonden 
zullen daar dan ook voor ijveren.■

de arbeidersbeweging  
komt stilaan in verweer

✒ door David Maertens 

Tijdens de Europese betoging van 29 
september in Brussel is de politie op een 
onaanvaardbare manier tussengekomen. 
Dezelfde politiebrutaliteit hebben we 
gezien bij acties tegen de gesloten centra, 
No Border-bijeenkomsten, vakbondsbetog-
ingen: massale willekeurige aanhoudingen 
door de politie, zonder dat een magistraat 
daartoe opdracht geeft. Het gaat hier om 
administratieve, preventieve aanhoud-
ingen zonder dat één enkel incident deze 
politietussenkomst rechtvaardigt. De 

politiepreventie, dat is repressie vooraleer 
de fout begaan is! En wat is een "fout" in 
een politiehoofd? Het verstoren van de 
openbare orde? Of is een simpele deelname 
aan een betoging reeds een verstoring van 
de openbare vrede? Want de meeste per-
sonen werden aangehouden vooraleer ze 
de betoging vervoegden. Wat was hun mis-
drijf? Bevonden ze zich te kort bij het No 
Border-kamp? Waren ze te jong? Droegen 
ze clownkleren? 

Het recht op betogen is een 
democratisch recht
De ordediensten beslissen dus éénzijdig en 

willekeurig wie het recht heeft 
te betogen en wie van vrijheid 
kan beroofd worden. Dit is 
machtsmisbruik. Iemand ver-
hinderen zich uit te drukken, 
het woord te nemen is op zich 
politiegeweld. 

systematisch 
politiegeweld
Getuigen zijn het eens: de 
politie kwam gewelddadig 
tussen met vuist- en matrak-
slagen. Betogers werden op de 
grond geworpen door politie 
in burger, betogers werden 
uitgescholden en vernederd, 
kregen strakke handboeien 
om en werden de cel inge-
gooid voor uren. Sommigen 
werden slechts laat in de nacht 
vrijgelaten. Alles zonder aan-
houdingsbevel. 

Het gaat hier niet om een uit-
zondering. Dit politiegeweld 
komt regelmatig voor. Dat wil 
zeggen dat het hier niet gaat 
om een slecht functioneren 
van de politiediensten, maar 
om het "gewoon" functio-
neren van de politie. Dit moet 
niet licht opgevat worden. 
Tientallen organisaties zijn 
dan ook samengekomen in 
een protest op 16 oktober 
in Brussel. Meer dan 500 
mensen namen eraan deel. ■

Politietussen-
komst in betoging
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✒ door Jean Peltier 

De nota die “verduidelijker” Bart De Wever 
heeft voorbereid aan het einde van zijn 
missie op 16 oktober sloeg in als een bom 
tijdens de politieke “onderhandelingen”. 
De Franstalige partijen hebben het meteen 
afgeschoten omdat het een inkomensverlies 
van 498 miljoen euro inhield voor Wallo-
nië (dat tot een bedrag van 92 miljoen euro 
zou kunnen worden teruggebracht via een 
mogelijk “solidariteitsmechanisme”).

Maar deze nota heeft in tweede instantie 
ook de twee vakbonden gedwongen om het 
arena te betreden en uit te leggen dat het 
niet enkel een oorlogsmachine voorstelt 
tegen de twee regio’s, maar ook tegen het 
geheel van de werknemers en begunstigden 
uit noord en zuid. Onbewust heeft deze nota 
geholpen om de aandacht te vestigen op 
het sociaaleconomische programma van 
de N-VA. Deze was wat op de achtergrond 
gebleven van de commentaren terwijl de 
N-VA haar campagne nochtans meer op 
basis van dit programma gevoerd had dan 
op het nationalistische opbod. De Wever 
heeft trouwens zijn bedoelingen niet onder 
stoelen of banken gestoken toen hij in volle 
verkiezingscampagne verklaarde: “Mijn 
chef, dat is het VOKA”.

overal dezelfde logica
In feite is voor de N-VA het maximale con-
federalisme van de staat en de repartitie 
van de bevoegdheden tussen de gemeen-
schappen en de regio’s geen doel op zich. 
Het is eerst en vooral het middel om in een 
machtiger Vlaanderen een veel liberalere 
politiek te kunnen toepassen dan wat op 
federaal niveau hoopt te verkrijgen. Op 
dit Belgische niveau worden de ambities 
van de N-VA namelijk getemperd door het 
gewicht van de nationale syndicaten en de 
Franstalige PS. Met een korte beschouwing 
van het sociaaleconomische programma 
van de N-VA wordt dit meteen duidelijk.

1. Budget
De N-VA wil terug naar een budgettair 
evenwicht voor 2015 maar wil niets horen 

over een stijging van de fiscaliteit, want 
“de middenklasse kreunt reeds onder 
de zwaarste fiscale lasten ter wereld”! Ze 
wil de subsidies voor gezondheidszorg en 
sociale zekerheid neerhalen door deze 
budgetten te regionaliseren.

2. competitiviteit
Om de competitiviteit te herstellen wil 
de N-VA de loonkost doen dalen door 
de mechanismen voor sociale bijdrage 
te wijzigen. Zeker voor wat betreft de 
financiering van de gezondheidszorg 
en de kinderbijslag. Ze wil ook de CAO’s 
regionaliseren “om dit beter af te stem-
men op de productiviteit van de arbeid” 
van de verschillende regio’s. Dit komt neer 
op een verzwakking van de vakbonden en 
een verdeling van de arbeiders ten gunste 
van het patronaat.

3. fiscaliteit
De N-VA wil een daling van de belastingen, 
in het bijzonder van de vennootschaps-
belasting, om makkelijker buitenlandse 
investeerders aan te trekken, maar ook 
Waalse want de oplegging zou ook gere-
gionaliseerd moeten worden. Ze voorziet 
daarentegen niets concreets om de fiscale 
fraude aan te pakken, terwijl dit jaarlijks 
over 15 a 20 miljard euro gaat, en nog 
minder om een belasting op de grote ver-
mogens op te leggen.

4. sociale zekerheid
De N-VA wil het pensioensysteem hervor-
men maar is niet geïnteresseerd om het 
te regionaliseren omdat Vlaanderen meer 
gepensioneerden en oudere werknemers 
telt dan de twee andere regio’s. Ze wil daar-
entegen wel een beperking in de tijd van 
de werkloosheidsvergoeding (maximum 2 
jaar) en om dit te verwezenlijken de werk-
loosheidssector regionaliseren.

5. openbare diensten
De slagzin van de N-VA is “de vereenvoud-
iging van de staat”. Dit betekent een staat 
die minder diensten levert aan haar bevol-
king met veel minder ambtenaren. Ze wijst 
wel op de mogelijkheid om in de publieke 

sector slechts één op de twee werknemers te 
vervangen die op pensioen gaan.

een infernale machine
Het is duidelijk, de eersten die de reken-
ing van De Wever’s overwinning zouden 
voorgeschoteld krijgen zijn de Vlaamse 
werknemers en uitkeringsgerechtigden… 
waarvan een aanzienlijk deel voor de 
N-VA gestemd heeft in juni! Maar deze 
maatregelen zouden ook ongetwijfeld een 
delocalisatie van bedrijfszetels naar Vlaan-
deren betekenen, een neerwaartse druk op 
de lonen, een stijgende concurrentie tussen 
laaggeschoolde arbeiders en werklozen voor 
hamburgerbanen,… allemaal om de com-
petitiviteit van de Vlaamse economie ten 
koste van deze van haar buren op vijzelen. 
Het zal in een dergelijk geval niet lang 
duren vooraleer het Waalse patronaat zijn 
stem gaat verheffen en druk zal uitoefenen 
om dezelfde maatregelen toe te passen in 
Wallonië. En we kunnen er prat op gaan 
dat ze in naam van het “hoger belang van 
de regio” hun eisen vervuld zullen zien. Het 
Vlaamse patronaat en haar politieke verte-
genwoordigers zullen het op hun beurt 
niet nalaten om dit concurrentieargument 
te gebruiken om nieuwe “noodzakelijke 
offers” af te dwingen van de Vlaamse bev-
olking… In een paar jaren zouden enkel 
de kapitalisten als overwinnaars uit deze 
door “concurrentieconfederalisme” vero-
orzaakte “neerwaartse spiraal” komen. Het 
is dus beter dat we weigeren zich te laten 
meeslepen in dit infernaal net. ■

✒ door Thierry Pierret  

De missie van "verduidelijker" Bart De 
Wever kwam tot een einde toen de Fran-
stalige partijen zijn nota verwierpen. De 
"verzoener" Johan Vande Lanotte probeert 
de brokstukken te lijmen tussen N-VA en 
PS. Maar waarover gaat het hier? 

Hetzelfde werk  
in hetzelfde bedrijf voor een 
verschillend loon? 
Bart De Wever stelt voor niet minder dan 
45% van de personenbelasting over te hev-
elen naar de regio's. De regio's zouden zo 
ook de bevoegdheid hebben om de belast-
ingschijven te veranderen en te beslissen 
welk deel haar toekomt. De personenbelast-
ing is "progressief" in de zin dat hoe hoger 
het inkomen, hoe hoger de belastingschijf 
is. Tot aan een zeker plafond. Een rijkere 
regio zou de beslissing kunnen nemen dit 
plafond ter verlagen of de drempel waar-
onder geen belasting moet betaald worden 
op te trekken. Een andere, armere regio zou 
integendeel het plafond kunnen optrekken 
of de drempel te verlagen. Het verschil in 
belastingen dat iemand met een bruto-
salaris moet betalen, zou zo verschillen van 
regio tot regio. Dat zou leiden dat mensen 
met eenzelfde bruto-loon een ander netto-
loon overhouden, alnaargelang de regio 
waar hij of zij woont. 

Kassiersters van Carrefour bijvoorbeeld, met 
dezelfde anciënniteit en dezelfde familiale 
situatie, zouden verschillende netto-sala-
rissen hebben alnaargelang ze wonen in 
Vlaanderen, Wallonië of in Brussel. Zelfs 
als ze naast elkaar werken in hetzelfde 
grootwarenhuis! Op termijn zou dit ertoe 
kunnen leiden dat collectieve arbeidsover-
eenkomsten CAO's niet kunnen behouden 
worden. CAO's bepalen namelijk de loons-
voorwaarden in een bepaalde sector. Met 
dergelijke loonverschillen zouden CAO's 
vroeg of laat ook geregionaliseerd worden, 
wat loonverschillen tussen de regio's nog 
zou doen toenemen. Loontrekkenden van 

eenzelfde sector, zelfs binnen eenzelfde 
bedrijf, kunnen makkelijker tegen elkaar 
worden opgezet bij loononderhandelingen 
of bij een herstructureringsplan. De ten-
dens tot een communautaire splitsing van 
de vakbonden zal nog toenemen. 

Wordt de jacht op werklozen  
een competitiesport? 
Bart De Wever stelt ook een regionaliser-
ing voor van de begeleidingspolitiek van 
werklozen; alsook van de sancties en de 
voorwaarden tot steuntrekken. Dit idee 
komt van de SP.a en vindt aanhangers in 
andere partijen. Een regio zou kunnen bes-
lissen dat de werkloosheidsvergoeding in de 
tijd wordt beperkt. Een andere – of dezelfde 
– regio zou kunnen beslissen de wachttijd 
van jongeren te verlengen. Tijdens die 
wachttijd hebben jongeren geen recht op 
een werkloosheidsuitkering. 

Zelfs als de financiering van de werkloos-
heid op federaal niveau blijft, dan lijdt een 
regionalisering van de personenbelasting 
ertoe dat regio's ten allen prijze de werk-
lozen aan het werk willen zetten om meer 
belastingen te innen uit hun mager inko-
men. Temeer daar de personenbelasting 
het enige criterium is voor de ver-
deling van de middelen tussen de 
regio's. Dat zal ongetwijfeld leiden 
tot een verhoogde competitie tussen 
de regio's om de werkgelegenheid te 
doen stijgen. En tot een verhoogde 
vorm van sancties tegen werklozen. 
Alle partijen rond de onderhan-
delingstafel gaan akkoord om een 
mechanisme in te stellen voor de 
financiële "responsabilisering" van 
de regio's. Ze verschillen enkel van 
mening over de methode die ze 
willen gebruiken. 

de doelgroepen 
regionaliseren? 
Alle partijen zijn het eens om de politiek om 
werklozen aan het werk te krijgen te region-
aliseren. Dat betekent ook dat doelgroepen 
van werklozen worden geregionaliseerd. Zo 

kunnen patronale sociale bijdrage vermin-
derd worden (plan Activa bijvoorbeeld). 
De regio's zouden doelgroepen kunnen 
bepalen die verschillend zijn in functie van 
wat de markt nodig heeft. Vlaanderen zou 
de bijdragen kunnen verminderen op de 
lonen van oudere werknemers, Wallonië en 
Brussel op die van jongeren. Dat zou leiden 
tot een verschil in bruto-lonen, bovenop het 
verschil in netto-loon. De financiering van 
de sociale zekerheid zal hierdoor aangetast 
worden, wat de deur opent voor haar volle-
dige regionalisering in een latere fase. 

Als de nota van Bart De Wever één zaak 
verduidelijkt, is het wel de bijzonder anti-
sociale natuur van de hervormingen die 
bediscussieerd worden. Voor de eerste keer 
zijn dat soort voorstellen op papier gezet. 
De franstalige partijen, PS eerst, slaakten 
hartverscheurende kreten. "Geen collec-
tieve verarming!", zweerden ze met de hand 
op het hart. Het is waar dat de maatregelen 
van de "verduidelijker" het Waalse budget 
enkele honderden miljoenen lichter 
maakt per jaar. Maar Paul Magnette, de 
vermoedelijke opvolger van Elio di Rupo, 
gaf 's anderendaags toe dat de nota van De 
Wever voor 90% overeenkomt met de nota 

van Di Rupo. Zou een collectieve verarm-
ing van loontrekkenden en steuntrekkers 
meer aanvaardbaar zijn als die verarm-
ing "evenredig" zou verdeeld zijn over het 
ganse land? ■

Wat wil de n-va?
confederalisme als dekmantel  
voor liberalisme

Belastingen en sociale 
zekerheid splitsen? 
een bom onder de solidariteit! 
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✒ door Ataulfo Riera en Guy Van Sinoy 

Martin Willems is één van de vijf vak-
bondssecretarissen van BBTK-BHV (sector 
industrie), “ontslagen” door het federaal 
secretariaat van BBTK onder het mom 
van “zware fout”. Op vrijdag 3 september 
werden alle vakbondssecretarissen van de 
sector industrie van BBTK BHV (Eric Van 
der Smissen, Bernadette Mussche, Hendrik 
Vermeersch, Ria Cerulis en Martin Wil-
lems) door het federaal secretariaat van 
BBTK opgeroepen om te horen te krijgen 
dat zij collectief werden ontslagen op basis 
van “ een zware fout”. Om te beginnen 
springt direct in het oog dat de ingeroepen 
zware fout onbestaande is: het is enkel 
een voorwendsel om zich te ontdoen van 
vakbondssecretarissen die te veel vragen 
stelden en die ten andere democratisch 
verkozen werden door hun basis, dus door 
hun beroepscomité, het uitvoerend comité 
en het regionaal congres.

Bij de industriesector van BBTK-BHV 
zijn zo’n 14.000 bedienden aangesloten, 
waaronder ongeveer 2.000 vakbondsaf-
gevaardigden in meer dan 400 bedrijven. 
Gesteund door de vakbondsafgevaardigden 
van hun sector, voeren de 5 ontslagen een 
gevecht voor hun heropname. 

rood: op welke manier ben je 
ontslagen?
Martin Willems: De dag zelf werden 
we voor een soort rechtbank geroepen, 
bestaande uit federale secretarissen. Het 
was geen echte rechtbank in die mate dat er 
geen requisitoir noch spreekrecht was voor 
de beschuldigden. Zij hebben ons doodleuk 
gezegd dat we ontslagen werden wegens 
zware fout. In de minuten die volgden werd 
onze GSM afgesneden, ons e-mailadres 
werd gedeactiveerd, onze toegang tot het 
vakbondsnetwerk werd geblokkeerd en 
onze toegangsbadge voor het gebouw op 
het Rouppeplein werd onklaar gemaakt. 
Iets later werden de sloten van onze bureaus 
veranderd. Al het administratief personeel 
van de industriesector op het Rouppeplein, 
in Halle en Vilvoorde, werd eveneens 

afgesloten van het netwerk en werd ver-
zocht om de bureaus te verlaten. Het was 
alsof onze bureaus werden verzegeld.

Wij hebben gevraagd om ons recht op verde-
diging te mogen uitoefenen en onze kijk 
op de zaak te geven. Dit werd systematisch 
geweigerd door het federaal secretariaat 
van 3/9 als ook op het regionaal uitvoerend 
comité van 9 september.

Er is de besliste wil om het bestaan van de 
industriesector weg te vagen. Sinds twee 
weken rinkelen de telefoons van de sector 
in het ijle, zowel in Halle als in Vilvoorde 
als in Brussel. De leden die er langskomen 
voor gelijk welk probleem staan er nu 
voor gesloten deuren en op een aankon-
diging wordt hen gevraagd om naar het 
Rouppeplein in Brussel te komen. Het 
administratief personeel van Halle en Vil-
voorde moet elke dag naar Brussel komen 
waar men hen werkjes laat uitvoeren (bv 
het klasseren van archieven). Op de website 
van de afdeling van BBTK is de industri-
esector volledig verdwenen. Het is duidelijk 
dat dit enkele dagen op voorhand werd 
voorbereid.

Het ministerie, de paritaire commissies 
en de werkgeversorganisaties werden door 

het federaal secretariaat op de hoogte 
gebracht dat wij niet langer BBTK verte-
genwoordigen. Zo werd ik bv. automatisch 
“verwijderd” uit de bestuursraad van het 
“OBMB (Opleidingsfonds voor bedienden 
van de metaalverwerkende nijverheid van 
Brabant).

Op hetzelfde moment dat wij onze ont-
slagbrief ontvingen, ontving Agoria (ex 
fabrimental, de werkgeversorganisatie 
van de metaalsector) een brief met de 
mededeling dat wij niet langer BBTK 
vertegenwoordigden en dat wij werden 
vervangen door andere personen. Het 
merendeel van de afvaardigingen in onze 
sector hebben zo via de directie van hun 
bedrijf vernomen dat “hun afgevaardigden 
vervangen waren”. Dit is ongelofelijk! Via 
syndicale weg ontvangen wij toch ook niet 
een lijst met nieuwe bedrijfsdirecteurs en 
men roept toch ook niet de kaderleden van 
deze ondernemingen bij elkaar om hen te 
vertellen dat hun directie is gewijzigd. 

Wij moeten niet erkend worden door de 
ondernemingsdirecties. Wanneer een 
nieuwe permanente secretaris wordt aang-
esteld of wanneer er één vertrekt stuurt men 
nooit een brief aan Agoria of aan het VBO 

om er op te wijzen dat er een verandering 
van een permanente secretaris is gebeurd. 
Het zijn de afgevaardigden van de bedri-
jven die, wanneer zij het nodig achten, hun 
permanente roepen om naar een vergader-
ing in het bedrijf te komen. Het zijn dus 
de afgevaardigden in het bedrijf die hem 
of haar voorstellen aan de directie van het 
bedrijf waarin zij werken die zij beschou-
wen als “hun” secretaris. En de directie zal 
het hiermee moeten doen! Hetzelfde geldt 
voor het andere kamp. Wanneer men ons 
een nieuwe bedrijfsleider voorstelt begin-
nen we niet door te zeggen: ”Toon ons de 
statuten of de officiële documenten van uw 
bedrijf die bewijzen dat de directeur echt 
gemandateerd is door de aandeelhouders”. 
Zo gaat het er niet aan toe.

Bijgevolg vinden wij niet dat we uit onze 
mandaten zijn ontzet. De mandaten die 
ons toelaten om de werknemers te verteg-
enwoordigen, zijn door de basis verleend, 
dat is en basisprincipe van het ABVV. Het 
is niet de “directie” van de vakbond die 
benoemt. De leden en de afgevaardigden 
die ons hebben verkozen zijn niet geraad-
pleegd om eventuele terechtwijzingen t.o.v. 
ons te vernemen en zodoende hebben zij 
zich niet uitgesproken om onze mandaten 
te ontnemen. Nog minder om andere 
permanenten in onze plaats aan te stel-
len. Wij blijven onze mandaten dus verder 
uitoefenen met de steun van de militanten. 
De nationale leiding spreekt van een “ver-
trouwensbreuk”, maar het vertrouwen van 
onze militanten hebben we nog steeds en 
dat is het enige wat telt.

rood: Wat zijn volgens jou, aan 
de ene kant voor het aBvv en 
aan de andere kant de gehele 
wereld van de arbeid, de meest 
schadelijke gevolgen die door 
het federaal secretariaat zijn 
veroorzaakt?
Martin Willems: Alle vakbondsmili-
tanten wijzen onmiddellijk op het slechte 
voorbeeld dat onze vakbond aan het patro-
naat geeft en op de tegenstelling tussen 
deze daad van het federaal secretariaat en 
de dagelijkse realiteit van onze afgevaar-
digden in de bedrijven. Langs de ene kant 
kunnen fouten door werknemers gebeuren, 
zelfs belangrijke fouten. Wanneer zij met 
zulke fouten geconfronteerd worden, zullen 
de afgevaardigden in de meeste gevallen, 
als er werkelijk een fout is gebeurd, pro-
beren tussenbeide te komen bij de directie 
om de sanctie te verlichten. Want niets is 
zo erg dan een loontrekkende zijn loon 

te ontzeggen en in de angst te laten leven 
voor een willekeurige afdanking. Ze zullen 
eens te meer zoeken omdat een afdanking 
voor een zware fout voor de betrokkene 
bijzonder zware sociale gevolgen heeft. 
Maar hier doet het federaal secretariaat van 
BBTK net het omgekeerde! Zij fabriceren 
een zware fout om zich te ontdoen van vak-
bondssecretarissen die hen niet bevallen. 
En dan nog op een collectieve manier! Ik 
ken persoonlijk geen andere voorbeelden 
dan die van bedrijfsleiders die een zware 
fout inroepen om zich van vervelende vak-
bondsafgevaardigden te ontdoen! Dit spant 
de kroon!

Wat ook nieuw is, is het begrip van “collec-
tieve zware fout”. In ons geval werd de mail 
“die hen kwaad maakt”, en die de aandacht 
wou trekken van het federaal uitvoerend 
comité op de problemen die opdoken bij 
de renovatiewerken van de lokalen van 
BBTK B-H-V, door één van ons verstuurd, 
namelijk door Eric Van der Smissen, in 
eigen naam. Het is een totaal reactionair 
idee om te denken dat de volledige ploeg 
moet gestraft worden wegens de daad van 
één persoon. Anders keren we terug naar 
het tijdperk van het Chinese keizerrijk. Als 
een keizer stierf, moest heel de hofhouding 
zelfmoord plegen.

Het ergste is dus dat er geen fout is. Het is 
dus zeer erg dat het federaal secretariaat 
van BBTK zich op het betwistbare terrein 
begeeft van de zware fout. Ten eerste omdat 
er niet in het minste een tastbaar element 
kan ingeroepen worden voor een zware fout. 
Er is langs onze kant de wil om een debat 
te voeren over enkele vragen inzake de 
toekomstperspectieven van onze afdeling. 
En niet enkel over deze affaire in verband 
met de gebouwen. Dit dateert trouwens niet 
van gisteren, wij hebben steeds een debat-
cultuur gehad in onze afdeling, en zelfs als 
dit sommigen zenuwachtig maakt, is dit de 
basis voor een democratisch functioneren. 
Als de vakbond het idee inroept dat het 
formuleren van kritiek of het verschillen 
van mening op zich als zware fout wordt 
aanzien, dan is dit een buitenkans voor 
de werkgevers. Dit staat volledig in con-
trast met de vakbondsgeest die zegt: “In 
de onderneming kan men niet enkel de 
stem van de werkgever aanhoren. Het moet 
ook kunnen dat meningsverschillen zich 
kunnen uiten. Men moet een syndicale 
tegenmacht hebben. Het gezag zal moeten 
getemperd worden door militanten die een 
zekere oppositie voeren in de positieve zin 
van het woord. Dit is dus de bestaansrede 
van een vakbond.”

Wij hadden bijvoorbeeld via discussies 
bekomen dat er op 24 september een regio-
naal congres zou gehouden worden (het is 
statutair verplicht alle vier jaar een congres 
te houden). Amper hadden ze ons “ontslag” 
uitgesproken, of het federaal secretariaat 
annuleerde ons regionaal congres. 

rood: Bestaat het gevaar niet 
dat het federaal secretariaat 
van BBtK een jurisprudentie 
zal creëren ten voordele van 
het patronaat door naar de 
rechtbank te stappen om een 
zware fout in te roepen?
Martin Willems: Inderdaad. Het is op 
syndicaal vlak onbegrijpelijk dat BBTK 
federaal met het geld van de gesyndi-
ceerden advocaten onder de arm neemt 
en hen opdraagt om conclusies op papier 
te zetten en te pleiten waarom een zware 
fout gerechtvaardigd is. Morgen zal deze 
perverse praktijk zich tegen elke werkne-
mer keren. En als ik alle werknemers zeg, 
denk ik ook aan al die afgevaardigden in 
de bedrijven die tegen ontslag beschermd 
zijn, maar niet tegen een zware fout. Een 
heleboel werkgevers die weinig scrupules 
hebben roepen al te vaak de zware fout 
in om zich te ontdoen van een strijdbare 
afgevaardigde.

De argumenten die in de ontslagbrief 
worden aangehaald willen het idee doen 
ingang vinden dat het debat dat wij voerden 
een daad van weerspannigheid was. Morgen 
kan elke werkgever de argumentatie van 
BBTK federaal gebruiken om zich te ont-
doen van een vakbondsafgevaardigde die 
het oordeel van de bedrijfsleiding betwist.

Ik betreur de manifeste wil om ons in dis-
krediet te brengen en ons te vernederen. 
Vooral de manier waarop ze Eric Van der 
Smissen en Bernadette Mussche hebben 
behandeld, secretarissen die heel hun 
leven hebben opgeofferd om voor BBTK te 
militeren en die tot bloei hebben gebracht. 
Hun bureaus in Halle werden door een 
ploeg “gereinigd”. Op foto’s zie je tientallen 
vuilniszakken, gevuld met documenten, die 
buiten op een hoop zijn gegooid en vervol-
gens in een container werden gegooid. Het 
waren niet enkel waardevolle documenten, 
maar ook jaren werk, herinneringen aan 
gevechten die op die manier ook in de vuil-
bak zijn gegooid. ■

Hoe ze ons hebben "afgezet"
interview met Martin Willems 
(BBtK-BHv sector industrie)
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✒ door Mauro Gasparini

Interimarbeid tast meer en meer de arbeids-
markt aan. Jongeren zijn het voornaamste 
doelwit van deze sector "in volle groei". 
Op 6 oktober organiseerde het ABVV haar 
zesde “Dag voor de rechten van uitzend-
krachten”. Een gelegenheid om een stand 
van zaken op te maken van dit fenomeen, 
dat symptomatisch is voor de crisis van de 
wereld van de arbeid. 

In de economie-rubrieken van de pers 
kan je regelmatig lezen dat de sector 
van de uitzendarbeid een betrouwbare 
aanwijzing vormt voor het hernemen of 
terugvallen van de economie. Ook bes-
chouwen nogal wat kranten de experten 
afkomstig van de grote interimbedrijven 
(Randstad bv.) als autoriteiten als het 
gaat over de analyse van de werkloosheid 
en vooral als het gaat over de hervorming 
van het arbeidsmarktbeleid. 

En overal maakt publiciteit ons wijs dat 
interim-arbeid een makkelijke en moderne 
weg tot geluk is. Een duidelijk teken dat 
uizendarbeid langzaam maar zeker voor de 
heersende klasse het referentiepunt bij uit-
stek wordt, iets dat in de toekomst meer en 
meer de norm moet worden. Maar waarom 
is interim-arbeid eigenlijk zo alomtegen-
woordig geworden?

Het leven, de gezondheid en de 
liefde zijn onzeker, waarom 
zou werk aan die wetmatigheid 
ontsnappen?
Laurence Parisot, voorzitter van de Franse 
patroonsorganisatie MEDEF, dukt in deze 
ene zin de wil uit van het patronaat om 
terug te komen op de sociale verworven-
heden van de naoorlogse periode. En dit 
vooral op een essentieel vlak: het contract 
van onbepaalde duur. 

De massale werkloosheid die eind jaren '70 
opnieuw is opgedoken in de westerse landen 
heeft de krachtsverhoudingen tussen de 
werkende en de bezittende klasse, evenals 
de arbeidsorganisatie in de bedrijven, 
ingrijpend gewijzigd. Nieuwe methoden 
van beheer van de kosten, het personeel, 

de stocks en de goederenstromen zijn ont-
staan, zoals het just in time-management 
of het Toyota-systeem, dat er op gericht 
is de stocks en het aantal vaste person-
eelsleden tot een minimum te herleiden. De 
gevolgen ervan zijn dat er een chronische 
onderbemanning ontstaat in de bedrijven 
of dat vele werknemers niet vervangen 
worden in geval van vakantie of ziekte, 
m.a.w. een hogere werkdruk en stress voor 
de overblijvende personeelsleden. De bedri-
jven werven dan interim-personeel aan dat 
dient als een zeer praktische buffer, ook bij 
herstructureringen. 

Jongeren, de ideale prooi voor 
de uitzendkantoren 
Deze interim-arbeiders, net omdat ze in 
een onzekere baan zitten, werken harder 
en sneller, en drijven zo ook het tempo op 
voor de vaste personeelsleden van het bed-
rijf. Gedurende jaren lieten de vakbonden 
betijen zonder te reageren. Interim-arbeid 
werd goedgepraat door te verwijzen naar de 
noodzaak van een goed arbeidsmarktbeleid. 
Resultaat: het aantal interim-arbeiders 
gemeten als voltijdse equivalenten is op 20 
jaar tijd explosief toegenomen,  van 13.460 
interim-arbeiders per dag in 1985 naar 
71.759 in 2009. 

En dit zonder de studentenjobs in interim 
mee te rekenen! In 2009 bedroeg het 
zakencijfer van de sector 3.281 miljard € 
voor een totaal aantal uitzendarbeiders 
dat jaarlijks aan het werk werd gezet van 
32.6103. Hierbij moeten ook nog eens 
161.411 studenten worden gerekend... 
Om maar te zeggen dat het verschijnsel de 
ganse arbeidsmarkt ondermijnt. 

Een enorm aantal studenten en jongeren 
(de helft van de uitzendkrachten is jonger 
dan 30 jaar) komt vandaag dus op de 
arbeidsmarkt doorheen een onzekere job, 
wat hen disciplineert en leert om alles te 
slikken, zonder verpinken. Interim-arbeid 
draagt bovendien ook bij tot het verdelen 
van de werkende bevolking in steeds meer 
subgroepen, die nauwelijks nog contact 
hebben met elkaar, zich zelfs onderling als 
concurrenten zien. Een waar genot voor de 
burgerij, een echte uitdaging voor syndi-

calisten en antikapitalisten.

de terreur van de 
bestaansonzekerheid
De meest extreme vorm van interim-arbeid 
zijn de dagcontracten: mensen met zulk 
contract kunnen letterlijk van de ene dag 
op de andere aan de deur worden gezet, 
zonder enige vooropzeg of ontslagvergoed-
ing! Deze contracten vertegenwoordigen 
momenteel al tussen een derde en de helft 
van de interim-contracten. Een enorme 
stap achteruit voor een flink deel van  de 
werkende klasse, die opnieuw zoals in 
de negentiende eeuw aan de genade van 
het patronaat wordt overgeleverd, zonder 
ziekte-uitkeringen, betaalde feestdagen,... 

De uitzendkantoren doen er bovendien 
alles aan om arbeidsongevallen niet aan 
te geven als het contract nog niet getekend 
was. Het moet gezegd worden dat interim-
arbeiders, zoals iedereen in een onzekere 
baan, schrik hebben. Uit schrik morgen 
geen werk te hebben, durven ze niet staken, 
durven ze niet opkomen voor hun rechten.

Patronale arrogantie en 
syndicale ambiguïteit
En dit is nog niet alles: de winsthonger 
van het patronaat drijft hen er toe steeds 
meer te eisen. Federgon, de federatie van 
de uitzendsector, wil momenteel, bovenop 
de drie bestaande wettelijke mogeli-
jkheden om interim-werk toe te laten 
- vervangingen, tijdelijk overaanbod van 
werk (waarvan reeds veel misbruik wordt 
gemaakt) en uitzonderlijk werk - een 
vierde mogelijkheid: de inschakeling op 
de arbeidsmarkt, wat dus veralgemeende 
uitzendarbeid zou toelaten, en zo een 
reeds veel voorkomende praktijk zou leg-
aliseren. Bovendien stelt Federgon als kers 
op de kapitalistische taart ook de uitzen-
darbeid voor onbepaalde duur voor!

Het ABVV organiseert sinds 2005 jaar-
lijks een "Dag voor de rechten van 
uitzendkrachten" waar ze de werknemers 
sensibiliseert rond de kwestie doorheen 
symbolische acties (zoals het uitdelen van 
borrelnootjes, symbool voor de interim-
contracten). Nochtans is de houding van 

interimarbeid: een modieuze 
vorm van uitbuiting

de vakbond op verschillende vlakken eerder 
ambigu. Zo stelt het ABVV zich bijvoorbeeld 
tevreden met een verbod op dagcontracten 
(met uitzonderingen voor organisaties 
die dagevenementen organiseren) en een 
betere syndicale controle op het organiseren 
van interim-werk in de bedrijven. Ze noemt 
dit "gerechtvaardigde interim-arbeid". 

Het ABVV beschouwt uitzendarbeid ook als 
een factor die vraag en aanbod van werk 
verhoogt, terwijl het eigenlijk de gewest-
elijke arbeidsinstellingen ( VDAB, Forem, 
Actiris) zouden moeten zijn die deze rol 
vervullen. Deze opstelling van het ABVV laat 
de deur open voor de toenemende privati-
sering van de taken van deze instellingen. 
Een privatisering die bovendien ook allerlei 
vormen van discriminatie (racistische 
en andere) in de hand werkt, gangbare 
praktijken in de sector. Het ABVV vraagt 
wel dat de creditering van uitzendkantoren 
die discriminatorische richtlijnen van hun 
klanten volgen, wordt ingetrokken. 

De ACOD heeft zelfs toegestaan dat De Post 
de grootste gebruiker van uitzendarbeid 
van België werd, ook al is interim-arbeid 

in de openbare sector formeel verboden. 
Waarschijnlijk niet voor lang meer, ver-
mits de Europese Commissie een richtlijn 
voorbereidt rond interim-arbeid die als een 
Paard van Troje riskeert te fungeren om dit 
verbod op interim-arbeid in de openbare 
sector uit te hollen en interim-arbeid met 
contracten van onbepaalde duur toe te 
staan. De regionalisering van het arbe-
idsmarktbeleid zoals de N-VA ze voorstaat, 
zou bovendien de situatie nog kunnen 
verergeren door te zorgen voor een explosie 
van de uitzendarbeid in Vlaanderen, en 
in Franstalig België via allerlei perverse 
mechanismen van zogenaamde "respons-
abilisering van de gefedereerde entiteiten", 
gekoppeld aan doelstellingen met betrek-
king tot het werkgelegenheidsbeleid. 

Hoe reageren?
Syndicale en antikapitalistische militanten 
moeten zich de vraag stellen hoe te rea-
geren op deze situatie. Hoe kunnen we de 
strijd van dat deel van de werkende bevolk-
ing dat in onzekere statuten zit, en dikwijls 
zelfs in een heuse bestaansonzekere situ-
atie, helpen organiseren? We kunnen nu al 

proberen deze mensen samen te brengen, 
onder elkaar te laten discussiëren, opnieuw 
een collectief, in tegenstelling tot een indiv-
idueel, bewustzijn helpen tot stand komen. 

We moeten ook het "coole" imago van de 
uizendsector bij de jeugd doorbreken. In 
de bedrijven en binnen de vakbondsafvaar-
digingen moeten de uizendkrachten op 
gelijke voet met de andere werkenden 
komen te staan. Tenslotte is het cruciaal 
om op te komen voor eisen die diametraal 
staan tegenover de precarisering van de 
loonarbeid: voor een verbod op interim-
jobs, voor een contract van onbepaalde 
duur voor iedereen (wat ook betekent dat 
de contracten van bepaalde duur, de leer-
contracten en andere onzekere contracten, 
moeten verdwijnen), voor een volwaardig 
jongerenloon, zodat jongeren autonoom 
over hun toekomst kunnen beslissen, voor 
een verbod op eender welke vorm van dis-
criminatie bij aanwervingen. 

Tijd om het kapitalisme er aan te herin-
neren dat het ook maar tijdelijk is! ■
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✒ door correspondent

Op 1 januari 2010 werd de goederenpoot van 
de NMBS afgesplitst in een apart filiaal. De 
cargo-activiteit van de NMBS is zelfs bij een 
economisch herstel verlieslatend. Omdat 
volgens de Europese wetmatigheid het 
goederenverkeer per spoor kostendekkend 
moet werken, vormt dit voor NMBS-baas De 
Scheemaecker de ideale gelegenheid om 
het personeel het mes op de keel te zetten. 
Gedurende de voorbije tien maanden weig-
erde hij elk serieus gesprek over het sociale 
luik van cargo. 

De spoorbazen passen bewust de ver-
rottingsstrategie toe. Zo op vlak van 

personeelstekorten werd in vorige 
CAO de belofte gedaan van 20% 
aanwervingen van laaggeschoolden. 
Er is in sommige knelpuntberoepen 
dan ook een enorme achterstand van 
verlof en compensatiedagen.

Ook voor de reizigers is onheil in aantocht. 
In de vakantieperiode vaardigde de NMBS 
de maatregel uit dat wie een treinkaartje 
aan een loket wil kopen, een assistentietoe-
slag moet betalen. Kort daarna circuleerde 
een lijst van loketten die zouden worden 
gesloten of waarvan de openingstijden 
zouden worden beperkt. Telkens wanneer 
de vakbonden dit naar buiten brengen, 
wordt de jacht ingezet op het perslek en 

wordt uitgebazuind dat het slechts om een 
studie gaat.

De bazen proberen ook bewust de vakbon-
den tegen elkaar uit te spelen: sommige 
saneringsmaatregelen hebben een andere 
impact in Wallonië dan in Vlaanderen wat 
ertoe leidt dat ACOD-Spoor inhoudelijke 
voorstellen voor cargo lanceert waar CGSP-
Cheminot niet wil achter staan. 

✒ door Thierry Pierret 

Uiteindelijk verkiest de Vlaamse reger-
ing een tunnel in plaats van het absurde 
Lange-Wapperproject – een brug op 150 
meter hoogte die over 3 kilometer over een 
drukbevolkte wijk zou gaan. De bevolking 
van Antwerpen had dit project al massaal 
verworpen in oktober 2009 bij een volk-
sraadpleging. 

Het debat over de rondmaken van de ring 
van Antwerpen woedt hevig sinds 1995. In 
die tijd bleek uit studies dat de ring totaal 
zou vastzitten als er niet politiek zou 
ingegrepen worden. Het vervoer is inder-
daad toegenomen met 25% op 15 jaar tijd. 
Maar die toename is vooral te wijten aan 
vrachtwagens: een toename van 41%. Het is 
inderdaad zo dat Antwerpen in het hart ligt 
van het verkeersknooppunt tussen Neder-
land, Frankrijk en Duitsland. Dag en nacht 
is er vrachtwagenverkeer met goederen van 
en naar de havens van Antwerpen en Zee-
brugge. Daar komt nog eens een regionale 
vlieghaven bij die in volle expansie zit. 

Het feit dat dit verkeer vastzit op de ring 
van Antwerpen betekent een rem op de 
ontwikkeling van de haven- en vlieghave-
nactiviteiten. Het werd hoe langer hoe 
moeilijker om bedrijven in Antwerpen-
centrum te bereiken. Onder druk van de 
patroons besliste de overheid dan om de 
ring uit te breiden om het verkeer zo meer 
vloeiend te maken en haar capaciteit te 
verhogen. Een deel van de ring zal ook 
verbreed worden aan de rand van zeer dicht 
bevolkte wijken, die hiermee in een keurs-
lijf komen te zitten. Het project voorziet 
eveneens in de verdere uitbouw van tramli-
jnen naar de buitenwijken, een hervorming 
van de Singel in een soort groene zone en 
de modernisering van het Albert-kanaal. 

Patronaal cynisme
Het patronaat en haar politiek personeel 
trekken zich niet veel aan hoe de bevolking 
eraan toe is. Dat komt zeer goed tot uiting 
in de brief die Ademloos wereldkundig 
maakte (Ademloos is een vereniging die 
de verdediging opneemt van bewoners). De 
beruchte brief is er één van de Antwerpse 

VOKA (de Vlaamse patroonsorganisatie) 
aan haar leden. VOKA-Antwerpen feliciteert 
zichzelf met de succesvolle lobbying van 
VOKA ten voordele van het rondmaken 
van de ring en de verhoogde toegang van 
de vlieghaven. VOKA verzekert haar leden 
dat ze ertoe zal waken dat de meerkost van 
de tunnel niet ten laste zal gelegd worden 
van de bedrijven. VOKA stelt haar leden ook 
gerust: ze zullen niet moeten betalen voor 
de bewerking van de Singel in een groene 
zone, die er hoe dan ook toch nooit zal 
komen wegens een te klein budget... 

de keuze van mobiliteit is niet 
neutraal
Het rondmaken van de ring van Antwer-
pen is slechts uitstel van executie. De 
explosie van het verkeer zal onvermi-
jdelijk leiden tot meer files. Hetzelfde 
probleem stelt zich rond Brussel waar de 
Vlaamse regering de ring wil verbreden 
om de toegang tot Brussel gemakkelijker 
te maken. Zowat 300.000 pendelaars 
komen elke dag werken in Brussel. 

De Brusselse regering is hier tegen. Haar 
mobiliteitspolitiek is er eerder op gericht 
de uitgaande Brusselse pendelaars te 
begunstigen. Want in de ring van Brussel 
zijn er veel precaire jobs, slecht betaald, 
waar niemand staat voor te springen. Het 
gaat hier in feite om een operatie waarbij 
een deel van de werkloosheid van Brussel 
zou worden opgeslorpt door Brusselse 
laaggeschoolde werklozen om te vormen 
in slecht betaalde arbeiders of bedien-
den. Maar deze antisociale politiek heeft 
ook nefaste neveneffecten op vlak van 
mobiliteit, openbare gezondheid en lev-
enskwaliteit. Het vervoer met de wagen 
verhoogt en zo komt er nog meer verkeer 
op de ring, met meer luchtvervuiling. 
Dat zal zoals in Antwerpen leiden tot 
meer doden vanwege de ophoping van 
fijne stofdeeltjes in de lucht. 

Om dit probleem op te lossen zet de 
regering de Lijn aan het werk opdat ze 
haar diensten verbetert tussen Brussel-
centrum en de buitenwijken. De toegang 
tot bedrijven van Brussel en haar periferie 
wordt zo belangrijker dan de levensk-

waliteit van de Brusselaars. De Lijn was 
daarom gekant tegen een voorstel van 
de Brusselse vice-voorzitter. Die wilde zes 
nieuwe buslijnen voorzien, met opgeleid 
personeel, voor het transport van Brus-
selse leerlingen. Die maatregel zou veel 
ouders overtuigd kunnen hebben om 
hun auto thuis te laten en hun kinderen 
op de bus te zetten. Maar de Lijn had 
andere prioriteiten...

Het rondmaken of het verbreden van 
de ring, in Antwerpen of in Brussel, 
is een gevolg van een kapitalistische 
of productivistische zienswijze. Deze 
mobiliteitsmanie is het gevolg van een 
systeem van de consumenten hoe langer 
hoe meer verwijderd zijn van de produc-
tiecentra. Die productiecentra worden 
geplaatst daar waar de kost het laagste 
is. Dat leidt tot een explosie van onnodig, 
schadelijk en gevaarlijk vervoer. Dit type 
vervoer verhoogt op een gevaarlijke wijze 
de uitstootgassen. Een mobiliteitspoli-
tiek, die naam waardig, moet samengaan 
met een reorganisatie van de productie 
die rekening houdt met de menselijke 
behoeften en met het leefmilieu. ■

spoorstaking Welke mobiliteitspolitiek in 
de grote steden? 

✒ door Bert Inwoud en Dirk Cosyns

Op donderdag 28 oktober voerden de 
werknemers van de social profit-sector 
opnieuw actie. De fietsmanifestatie door de 
Gentse straten werd georganiseerd door het 
gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV 
en ABVV. De actie was de aftrap van een reeks 
provinciale acties die de komende weken in 
het ganse land zullen plaats vinden.

Een duizendtal deelnemers beantwoord-
den de oproep om langs de partijlokalen te 
fietsen van CD&V, NVA, en SPa. Er werd een 
symbolische tijdbom overhandigd aan deze 
partijen, die samen in de Vlaamse regering 
zitten.

De social profit schuift vooral volgende 
eisen naar voor: 

 -  Meer personeel om een goede zorg te 
kunnen garanderen

 -  Betere lonen voor belastende arbeids-
tijden

 - Een volwaardige 13e maand

 -  Betere afspraken rond vorming, opleiding 
en begeleiding.

 -  Overheidsmaatregelen tegen de commer-
cialisering van uw en onze zorg!

De eisenbundel kwam tot stand na een 
brede bevraging door de vakbonden van 

25.000 werknemers uit de sector. Tot nu toe 
blijkt de Vlaamse regering erg weigerachtig 
om op een correcte manier onderhandelin-
gen aan te gaan met de vakbonden.

Gelijktijdig met de actie van de social profit  
in Gent voor een nieuw sectoraal akkoord, 
organiseerde de BBTK in Brussel en Namen 
een actie in gemeenschappelijk front vóór 
het behoud van de CAO’s inzake het brug-
pensioen.

Op 31 december lopen de bestaande CAO’s 
in de social profit-sector. Die CAO's regelen 
het brugpensioen vanaf 58 jaar of vanaf 56 
jaar voor wie meer dan 20 jaar nachtdienst 
heeft gedaan.

De belangrijkste werkgeversfederaties 
zoals Zorgnet-Vlaanderen, COBEPRIVE, 
SANTHEA, FIHw, ... weigeren die tot nu 
toe te verlengen, wat voor de vakbonden 
onaanvaardbaar is. 

Het eerste resultaat van deze actie is dat 
sommige werkgeversfederaties akkoord 
gaan met een verlenging met drie jaar 
maar slechts op voorwaarde dat alle werk-
geversfederaties de CAO ondertekenen! 

verpleegkunde nog steeds een 
zwaar beroep
Maar het is vooral Zorgnet-Vlaanderen, als 
grootste werkgeversfederatie, dat niet enkel 

moeilijk doet over de verlenging van het 
brugpensioen, maar tevens over de arbeids-
duurverminderingsdagen die het resultaat 
zijn van de vorige sectorale akkoorden van 
de social profit. In haar memorandum aan 
de federale regering vlak voor de verkiez-
ingen bepleitte zij nog een beperking van 
het aantal werkgeversorganisaties rond 
de onderhandelingstafel(s) zodat zij de 
handen nog meer vrij heeft om de aanval 
in te zetten tegen het brugpensioen en de 
arbeidsduurverminderingsdagen. 

Want daar is het hen toch voornamelijk 
om te doen: meer activiteitsdagen op de 
werkvloer door mensen langer te laten 
werken om zo de solvabiliteit (verhouding 
eigen vermogen/vreemd vermogen) van de 
ziekenhuizen op te krikken.

De mensen op de werkvloer moet de keuze 
gelaten worden om na het vele zware werk 
op brugpensioen te kunnen gaan. Verpleeg-
kunde wordt nog steeds gezien als één van 
de zware beroepen. 

Bepaalde werkgeversorganisaties willen 
de frontale aanval inzetten tegen het 
brugpensioen en de arbeidsduurvermin-
deringsdagen. Ze zullen de vastberaden 
werknemers van de social profit op hun 
weg treffen. ■

Witte Woede
En dan is er nog de onafhankelijke 
vakbond van treinpersoneel OVS dat uit 
profileringsdrang warm en koud blaast. De 
hartverwarmende Europese betoging van 
29 september heeft de te volgen strategie 
aangegeven: samen voorwaarts. ■



14 rood #48   november-december 2010 s1rood #48   november-december 2010

??
?

im
ag

e 
cr

ed
it 

✒ door Freddy De Pauw

De recente verkiezingen in zowel Zweden 
als Nederland bevestigen een trend die al 
jaren bezig is: uiterst-rechts wordt in de 
schoot van de Europese Unie gebanaliseerd. 
Wie herinnert zich nog de opschudding 
van tien jaar geleden over de regerings-
deelname van de uiterst-rechtse FPÖ in 
Oostenrijk? Sindsdien is uiterst-rechts ook 
op regeringsvlak aan een opmars bezig 
waar geen enkele instantie van de EU iets 
tegen onderneemt.

Zweden is nu niet bepaald zo dramatisch 
te noemen. Geen enkel blok heeft er een 
meerderheid waardoor uiterst-rechts op de 
wip zou kunnen zitten, of toch minstens 
het rechtse blok gedoogsteun zou kunnen 
geven – zoals dat in Denemarken al jaren 
gebeurt. Het ziet er niet direct naar uit dat 
die Zweedse rechterzijde zover gaat.

Maar intussen regeren de Deense liber-
alen en conservatieven al sinds 2001 met 
gedoogsteun van de uiterst-rechtse Deense 
Volkspartij. De coalitie heeft nog 64 van 
de 179 zetels, maar om op uiterst-rechts te 
kunnen rekenen pleegt de regering perma-
nent overleg met de 'Volkspartij' om haar 
beleid uit te stippelen. Dus heeft elke belan-
grijke regeringsbeslissing in EU-lidstaat 
Denemarken de zegen van uiterst-rechts. 
De architect van deze samenwerking is de 
huidige secretaris-generaal van de NAVO, 
Anders Fog Rasmussen. 

Die Volkspartij zorgt ervoor enkele "sociale 
accenten" in het beleid te leggen, een 
politiek waar Wilders zich in Nederland 
aan spiegelt: tegen verhoging van de pen-
sioenleeftijd om zo de indruk te wekken 
dat zijn PVV de welvaart zoveel mogelijk 
beschermt. Het naar Deens model opgezette 
'gedoogmodel' zorgde er al onmiddellijk 
voor dat de coalitie van liberale VVD en 
christendemocratische CDA een reeks maa-
tregelen nam die overduidelijk Wilders’ 
stempel dragen.

sleutelposten
Maar in een van de grotere lidstaten van de 
EU regeert uiterst-rechts regelrecht mee, 
met ministers op sleutelposten als Bin-
nenlandse Zaken: Italië. Het is tekenend 
voor de politieke verhoudingen in dit land 
dat de vroegere neofascisten rond Gian-
franco Fini nu de linkervleugel van het 
rechtse kamp zijn, met de Lega Nord aan 
de uiterst-rechtse kant. Het is precies die 
Lega Nord die grotendeels het beleid van 
de regering Berlusconi bepaalt – een van 
de hoofdredenen trouwens waarom Fini 
met Berlusconi brak. In 2001 verzekerde 
Berlusconi tegenover de verenigde ambas-
sadeurs van de EU dat hij nooit lui van de 
Lega Nord in zijn regering zou opnemen. 
Enkele weken later deed hij dat toch zonder 
dat er een Europese haan naar kraaide.

In lidstaat Hongarije oefent het uiterst-
rechtse Jobbik (een zesde van de stemmen) 
een andere invloed uit op het regerings-
beleid van de rechtse Fidesz. Die partij 
is ooit gestart als een partij van 'jonge 
liberalen' en geëvolueerd tot een ultrana-
tionalistische partij, wel lid van de Europese 
Volkspartij. De Fidesz van Viktor Orban 
voert nu als regeringspartij een zeer con-
servatief nationalistisch beleid dat alleen 
inzake symbolen verschilt van Jobbik. 

En dan is er president Sarkozy in Frankrijk 
die in 2007 de verkiezingen won met een 
campagne die de ganse tijd lonkte naar 
de kiezers van het uiterst-rechtse Front 
National van Jean-Marie Le Pen. De term 
'lepenisering' van de geesten ging toen op 
en is nu weer volop toepasselijk. De harde 
houding in de pensioenkwestie en vooral de 
nieuwe maatregelen inzake immigratie en 
nationaliteit dragen sterk de stempel van 
die lepenisering. Sarkozy hoopt hiermee 
de stemmen van het uiterst-rechtse publiek 
veilig te stellen voor de presidentsverkiezin-
gen van 2012.

Die lepenisering slaat ook toe bij links. 
Zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Konink-
rijk waar Labour premier Gordon Brown 

in 2007 de British National Party de pas 
trachtte af te snijden met zijn aanvallen op 
de Poolse arbeiders die de jobs van Britse 
arbeiders kwamen afnemen. 

De EU heeft alleen Frankrijk even op de 
vingers getikt voor zijn uitwijzingsbeleid 
van Roma uit Roemenië. Voor de rest kan 
de EU blijkbaar zeer goed leven met dat 
gewicht van uiterst-rechts in sommige 
lidstaten. De uiterst-rechtse partijen die 
nog niet tot regeringskringen zijn doorge-
drongen, leren van de successen elders. 
Wilders ging ijverig in de leer bij de Deense 
Volkspartij, een model in het genre. Maar 
het is de Lega Nord die het voorlopig het 
verst heeft geschopt. 

europees gedoogbeleid
Staan we voor een veralgemening van 
meeregeren van uiterst-rechts? In Duit-
sland wordt alleszins gevreesd dat een 
xenofobe en vooral dan islamofobe partij, 
naar het model Wilders, veel hogere scores 
zou halen dan de nazi-epigonen ooit 
haalden. In diverse andere lidstaten van de 
EU hopen uiterst-rechtse partijen garen te 
spinnen met campagnes tegen zigeuners, 
moslims en andere 'vreemde' groepen.

Waarom zouden in die landen rechtse of 
zelfs 'linkse' partijen (zie vorige reger-
ing van Slovakije met sociaaldemocraten 
en uiterst-rechtse nationalisten of lokale 
coalities van sociaaldemocraten en uiterst-
rechts in Oostenrijk) zich niet spiegelen 
aan het voorbeeld van andere lidstaten waar 
uiterst-rechts rechtstreeks of onrechtstreeks 
mee regeert? Vooral omdat de leidende 
instanties van de EU een gedoogbeleid 
voeren en er van een cordon sanitaire hele-
maal geen sprake is. ■

Uit Uitpers nr. 135, november 2010, 
webzine voor Internationale Politiek: 
www.uitpers.be 

europa: rechts,  
rechtser, uiterst-rechts?
eu leert leven met uiterst-rechtsui
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✒ door Ataulfo Riera

De staking van 1960-1961 is één van de 
meest strijdbare en radicaalste gebeur-
tenissen in de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging in dit land. Dat is de 
eerste reden van ons eerbetoon aan deze 
belangrijke gebeurtenis en aan onze kam-
eraden die een actieve rol hebben gespeeld; 
een belangrijke rol, zowel op het syndicale 
vlak als met ons blad “La Gauche/Links”, 
het toenmalige blad van de linkse oppositie 
binnen de BSP. Maar we willen met ons 
eerbetoon ook lessen trekken voor vandaag 
uit de “sterke en zwakke punten van een 
grote arbeidersstrijd”.

Vijftig jaar later zijn de zaken uiter-
aard veranderd. De wereld, België en de 
arbeidersbeweging zijn helemaal niet 
meer hetzelfde. In 1960 moest de Belgische 
burgerij haar productieapparaat mod-
erniseren. De eenheidswet had tot doel om 
dit objectief te bereiken onder meer door 
besparingsmaatregelen op de rug van de 
arbeidersklasse. 

In 2010-2011 wordt de arbeidersbeweging 
geconfronteerd met een golf van  bespar-
ingsmaatregelen zonder voorgaande. Het 
doel nu is meer specifiek de afbraak de 
verzorgingsstaat, die in de jaren 50 vorm 
begon te krijgen.

De staking van de eeuw speelde zich af 
binnen het kader van de Belgische eenhe-
idsstaat, maar zij plaatste de tegenstellingen 
van de ongelijke en gecombineerde ontwik-
keling van het kapitalisme in België in het 
voetlicht. Wallonië werd hevig getroffen 
door de crisis in de traditionele industriële 
sectoren, wat bij de arbeiders een links 
“Waals bewustzijn” deed groeien. 

Vlaanderen begon zijn economische en 
industriële ontwikkeling pas en streed 
tegen de laatste stuiptrekkingen van de 
nationale onderdrukking van het Vlaamse 
volk. Vandaag is België een federale staat, 
maar het is een wankel en ingewikkeld 
federalisme dat, ook al heeft het de histo-
rische onderdrukking van het Vlaamse volk 
opgelost, evenwel de “nationale Belgische 
kwestie” niet heeft opgelost: in de eerste 

plaats de ongelijke ontwikkeling tussen een 
Wallonië dat nog steeds in crisis is en een 
“rijker” Vlaanderen. 

Het linkse federalisme bestaat niet meer 
op massaschaal in het bewustzijn van de 
werkers in Wallonië, terwijl in Vlaanderen 
de onzekerheid een rechts en ultra-liberaal 
nationalisme voedt.

De staking van 60-61 kwam er na 10 jaar 
opgang van strijd en een voortschrijdende 
radicalisering van een arbeidersbeweging 
waarvan de strijdbaarheid was gesmeed 
in het vuur van het verzet tegen de nazi-
bezetting en in de strijd tegen de terugkeer 
van “Koning-Collaborateur” Leopold III. 
In 2010-2011 gebeurt het gevecht tegen de 
besparingen na meer dan 25 jaar neolib-
eralisme. Dat gevecht is eerder gekenmerkt 
door nederlagen dan door overwinningen, 

een afname van het klassebewustzijn en 
een klasse van loontrekkenden die gecon-
fronteerd wordt met onzekerheid en met 
permanente massawerkloosheid.

In 60-61 was de eenheid van de arbeider-
sbeweging één van de belangrijkste 
uitdagingen: eenheid tussen het ABVV 
en het ACV langs de ene kant en – nauw 
verbonden met dit gemeenschappelijk 
vakbondsfront – de eenheid tussen 
Vlaamse, Waalse en Brusselse werkende 
bevolking. Vandaag, net als gisteren, 
maakt deze uitdaging de kern uit van 
elk gemeenschappelijk weerwerk van de 
arbeidersbeweging tegen de crisis en het 
kapitalistisch offensief.

De andere grote uitdaging die geen oploss-
ing kreeg, was de vraag om een politiek 
verlengstuk aan deze staking te geven en 
een politiek alternatief voor te stellen. De 
syndicale voorhoede, die zich hoofdzakelijk 
rond de stroming van Renard groepeerde, 
had de mogelijkheid om een politiek ini-
tiatief te nemen. Zij koos er helaas voor om 
het doodlopend straatje van de “Waalse 
terugplooi” in te slaan in het kader van 
een federalisme waarbij dit “middel” om 
het socialisme te bereiken een “doel” op 
zich werd. Een doel dat minder en minder 
verbonden werd met de noodzaak van anti-
kapitalistische structuurhervormingen.

Vandaag stelt zich de noodzaak van een 
antikapitalistisch politiek alternatief voor 
de werknemers meer en meer naarmate 
dat de strijd tegen de besparingsmaatrege-
len zich tegen de politieke macht keert.

Tenslotte, als er één ding in die vijftig jaar 
niet veranderd is dan is het de noodzaak 
voor de werknemers om zich door directe 
massa-actie te verzetten tegen elke aanval 
die alle verworvenheden van vorige strijd 
wil afbreken.

De nationale kwestie, de eenheid van 
de werknemers, de noodzaak van een 
ééngemaakte beweging, de rol van de 
voorhoede, het politieke verlengstuk… 
Ook al zijn de gegevens van het probl-
eem niet meer hetzelfde, dan blijven 
toch dezelfde essentiële vragen...■
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en lessen voor vandaag

   s3    edito  
door Ataulfo Riera

    s4  de grote staking  
door Alain Meynen (1985) 

    s5  operatie Waarheid  
door Joz Wijninckx

    s6  oprichting 
stakerscomités  
door Joz Wijninckx

    s7  Waarvoor wij staken  
door L. Depauw 

  +oproep tot soldaten 

    s8  vlaamse et Waalse 
arbeiders solidair  
door Marcel Deneckere 

    s9  de christene  
arbeiders met ons  
door H. De Geest

  s10  de staking 
 door Miel Daniëls 

  s11  een grote  
en mooie solidariteit, 
elke dag opnieuw  
door André Henry

  s12  sJW-pamfletten,  
la gauche en de 
winterse vrieskoude  
door Georges Dobbeleer

  s13  een alternatieve 
macht 
 door Lucien Perpette

  s14  de staking, balans  
en perspectieven  
door Ernest Mandel

  s18  een jaar nadien   
door Ernest Mandel 

14 december: Enorme betoging van de 
Luikse werkmensen, Place Saint Lambert, 
als protest tegen de eenheidswet en voor 
structuurhervormingen. 

16 december: Het nationaal comité van het 
ABVV verwerpt met een kleine meerderheid het 
voorstel van André Renard om een algemene 
24-urenstaking te houden op 1 januari 1961. 

20 december: De bedienden van de sector 
ACOD-gemeentediensten gaan met groot succes 
in staking in Wallonië, Brussel en Vlaanderen. 
Spontane steunstakingen breken uit. 

21 december: De stakingen in de 
gemeentediensten breiden uit, terwijl de staking 
algemeen wordt in de Luikse metaalnijverheid 
en bij de Antwerpse dokwerkers. ACOD-spoor 
roept de algemene staking uit.

22 december: Het ABVV van Luik en van de 
Borinage en ACOD nationaal roept de algemene 
staking uit voor 's anderendaags.

23 december: De staking is algemeen in 
Luik, in de Borinage, in het Centrum en in 
Charleroi. Ze wordt algemeen in de streek van 
Doornik en in Waals Brabant. De Waalse ABVV-
afdelingen zetten een coördinatie-comité op.

24-25 december: De Kerstfeesten doen 
niets af aan de strijdbaarheid van arbeiders 
en bedienden. Het blad La Wallonie wordt 
aangeslagen omdat het een oproep publiceerde 
aan soldaten om te verbroederen met de stakers. 

26 december: Ook de bladen Le Peuple en de 
Volksgazet worden aangeslagen. Parachutisten 
worden opgeroepen en zetten zich in stations 
om de spoorwegen te bewaken. Vele stakers 
worden gearresteerd. 

27 december: De staking is nu algemeen 
in heel Wallonië. In Brussel is er een betoging 
van 10.000, in La Louvière 25.000. Een grote 
betoging grijpt plaats in Gent met zware 
incidenten.  

29 december: De staking blijft zich 
uitbreiden in Vlaanderen, meer bepaald in 
Brugge en Aalst.

30 december: De staking bereikt haar 
hoogtepunt. Enorme betoging van 45.000 
stakers in Charleroi. Zware incidenten in 
Verviers en in Brussel. Een betoger wordt gedood 
tijdens een straatgevecht tussen rijkswachters 
en betogers. 

30 december – 1 januari: Het lange 
weekend tast geenszins de strijdbaarheid aan 
van de arbeiders en bedienden. De regering 
verhoogt de repressie en de provocaties. Vele 
stakers worden gearresteerd. 

3 januari: De dag van "rouw", afgekondigd 
door het coördinatie-comité van de Waalse 
ABVV-afdelingen wordt overal opgevolgd. Grote 
betogingen vinden plaats.  

6 januari: Opnieuw een enorme betoging 
in Luik met 45.000 stakers. Na de meeting 
breken zware incidenten uit die uitdraaien op 
straatgevechten en rebellie in het station van 
Guillemins. Twee betogers worden zwaar gewond 
door rijkswachters. Ze sterven tengevolge van 
hun blessures. 

7-8 januari: Derde stakingsweek. De staking 
begint af te brokkelen in sommige centra in 
Vlaanderen.  

Het einde van de staking: De laatste 
stakingsweek wordt gekenmerkt door de 
vastberadenheid van de Waalse arbeiders 
om stand te houden in deze staking die een 
uitputtingsslag geworden is met de regering en 
het groot kapitaal. Maar de zwakste sectoren 
beginnen barsten te vertonen. In Vlaanderen en 
in Brussel begint de staking af te brokkelen. Een 
laatste hevige uitbarsting komt er in Hoboken 
en in de Rupel-streek. Op 13 januari neemt 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers de 
Eenheidwet aan. 

Op 15 januari wordt het werk hervat, behalve 
in de Luikse en Henegouwse metaalnijverheid. 
Gazelco en enkele andere bedrijven blijven in 
staking tot 21 januari. Heel dikwijls hervatten de 
arbeiders en bedienden het werk met opgeheven 
hoofd en met het moreel intact. Dikwijls 
trekken ze de fabriek in in groep bij het zingen 
van de Internationale. Overal verdedigen ze 
hardnekkig de kameraden die gestraft werden. 
Commentaar van een bourgeois in Charleroi: 
"Binnen de fabriek zijn ze nog erger dan 
wanneer ze in staking waren!" …

chronologie van de  
staking van de eeuw 1960-1961

Contactadres: Plantinstraat 20 
1070 Brussel, info@sap-rood.be

Abonnement: 1,5€ per nummer,  
8€ voor 6 nummers (per jaar)

Gelieve te storten  
op het rek.nummer 001-0728451-57 
van de Vorming Leon Lesoil 
Plantinstraat 20, 1070 Brussel  
IBAN BE09 0010 7284 5157 
BIC BNP Paribas Fortis: GEBABEBB 
vermelding “Rood”

uitgegeven door de  
vorming leon lesoil  
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✒  door Alain Meynen,  
geschreven in 1985 

Op 20 december 1960 zette de Belgische 
arbeidersklasse een grootse buitenparle-
mentaire massabeweging in die vrij snel ‘de 
staking van de eeuw’ zou worden genoemd. 
De katholiek-liberale regering-Eyskens 
had een aanval op het levenspeil van de 
werkende bevolking aangekondigd en de 
aanvankelijk sociale protestactie daartegen 
groeide onverwachts en vliegensvlug uit 
tot één van de scherpste politieke klas-
sengevechten uit de recente Belgische 
geschiedenis. Gedurende vijf weken ‘rebel-
leerden’ ongeveer 700.000 stakers tegen 
het ‘regime’. Bijna dagelijks overspoelden 
in alle grote steden de stakers met indruk-
wekkende massabetogingen de straten. In 
totaal vonden er meer dan 300 betogingen 
plaats. De belangrijkste openbare instell-
ingen waren vele weken volledig verlamd 
en op verscheidene plaatsen groeiden uit 
de stakerspiketten halfautonome staking-
scomités, die pogingen ondernamen om 
het sociale leven zelf te regelen. In heel 
Wallonië waren de tekenen zichtbaar van 
een bijna prerevolutionaire situatie. Waalse 
socialistische burgemeesters verklaarden 
zich solidair met de stakers en weigerden 
nog langer de instructies van de centrale 
overheid op te volgen. In de Borinage 
waren de meeste plaatsen door barricaden 
geheel geïsoleerd.

radicale strijdtraditie
Deze algemene werkstaking kadert ontegen-
sprekelijk binnen een radicale strijdtraditie 
in de Belgische arbeidersklasse. Vanaf de 
jaren tachtig en negentig van de vorige 
eeuw ontstond binnen de arbeidersbeweg-
ing een grote traditie van directe actie, 
van algemene stakingen. Met een zekere 
regelmaat wendden de Belgische arbeiders, 
telkens als de omstandigheden hen ertoe 
dwongen, de algemene staking als politiek 
strijdwapen aan om te trachten hun lot ‘in 
eigen handen’ te nemen. Op menig punt 
brengt de fysionomie – de ‘film’ – van 
de Grote Staking dan ook de grote strijd-
bewegingen van de negentiende eeuw in 
herinnering. De volkssoep, de melkbedeling 
aan de kinderen, de hulp aan de families 
van de in de gevangenis opgesloten stakers, 
de kameraadschappelijke groepen rond de 

o p e n l u c h t -
kachels, de 
optocht van 
rode fanfares 
in de stakers-
betogingen, 
de terugkeer 
naar de tra-
ditie van het 
‘ g e b r o k e n 
geweer’, al 
deze concrete 
uitingen van 
a r b e i d e r -
scultuur kan 
men slechts 
b e g r i j p e n 
vanuit het 
bestaan van 
een ‘collectief 
g e h e u g e n ’ 
binnen de arbeidersklasse, vanuit het 
bestaan van een proletarisch ‘kamp’ dat 
zijn sociaalhistorische wortels rechtstreeks 
in de ervaring van de strijd heeft.

Uit deze merkwaardige verschijningsvorm 
van de Grote Staking mag men nochtans 
helemaal niet besluiten dat deze een 
achterhoedegevecht was, de laatste revolte 
van een ‘oud’ proletariaat, de laatste 
stuiptrekking van een aantal geïsoleerde 
verzetskernen die nog niet volledig geïnte-
greerd waren in het ‘modernisme’ van de 
naoorlogse laatkapitalistische cultuur. 
Veeleer dan een bestaande verzetstraditie 
eenvoudigweg voort te zetten, knoopten 
de arbeidersmilitanten opnieuw aan bij de 
praktijk van de directe arbeidersactie in de 
straat, actualiseerden ze de directe buiten-
parlementaire strijd voor het socialisme 
en voegden ze aan de strijd van de West-
Europese arbeidersklasse nieuwe elementen 
toe die in menig opzicht de Franse mei van 
1968 en de Italiaanse hete herfst van 1969 
aankondigden.

Opvallend was bijvoorbeeld de bijzonder 
actieve deelneming aan de beweging, 
naast de ‘grote bataljons’ uit de staalni-
jverheid, van bepaalde categorieën van de 
bedienden, van ‘intellectuele arbeiders’ 
(o.a. onderwijzers), van vrouwen – in het 
Luikse hadden de vrouwen-‘commando’s’ 
een actieve inbreng in de organisatie van 
de stakerspiketten – en van jongeren. 

Bovendien beperkte de stakingsbeweging 
zich niet tot de strijd voor het intrek-
ken van de Eenheidswet – deze wet was 
eerder de aanleiding dan de oorzaak van 
de staking – maar werd ze tegelijkertijd 
door de arbeidersvoorhoede in het teken 
geplaatst van een strijd voor antikapitalis-
tische structuurhervormingen. De Waalse 
metaalarbeiders, de mijnwerkers, belan-
grijke categorieën van het bij de ACOD 
aangesloten overheidspersoneel, alsook 
bredere lagen, dienden het ‘verouderd’ 
Belgisch kapitalisme van antwoord met 
een ‘modern’ programma, dat een scherpe 
kritiek inhield op de manier waarop het 
Belgisch monopoliekapitaal functioneerde. 
De ‘holdings’ werden verantwoordelijk 
gesteld voor de structurele teruggang van 
de Belgische economie en de gevolgen hier-
van voor de tewerkstelling, het levenspeil en 
de toekomst van duizenden arbeidersgezin-
nen. Vroegere algemene werkstakingen 
stonden in het teken van het verwerven of 
vrijwaren van democratische rechten en 
vrijheden (1893, 1902, 1913, 1950) of van 
onmiddellijke sociale eisen (de hete zomer 
van 1936: achturendag, betaald verlof, 
...) De algemene werkstaking van ’60-’61 
echter was de eerste in de geschiedenis 
van de Belgische arbeidersbeweging die 
economische structuurhervormingen tot 
doel had en ertoe neigde de klassenstrijd te 
richten tegen de kapitalistische productiev-
erhoudingen. ■

✒  door Joz Wijninckx* uit Links,  
voor een strijdend socialisme, 
speciaal nummer, 1961

Van bij de aanvang van de staking in de 
gemeente- en aanverwante diensten uit het 
Antwerpse, na een halve week staking bij de 
sectoren Post en Spoor, past het de beslui-
ten te trekken uit deze actie, die wellicht de 
meest beslissende stap is voor de Belgische 
arbeidersklasse sinds lange jaren gezet.

Bij de gemeentediensten
Deze sektor begon zijn Aktie op dinsdag 20 
december. De inzet van deze kampagne, tot 
de finish, was gekoppeld aan een staking 
van 24 uren in het gemeentelijk onderwijs. 
Spijts aarzelingen, volgden van in het 
begin de kristene arbeiders de ordewoorden 
van de A.C.O.D. De stakingspiketten hadden 
niet veel moeilijkheden in het havenge-
bied. De dokken lagen volledig verlamd, 
eensdeels ten gevolge der staking van de 
havendienst, anderdeels door de staking 
van de havenarbeiders. Dezen waren van bij 
de aanvang der staking solidair. Deze stak-
ingsbeweging, toegeschreven aan enkele 
zgn. kommunisten en heethoofden, verliep 
tegen het verzet van de vakbondsleiding op 
de gewenste manier.

De sektor gemeentediensten mag terecht 
fier gaan op het bereikte resultaat. Als de 
geschiedenis van deze staking zal worden 
geschreven, dan zal blijken dat het enkel 
en alleen te danken is aan het optreden van 
zijn militanten dat het vuur aan de lont 
werd gestoken. Het zijn zijn bestuursleden 
die hun verantwoordelijkheid opnamen 
als stakingspiketten, niet alleen in eigen 
dienst, maar ook in de andere sektoren.

Het verraad der kristene leiders
Woensdag begonnen de kristene arbeiders 
en bedienden van de gemeentediensten 
eveneens te staken. De meesten hadden 
overigens reeds van dinsdag de ordewoorden 
gevolgd van de A.C.O.D. Reeds werden 
tijdens de duur van deze staking méér dan 
tweehonderd mensen uit de sektor gemeen-
tediensten van de C.C.O.D. overgeschreven 

naar de A.C.O.D. Dit werd nog verbeterd 
na de stakersbrekerij der kristene leiders. 
Donderdag begonnen zij het gerucht te 
verspreiden als zou de regering toegegeven 
hebben. Zij riepen van op de daken dat zij 
een brief in bezit hadden van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Zij riepen hun 
leden op om het werk te hervatten. Het 
was een bleke en vermoeide Mijnheer Fret, 
sekretaris van de sektor gemeentediensten 
van de C.C.O.D., die wij om vier uur vrijdag 
ontmoetten in het havengebied. De man 
stond niet recht in zijn schoenen. Hij had 
van in oktober geschreeuwd dat de C.C.O.D. 
geen aanslag van deze regering zou dulden, 
op geen enkele van de verworven rechten. 
Onder drukking van zijn “Centraal Gezag” 
(en allicht van het Bisdom?) verraadde hij 
de eerlijke zaak der arbeiders en bedienden 
uit de stadsdiensten.

Het heeft niet veel veranderd aan het sukses 
van de staking: de kristene arbeiders staan 
voor een groot deel naast hun socialistische 
makkers, schouder aan schouder.

de andere sektoren volgen! 
Nadat de haven volledig verlamd was, 
gingen ook de mannen van het spoor in 
algemene werkstaking. Zelden hebben 
wij een geestdriftiger vergadering meege-
maakt. Zelfs de leiders van deze sektor 
drukten er hun “verwondering” over uit. 
Sinds 1923 was er geen dergelijke staking 
meer geweest. Ratten moesten er  niet veel 
gevangen worden. Deze staking begon op 
vrijdag. Op zaterdag begon ook de staking 
in de posterijen. Ook daar was het sukses 
volledig. Nu zal de sektor volgen van de 
T.T.R. en Gazelco.

Overal verrichten de sympathisanten van 
ons blad bewonderenswaardig werk. Zij 
treden op als stakingspiketten en gaan 
hun medearbeiders de doeleinden van deze 
staking verklaren.

Waarop wacht het aBvv? 
Maar typisch in heel deze stakingsbeweging 
is hoe overal de mensen op staking aanst-
reven, en wilde stakingen losbarsten, zoals 
aan de dokken te Antwerpen, terwijl de 

leiding van het A.B.V.V. slechts aarzelend in 
beweging komt. Dit is de zgn. “wetenschap-
pelijk ingerichte staking”. Wij waren in de 
gelegenheid een vergadering bij te wonen 
van het personeel van de grote bedrijven 
uit het Hobokense, Cockerill, Schuybroeck, 
Schippers-Poddevyn, de Société Génrérale 
Métallurgique de Hoboken en de Périnage 
de Laines. Op een wetenschappelijke wijze 
werd aan de leiders duidelijk gemaakt dat 
men het met deze taktiek niet eens was. De 
metaalbewerkers uit het Antwerpse zullen 
zich dinsdag meer dan waarschijnlijk 
volledig inschakelen met of tegen hun vak-
bondsleiding.

Waarop wacht de BsP? 
Deze stakingsbeweging is rijk aan politieke 
gevolgen. Het is nu of nooit het ogenblik 
om konkrete ordewoorden te geven. Wij 
kunnen de kapitalisten vandaag dodelijke 
slagen toebrengen, als wij over iets anders 
beginnen te spreken dan over dit of dat 
artikel van de eenheidswet, of over de 
dwaze pretenties van Gaston Sleutelmans. 
Nu moet de Gemeenschappelijke Aktie 
naar buiten komen met de slogan: “struk-
tuurhervormingen”. Als wij de strijd tegen 
de eenheidswet winnen, dan zullen wij toch 
kort nadien de strijd moeten voeren tegen 
een ander soort van ongelukswet, tenzij wij 
de mensen die deze wetten uitvaardigen 
om hun systeem in stand te houden, buit-
enzetten. Als de Gemeenschappelijke Aktie 
zich niet direkt op deze manier verbindt 
tegenover de arbeidersklasse van dit land, 
dan moeten alle linkse machten dit doen. 
De “Operatie Waarheid” moet in Antwer-
pen beginnen in januari. Zij die haar 
organiseren, zijn er zich blijkbaar niet van 
bewust dat de “Operatie Waarheid” reeds 
bezig is: op straat en in de bedrijven.

duidelijke ordewoorden
De eerste vereiste is het uitvaardigen van 
klare en duidelijke ordewoorden. Deze 
staking gaat niet alleen tegen de regering 
Eyskens en tegen de eenheidswet. Zij gaat 
tegen de duistere krachten die onze schi-
jndemokratie in werkelijkheid leiden. Zij 
gaat tegen de onzichtbare regering van de 

operatie Waarheid
antwerpen na een werkstaking  
in de gemeentediensten
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 40.000 stakers luisteren naar André Renard in La Louviére.
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van het Hof en van het Aartsbisdom. Zij 
gaat kortweg tegen alle gevestigde reak-
tionaire krachten in dit land. Zij moet 
derhalve gekoppeld worden aan de strijd 
voor sociaal-demokratische struktuurher-
vormingen, zoals zij werden bepaald 
in het programma va het A.B.V.V. en de 
B.S.P. Doen wij dit niet, dan spelen wij 
verstoppertje met de arbeidersklasse. Der-
halve moet hoogdringend het ordewoord 
gegeven worden:

algemene werksteking! 
Enkel dit wapen kan de regering en haar 
sterkhouders doen wijken. Vandaag stelt de 
regering de rijkswachters en soldaten (zelfs 
miliciens!) tegen ons op. Zij treden nog op 
met fluwelen handschoenen, maar morgen 
zullen zij hun geweerkolven hanteren!

Enkel de algemene werkstaking kan op 
korte en snelle wijze Eyskens buitenwerken. 
Er is lang genoeg getreuzeld. De arbeiders 
in de bedrijven willen hun stakingsmak-
kers, die nu reeds een week de strijd voeren, 
niet langer alleen laten. Overal waar wij 
komen horen wij dezelfde vragen: “Waarop 
wacht Gazelco? Waarop wachten de 
Antwerpse metaalbewerkers? Waarop wacht 
het A.B.V.V.?”

daarom stakerscomités
Er moet nu dringend worden overgegaan 
tot de oprichting van stakerscomités, die 
de leiding van de staking op zich nemen, 
haar organiseren en uitbreiden en aan de 
arbeiders precies gaan zeggen waarover 
het gaat. Dat deze comités de “operatie 
waarheid” beter zullen voeren dan de 

Gemeenschappelijke Aktie hoeft geen 
betoog. Zij hebben aan den lijve gevoeld 
waarom er in dit land iets verkeerd gaat, 
en zijn niet meer te vinden voor halve 
oplossingen. Zij hebben de rijkswachters 
en de politie aan het werk gezien. Zij 
zullen degenen zijn die deze staking 
“wetenschappelijk” zullen inrichten. Met 
de samenstelling van deze plaatselijke en 
beroepsgewijze ingerichte stakerscomités 
moet worden begonnen voor het te laat is. 
Eyskens is niet van zins te wijken, derhalve 
moeten wij hem de hals breken.

Het kapitalisme moet zwichten! 
Het is nu alles of niets. De strijd die wij 
vandaag hebben ingezet moet voor iets 
anders gaan dan tegen de eenheidswet. Wij 
moeten aan ons land een demokratisch 
systeem geven, een regering van en voor 

de arbeiders. 
Als wij morgen 
terug een reger-
ing krijgen die 
in handen zit 
van kapitaal - al 
dan niet met 
social is t ische 
d e e l n e m i n g 
- dan hebben 
wij voor niets 
gestaakt. Als wij 
d a a r e n t e g e n 
deze onzicht-
bare diktatuur 
van het groot-
kapitaal kunnen 
vervangen door 
social is t ische 
o p l o s s i n g e n , 
dan zal het uur 
zijn aangebro-

ken voor grootscheepse en diepgaande 
veranderingen. ■
* Jos (Joz) Wijninckx (°1931 - +2009), Antwerpe-
naar en jarenlang gemeenteraadslid en schepen in 
Hoboken voor de BSP-SP, tevens senator en minister 
van Pensioenen van ’77 tot ’79. Tijdens de stak-
ing van 60-61 was hij hoofdredacteur van ‘Links’, 
het blad voor een strijdend socialisme waar Ernest 
Mandel ook voor schreef. Het is opvallend dat over 
deze periode van Jos Wijninckx, weinig of bijna 
niets geweten is. Op Wikipedia begint zijn politieke 
loopbaan pas vanaf 1964! Over negationisme 
gesproken! We hebben de oude spelling van het Ned-
erlands behouden.

✒  door L. Depauw uit Links,  
voor een strijdend socialisme, 
speciaal nummer, 1961

Het grootkapitaal, dat verantwoordelijk is 
voor de ontreddering van onze economie 
en onze financies, wil thans het gelag doen 
betalen door de kleine man: dat noemt zij 
“saneren”, “gezondmaken”. Daarom 10 
miljard nieuwe indirect belastingen, tien 
miljard besparingen op de rug van het 
staats- en gemeentepersoneel en van de 
werklozen. De regering wil de arbeider-
sklasse het gelag van 20 miljard doen 
betalen. 

Er zijn andere middelen om aan geld te 
geraken! Dat men 10 miljard bespare op de 
nutteloze militaire uitgaven. Dat de belastin-
gontduikers betalen die jaarlijks, volgens de 
cijfers van prof. Franck, 10 miljard aan de 
fiscus onttrekken terwijl arbeiders en bedi-
enden de volle pot betalen. 

daarom is onze eerste eis: 
intrekking der eenheidswet! 
Maar het volstaat niet af te breken. Men 
moet iets in de plaats stellen. Om de 
economie uit het slop te helpen, om de 
financies gezond te maken, om de sociale 
vooruitgang voort te zetten, hebben wij 
onze oplossingen. Deze heten: socialis-
tische structuurhervormingen. 

Welke zijn deze hervormingen? 
•planeconomie teneinde de volle 
tewerkstelling te verzekeren 
en iedereen het recht op arbeid te 
waarborgen. 
•o p e n b a r e  i n v e s t e r i n g s -
maatschappij die beschikt over de 
miljarden om de broodnodige nieuwe 
fabrieken op te richten wanneer het 
privaat initiatief in gebreke blijft. 

•nationalisatie van de energie om 
de prijzen te doen dalen en de concurren-
tiemogelijkheden van onze industrie op de 
buitenlandse markten te verzekeren. 

•controle der holdings om de 
kapitaalvlucht te belemmeren. De 
miljarden die jaarlijks de wijk nemen naar 
Canada, Portugal, Brazilië moeten onze 
arbeiders ten goede komen. Zij moeten 
dienen tot oprichting van nieuwe fabrieken 
en modernisatie der bestaande. 

•fiscale hervorming: rechtvaardige 
belastingen. Dat iedereen naar vermogen 
belast worde. Date en einde gesteld worde 
aan de fiscale ontduiking en aan de schan-
dalige voorrechten der holdings die geen 
frank belasting betalen. 

•nationalisatie gezondheidsienst 
met kosteloosheid van geneeskundige 
zorgen en geneesmiddelen. 

Dit zijn concrete eisen, die voor onmid-
dellijke verwezenlijking vatbaar zijn. Het 
ogenblik is aangebroken om ze te verwezen-
lijken. Bewegingen als deze van vandaag ziet 
men slechts eenmaal alle tien jaar. Het is op 
zulke ogenblikken dat de reactie beeft en tot 
verregaande toegevingen kan gedwongen 
worden. Wat in gewone omstandigheden 
jaren moeizame en aanhoudende strijd 
zou vergen, kan thans op enkele dagen tijd 
afgedwongen worden. 

De staking moet vruchten afwerpen. De 
arbeiders mogen niet met lege handen 
naar huis gestuurd worden. De gemeen-
schappelijke actie moet niet alleen beletten 
dat de sociale klok achteruitgezet wordt, zij 
moet beslissende hervormingen afdwingen 
die voorgoed een einde stellen aan de hui-
dige wantoestanden. 

daarom is het ordewoord: 
algemene staking tegen de 
eenheidswet en voor struc-
tuurhervormingen. 
geen werkhervatting vooraleer 
een nationaal abvv-congres 
bijeen gekomen is om een besliss-
ing te treffen! ■

Waarvoor wij staken!

✒  Joz Wijninckx

In het Bondsgebouw te Antwerpen greep 
een vergadering plaats welke van zeer 
groot belang was voor de verdere ontwik-
keling van de stakingsbeweging in het 
Antwerpse. Inderdaad hebben op deze 
vergadering deze kameraden zich akk-
oord verklaard met het oprichten van 
stakerscomités. Onmiddellijk werd dan 
ook door onze 
kameraden uit 
het Antwerpse 
e n  o m g e v -
ing met de 
oprichting van 
stakerscomités 
een aanvang 
gemaakt. Deze 
zagen reeds 
het licht te 
Hoboken, te 
Antwerpen-Stad 
en elders. Onze 
Antwerpse kam-
eraden hebben 
begrepen dat 
het dringend 
nodig is in deze 
h i s t o r i s c h e 
p e r i o d e  d e 
organisatie van 
de stakingsaktie op radikale en taktische 
manier door te voeren. 

Voor de machtsgreep der bourgeoisie, 
tegenover het inzetten van Rijkswacht, 
Staatsveiligheid en Para-Commando’s, 
moeten wij een georganiseerde taktiek 
aanwenden. 

Wij moeten ons op alle eventualiteit voor-
bereiden. Daarom is de beslissing van de 
ACOD-Antwerpen, om in overleg met de 
Gemeenschappelijke Aktie met de oprich-
ting van stakerscomités een aanvang te 
maken, belangwekkend. 

Leve de strijdende arbeidersklasse! Leve de 
stakerscomités!  ■

Belangrijke vergadering van  
het stakend gemeentepersoneel 
te antwerpen 

oprichting 
stakerscomités

Ten titel van inlichting hernemen wij de 
tekst die zaterdag verspreid werd door de 
Gemeenschappelijke Actie van Luik en die 
zou ten grondslag liggen aan het gerech-
telijk onderzoek wegens "aanstoken tot 
opstand en geweld" evenals aan de inbe-
slagname van het blad La Wallonie. Onze 
lezers zullen zelfs vaststellen dat het een 
oproep is om geen geweld te gebruiken en 
niet tot een opstandige actie: 

“Soldaten, de Belgische arbeidersklasse is 
gewikkeld in een beslissende strijd om haar 

recht op bestaan te verdedigen. 

De regering wil het leger gebruiken naast 
de gendarmerie, om te trachten de stakin-
gen te breken en de sociale beweging die 
aan de gang is te onderdrukken. 

Wij vragen u te begrijpen  
en uw plicht te doen. 
Als men U beveelt te werken in de plaats 
van de arbeiders in de bedrijven en in de 
diensten welke door staking verlamd zijn, 

kruist de armen! 

Als men U stelt tegenover de stakers en 
manifestanten, herinnert U dat zij Uw ver-
wanten, Uw broeders zijn. 

verbroedert met hen! 

Gij zijt gemobiliseerd om het land te verde-
digen, niet om het te wurgen. Vreest niets, 
gans de socialistische arbeidersbeweging is 
daar om U te verdedigen. 

Soldaten, west geen verraders van Uw 
klasse: Wij rekenen op U. 

–De Gemeenschappelijke Actie

een oproep tot de soldaten
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✒  door M. Deneckere uit Links,  
voor een strijdend socialisme, 
speciaal nummer, 1961 

Links is een konsekwent Vlaamsgezind, 
socialistisch blad. Maar de Vlaamse strijd 
beperkt zich niet tot het taalkundige en 
kulturele. Het is in de eerste plaats een 
social-economische strijd, een strijd voor 
de industrialisatie van Vlaanderen. 

Ook de Walen hebben sedert enkele jaren 
af te rekenen met grote moeilijkheden: 
sluiting van tientallen kolenmijnen, 
teloorgang van de Borinage, verhoging 
van de werkloosheid. Kan het ons ver-
wonderen dat de gemoederen koken in de 
Waalse fabrieken? 

Maar het is niet sedert enkele jaren dat 
Vlaanderen met zulke problemen te 
kampen heft: sedert meer dan honderd 
jaar is Vlaanderen “arm Vlaanderen”, 
blijft onze economische achterstand en 
achteruitstelling duren. 

Telt Vlaanderen niet de drie-vierden van 
de werklozen in België? Zijn 80% van de 
bestendige werklozen, die aan geen werk 
meer geraken, niet Vlaamse arbeiders? 

Telt Vlaanderen geen 200.000 mobielen 
die, bij gebrek aan werk in eigen streek, 
dagelijks de trein op moeten naar Brussel, 
Wallonië, Frankrijk, Nederland en voor 
wie de werkdag niet 8 of 9 uur bedraagt, 
maar 11-12 en in sommige gevallen zelfs 
14 tot 16 uur? 

Zijn de 10 arrondissementen in België 
waar men de laagste lonen uitbetaalt 
niet in Vlaanderen gelegen, en de 10 
arrondissementen waar men de hoogste 
lonen uitkeert buiten Vlaanderen (met 
uitzondering van Antwerpen)? Zijn er in 
Vlaanderen geen ganse gebieden zonder 
de minste industrie? 

Wachten wij niet sinds honderd jaar op 
de vestiging van een broodnodige staal-
nijverheid in Vlaanderen? Hoe komt het 
dat Limburg, dat de kolen levert welke 
dienen voor cokes en elektriciteitspro-
ductie, nog steeds blijft wachten op de 
oprichting van de eerste cokesfabriek en 

de eerste elektriciteitscentrale? 

Thans is het ogenblik gekomen om daar 
voorgoed een einde aan te stellen, om 
in Vlaanderen de broodnodige nieuwe 
fabrieken op te richten die aan onze 
Vlaamse arbeiders werk in eigen streek 
verschaffen en de algemene welvaart 
verhogen. Dat kan, en dat kan slechts 
door structuurhervormingen. 

de strijdende arbeidersklasse
De Vlaamse arbeiders zijn dan ook in deze 
strijd solidair met hun Waalse werkmak-
kers. Beide eisen hetzelfde: werk, brood, 
welvaart. Iedere poging, vanwaar zij ook 
kome, om ze thans tegen elkaar op te 
zetten, om de solidariteit te verbreken, 
om de krachten te verdelen, is verraad en 
moet aan de kaak gesteld worden. 

Het is onjuist dat de Vlamingen minder 
strijdvaardig zijn dan de Walen. De hui-
dige staking is uitgegaan van Antwerpen, 
waar de haven stilgelegd werd, en breidde 
zich snel uit tot Gent. Ook de Vlaamse 
spoormannen legden het werk neer en de 
postdiensten en onderwijskrachten bleven 
niet ten achter. 

Het is begrijpelijk dat de staking een 
snellere en grotere uitbreiding genomen 
heft in de industrieel sterk ontwikkelde 
streken van Wallonië dan in het nog gro-

tendeels onderontwikkelde Vlaanderen. 
Daarenboven is het ACV in Wallonië 
zwakker en kan het dus geen verdeeldheid 
zaaien zoals in Vlaanderen. 

Wij moeten nochtans de houding van 
zekere syndikale leiders in Vlaanderen 
aan de kaak stellen. Was er op het laatste 
BSP-kongres geen volksvertegenwoor-
diger-syndikalist uit Kortrijk die zegde 
dat wij het geld beter aan onze pers dan 
aan stakingen besteden? Is het niet zo 
dat overal in Vlaanderen arbeiders en 
bedienden, mannen van de textiel, van de 
metaal, van de bouw en andere bedrijven 
met ongeduld op ordewoorden wachten, 
branden van verlangen om het voorbeeld 
van hun strijdende kameraden te volgen, 
terwijl hun leiders en verantwoordelijken 
alles doen om te remmen en ze aan het 
werk te houden? 

Het is thans het ogenblik niet om de vuile 
was te wassen. Maar thans nog aarzelen 
en dralen is verraad plegen. Eyskens wil 
de krachtproef aangaan. Hij wil de stak-
ing breken met de hulp van soldaten en 
gendarmes. Als wij het onderspit delven, 
dan zal het grootkapitaal en de reactie een 
beslissende overwinning behaald hebben, 
dan zullen én de socialistische beweging 
én de arbeidersklasse onder de plak liggen 
en het gelag betalen. Thans terugkrab-
belen en de arbeiders in de steek laten is de 
weg banen naar een sterke staat, naar de 
aftakeling der sociale veroveringen, naar 
de aantasting van onze levensstandaard. 

Het Nationaal Bureau van het ABVV heft de 
verschillende gewesten opdracht gegeven 
en vrij gelaten alles te doen om de stak-
ing tot het maximum uit te breiden. 
Onze Brugse vrienden volgden reeds dit 
ordewoord en riepen de algemene staking 
uit. Hun voorbeeld moet overal nagevolgd 
worden doorheen gans Vlaanderen. 

De toekomst van het socialisme in Vlaan-
deren, het brood en het werk van de 
Vlaamse arbeiders en bedienden staan op 
het spel. Het ogenblik van de actie is geko-
men. Desnoods zonder en tegen degenen 
die weigeren hun verantwoordelijkheid 
op te nemen! ■

vlaamse en Waalse 
arbeiders solidair

Bataille de 
rue à Liège

✒  door H. De Geest uit Links,  
voor een strijdend socialisme, 
speciaal nummer, 1961 

Kardinaal Van Roey deed een oproep om 
de arbeiders aan te zetten het werk te 
hernemen. Uit naam van de "rechtvaar-
digheid en het algemeen welzijn"! Alle 
werkelijke christenen protesteren tegen 
deze ongehoorde poging om de arbeiders 
te beletten hun rechtvaardige belangen 
te verdedigen. De bourgeoisie moet volle-
dig het hoofd verloren hebben om aldus 
de eerste prelaat van België openlijk te 
compromitteren in een zaak die niets met 
godsdienst te maken heeft, maar alleen de 
belangen van het Gouden Kalf dient. 

Waarom wil de kardinaal telkens beletten 
dat de christene arbeiders met hun 
socialistische werkmakkers meestrijden? 
Waarom doet hij integendeel niets om 
een einde te stellen aan het schandelijke 
samenkoeken van de katholieke patroons 
met de liberale vrijmetselaars in het Ver-
bond der Belgische Nijverheid? Waarom 
steeds die twee maten en twee gewichten? 
Wat wil hij verdedigen: de godsdienst of 
het kapitaal? 

Wanneer de arbeiders ten strijde trekken 
om de schandalige eenheidswet te doen 
intrekken, die de negen tienden van de 
nieuwe lasten op de rug van de kleine 
man schuift en hem aantast in zijn 
moeizaam verworven rechten, dan wil 
de Kardinaal hen dit beletten uit naam 
van het "algemeen welzijn"! Maar wan-
neer de kapitalisten op grote schaal hun 
kapitalen naar het buitenland sturen in 
plaats van hier nieuwe fabrieken op te 
richten en werk te verschaffen aan tiendu-
izenden werklozen, dan zwijgt hij in alle 
tonen. Wanneer de grote maatschappijen, 
ondernemers en zelfstandigen op grote 
schaal aan belastingsontduiking doen, 
– tenminste 10 miljard per jaar, volgens 
prof. Franck van de Brusselse Universiteit 
– dan zwijgt hij eveneens. 

Waarom steeds die twee maten en twee 
gewichten? Waarom steeds tegen de 
arbeiders en met het kapitaal? Christus 
verjoeg de woekeraars uit de tempel. 
Kardinaal Van Roey staat aan de kant van 

de woekeraars. Is dat de leer van Christus 
verspreiden? 

cool en het acv radeloos
Ook het ACV had zich scherp gekant 
tegen de sociale bepalingen van de 
eenheidswet, die het in strijd achtte 
met de arbeidersbelangen. Het wilde de 
uitslag van de onderhandelingen met 
de regering afwachten vooraleer in actie 
te treden. Eyskens scheen bereid toegev-
ingen te doen. Maar op 23 november, 
onder druk van de holdings, van de lib-
eralen en de katholieke conservatieven, 
veranderde hij plots van houding. 

In ieder geval zijn de ACV-leiders thans 
radeloos en verdeeld. Tal van secretarissen 
en vooraanstaanden willen, onder druk 
van de basis en uit verzet tegen de een-
heidswet, meegaan in de staking. Maar 
de verantwoordelijken deinzen terug en 
weten niet wat aangevangen. 

duizenden christene arbeiders 
lopen over naar het aBvv
Te Antwerpen besloot het christelijk 
personeel der gemeentediensten mee te 
staken. Ook de christelijke dokwerkers 
van Antwerpen en Gent legden zonder een 
uitzondering het werk neer. 

Te Gent, te Brugge, te Aalst gingen de 
christene leden van het rollend spoorper-
soneel mee in staking. Te Aalst trokken 
alle 20 christelijke gesyndiceerden naar 
het 8-urenhuis waar zij, onder luid 
applaus, bekendmaakten dat zij ontslag 
indienden bij het ACV en zich aansloten 
bij de ACOD. Te Aalst eveneens gaven 15 
christelijke postmannen ontslag in hun 
syndikaat. 

Te Gent kwamen honderden misleide ACV-
leden, waaronder vele delegees, naar het 
ABVV over. Hun lidboekjes prijken thans, 
als schone guirlandes voor Eindejaarsge-
schenken aan de vitrine van Ons Huis op 
de Vrijdagmarkt. 

Er is maar één keuze meer. Ofwel kiest het 
ACV partij voor de arbeiders en tegen het 
kapitalisme: het beslist op zijn beurt in 
staking te gaan en dan is de eenheidswet 
morgen opgedoekt. Ofwel blijft het de 
belangen van de arbeiders verraden en 

dan zullen tienduizenden, ja honderddui-
zenden christene arbeiders hun lidkaarten 
op straat werpen en onze rangen vervoe-
gen om het kapitalisme een beslissende 
slag toe te brengen. 

Leve de solidariteit van de arbeidersklasse, 
zonder onderscheid van godsdienst of 
geloof. Weg met het kapitalisme! ■

acv-federaties 
veroordelen 
oproep van 
kardinaal  
van 
roey
Op het laatste 
ogenblik verne-
men wij dat de 
ACV-federaties 
van Henegou-
wen, Luik, Hoei 
en Borgworm 
reeds stelling 
namen tegen 
de oproep van 
kardinaal Van 
Roey, die zij 
afkeuren. 

De katholieke priesters van Seraing deden 
met de goedkeuring van hun deken, ter 
gelegenheid van de middernachtmis, in 
hun kerken een circulaire uitdelen waarin 
zij ondermeer schrijven: "Wat de arbeider-
sklasse verwacht, is geen gedeeltelijke 
aanpassing van het kapitalisme. Het is 
een volledige en duurzame oplossing. Het 
mag niet zijn dat het steeds weer dezelfden 
zijn die ze dragen." 

Ook in de christene middens gebeurt de 
bewustwording. De kardinaal verdedigt 
de klassevoorrechten van het kapitalisme, 
niet de godsdienst. Dat heeft met godsdi-
enst niets te maken, wel integendeel!  ■

de christene arbeiders met ons! 
een ongehoord manoeuvre van kardinaal van roey!
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✒  getuigenis van André Henry, 
gekend syndicalist uit de streek van 
Charleroi, lid van de SAP en reeds 
jarenlang actief binnen de Belgische 
arbeidersbeweging, vertelt hoe hij 
als jonge man de staking 60-61 
beleefde. 

andré Henry: De staking van 60-61 is 
voor vele jonge arbeidersmilitanten uit die 
periode een bijzonder rijke strijdervaring 
geweest. Twee verschillende generaties ont-
moetten elkaar tijdens die grote staking: de 
vooroorlogse generatie 
die politiseerde in de 
jaren 30, in het verzet 
tijdens de oorlog en de 
strijd rond de koning-
skwestie, en de nieuwe 
jongere generatie waar 
wij toebehoorden. Voor 
ons jongeren was het 
een plezier en een genot 
om te kunnen strijden 
aan de zijde van zulk 
een ervaren generatie. 

In de glasnijverheid 
van Gilly was er een 
groep jonge arbeiders 
die sinds 1955 mili-
teerden in de SJW. 
Velen van ons waren 
ook lid van de vak-
bondsjongeren uit 
de streek. Wij waren 
aanwezig op al le 
vergaderingen van de stakingspiketten, 
want het was daar dat de beslissingen en 
de initiatieven genomen werden. 

Voor de algemene vergaderingen kwam 
er altijd veel volk opdagen. Ambiance ver-
zekerd! Al herinner ik me toch ook heel 
wat incidenten met arbeiders die bleven 
vasthouden aan een corporatistische vorm 
van syndicalisme. De vakbond in de glasni-
jverheid was wel aangesloten bij het ABVV, 
maar behield haar corporatistische struc-
turen. Sommigen bleven in het verleden 
leven. Slechts in 1967, jaren na de grote 
staking, kwam hier verandering in. 

Het Volkshuis van Gilly was zowel voor als 

na de oorlog een plaats waar veel gedebat-
teerd werd. Het werd in feite uitgebaat door 
de arbeiders zelf, die aandeelhouder waren 
van het huis. Elk jaar vond er een woelige 
vergadering plaats waarop er een raad van 
beheer werd verkozen, in de beste traditie 
van de arbeidersdemocratie. Tijdens de 
jaren 30 werd het geleid door Léon Lesoil. 
Die was medeoprichter van de Com-
munistische Partij in België, maar werd 
buitengesmeten omwille van trotskistische 
sympathieën. Vanaf de jaren 20 organi-
seerde hij de trotskisten en de Belgische 

afdeling van de Vierde Internationale. Hij 
stierf tijdens de tweede Wereldoorlog in het 
kamp Mathousen, nadat hij gearresteerd 
werd door de nazi's. 

de kracht van de oude 
weerstanders...
Doorheen de staking voelden we goed 
de kracht van het verzet. Al degenen die 
meegedaan hadden in het Verzet, en som-
migen kwamen van de Internationale 
Brigades in Spanje, hadden geen schrik van 
de rijkswachters, zelfs niet van de rijkswa-
chters te paard. Ze wisten hoe ze een stamp 
van een paard moesten ontwijken en ook 
hoe ze ruiter en paard konden doen vallen. 

Sommigen fabriceerden Molotovcocktails 
en als zij met 200 tot 300 naar de piketten 
kwamen van bijvoorbeeld de post in Gilly 
om te verhinderen dat de vrachtwagens de 
post kwamen ophalen, dan durfde de rijk-
swacht niet komen opdagen. 

Ik ben weerstanders tegengekomen die 
hun wapens hadden opgegraven die ze 
verborgen hadden in 1945. Met het Verzet 
hadden ze de maatschappij willen veran-
deren. Toen socialisten en communisten 
in de regering gingen zetelen, hebben ze 
hun wapens afgegeven aan het Verzet. 
Aan de piketten kon je goed de frustratie 
voelen van deze kameraden. Al die oude 
militanten vertoonden een grote kracht, 
een enorm zelfvertrouwen en een sterke 
vastberadenheid. 

de rol van de vrouwen 
De vrouwen speelden een grote rol tijdens 
de staking. Velen kwamen naar het piket, 
vooral zij die het Verzet gekend hadden. 
Maar jongere vrouwen kwamen ook. De 
onderwijzeressen vingen de kinderen op 
van stakers die aan de piketten stonden. In 
het Volkshuis kon je 's morgens om vijf uur 
koffie drinken en als je terugkwam van het 
piket om 11 uur stond de soep klaar. 

Elke dag vond er tijdens de staking van 
60-61 in dit Volkshuis een stakersver-
gadering plaats, waar de verschillende 
stakingspiketten werden georganiseerd. 
Elke dag om vijf uur 's ochtends verlieten 
de piketten het Volkshuis. Een groep vri-
jwilligers, mannen en vrouwen, zorgde 
voor soep, koffie en warme maaltijden om 
de stakers wat op te warmen. Een grote en 
mooie solidariteit, elke dag opnieuw. 

Elke avond werd er druk gediscussieerd in 
het Volkshuis, over de staking, de betogin-
gen van de afgelopen dag, de charges van 
de rijkswacht, de arrestaties... Als groep 
jonge militanten namen we steeds het 
woord tijdens deze discussies. Tot onze 
vreugde werden we gesteund door oude 
mijnwerkers en de oude strijdmakkers van 
Léon Lesoil. Deze debatten bleken achteraf 
onze grootste politieke en syndicale vorm-
ing te zijn geweest. ■

✒  getuigenis van Miel Daniëls

Op de ochtend van 29 december 1960 was 
ik 22 jaar en werkzaam als trambediende 
in Antwerpen toen op één van de vele mili-
tantenbijeenkomsten in het Bondsgebouw, 
John van den Eynden (adjunct secretaris 
van de provinciale metaalbewerkers) ons 
opriep om samen de straat op te gaan. 
De talrijk opgekomen ABVV-leden waren 
kwaad op de besluitloze houding van de 
ABVV-leiding met aan het hoofd Vic Thijs 
(gewestelijk secretaris) die zich niet kon 
vinden in de revolutionaire houding van 
André Renard (toenmalig secretaris van 
het Waalse ABVV).

Zij eisten dat men de straat op zou gaan 
om zo te tonen aan de Waalse kameraden 
dat Antwerpen solidair was. Er werd daarop 
betoogd door de talrijke aanwezigen via 
de Ommeganckstraat, de Carnotstraat, het 
Astridplein en zo richting Centraal Station. 
In het Centraal Station werden we plots 
uiteengedreven met het nodige traangas en 
de wapenstok. De betogers trokken daarop 
naar het Century-hotel op de Keyzerlei 
waar ze hun woede vorm gaven door de 
ruiten van het hotel in te slaan. Daarop 
gingen de betogers uiteen onder druk van 
politie en rijkswacht.

's Anderendaags 's morgens (30 december) 
volgde een tweede spontane bijeenkomst 
in het Bondsgebouw. Daar er niemand van 
de syndicale verantwoordelijken aanwezig 

was namen enkele militanten het woord. 
Zij verweten de lakse houding van het 
ABVV-nationaal, met name Louis Major 
en het Antwerpse ABVV onder leiding van 
Vic Thijs. Na wat heen en weer gepraat en 
geroep volgde de spontane wil van de aan-
wezigen om terug de straat op te gaan, wat 
ook gebeurde.

Kort daarop werden in de Carnotstraat de 
trams die daar nog reden, onklaar gemaakt 
en de ruiten ervan ingeslagen. De betoging 
ging verder langs het Koninklijk Atheneum, 
over de Leien, richting Paardenmarkt. De 
bedoeling was om aan het aanwervingslo-
kaal van de havenarbeiders solidariteit te 
vragen om mee te doen met de betogers die 
hoofdzakelijk bestonden uit personeel van 
de openbare diensten. Deze laatste werden 
gemotiveerd door hun woordvoerders André 
Hamont (voorzitter), Louis Melis (onder-
voorzitter) en Georges Debunne (secretaris 
van het ACOD-onderwijs). 

Toen zij op de Paardenmarkt aankwamen 
reed er een Postauto richting betoging. 
Deze werd tegengehouden en er ontstond 
een schermutseling met als gevolg dat men 
de Postauto liet kantelen, waarna de betog-
ing zich verderzette.

Op dit ogenblik en op vraag van de politie 
ging men niet richting aanwervingslokaal, 
maar wel richting Groenplaats. Daar 
aangekomen vlak voor de toenmalige 
Grand Bazaar, werd de kop van de groep 
ingesloten door de politie, en wat wij 

nadien vernamen, door één rijkswachter 
die de begeleider bleek te zijn van de 
voorheen gekantelde postauto! Die man 
duidde naar zijn zeggen de vier daders aan 
die het probleem veroorzaakt hadden. Wij 
werden opgeleid en naar het politiebureau 
van de Everdijstraat gebracht voor verhoor. 
Diezelfde dag werden wij bij de onder-
zoeksrechter gebracht. Deze man besliste 
onmiddellijk dat wij aangehouden zouden 
worden en liet ons naar de gevangenis in 
de Begijnestraat brengen. 

Na een vijftal dagen verschenen wij voor de 
Raadkamer die onze aanhouding beves-
tigde. Na een veertiental dagen moesten 
we voor de zevende correctionele kamer 
verschijnen, voorgezeten door een rechter 
met een adellijke titel, die ons veroordeelde 
tot een maand gevangenisstraf en een geld-
boete. Tot slot van deze feiten kan ik met 
klem verklaren dat geen van de vier kam-
eraden betrokken waren bij dit incident!

Besluit: Gedurende 6 weken, van december 
1960 tot januari 1961, hebben de arbeiders 
van België getoond wat staken voor hun 
rechten betekende. Wat kon er mooier 
zijn dan dat de ganse arbeidersbeweging 
Walen en Vlamingen samen bewezen wat 
solidariteit betekende. Geen splitsing van 
de taalgroepen, maar samen strijden voor 
een menswaardig bestaan! ■
* Emile Daniëls was tijdens de staking tramb-
estuurder in Antwerpen, nadien was hij jarenlang 
ACOD-secretaris sector GAZELCO. 

’60-’61: de staking! een grote en mooie solidariteit, 
elke dag opnieuw...

André Henry
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✒  getuigenis van Lucien Perpette 
interview: Ataulfo Riera

Onze kameraad Lucien Perpette is al lid 
van de Vierde Internationale sinds 1957. 
Tijdens de staking van 60-61 bevond hij 
zich in het heetst van de strijd. Hij werkte 
toen als metaalarbeider in Luik. 

Wat deed jij tijdens de staking? 
lucien: Nadat ik mijn secundaire school 
afmaakte en mijn legerdienst achter de 
rug had, kon ik aan de slag in het central 
laboratorium van het Ferblatil-
fabriek van de groep Cockerill. 
Op het moment van de staking 
was ik 26 jaar. Als syndical mili-
tant hield ik permanent contact 
met de arbeidersdelegatie in 
het fabriek. In die tijd waren 
de arbeiders van de metaalin-
dustrie het speerpunt van de 
Belgische arbeidersbeweging en 
dé voorvechters van de sociale 
vooruitgang. Eén voorbeeld: 
vandaag lijkt het vanzelfsprek-
end dat we recht hebben op 
dubbel vakantiegeld. Maar dat 
recht is afgedwongen tijdens een 
drie weken durende staking van 
de metallo’s in 1957. 

Hoe is de staking  
losgebarsten in jouw 
fabriek? 
lucien: Dankzij de operatie Waarheid 
die de arbeidersbeweging voerde om de 
ware bedoelingen van de eenheidswet uit 
te leggen, waren de arbeiders woedend en 
was de wil om in actie te gaan zeer groot. In 
Ferblatil was er geen echt ordewoord voor 
de staking. De Socialistische Jonge Wacht – 
waarvan ik lid was – verdeelde pamfletten 
waarin opgeroepen werd tot een algemene 
staking. Renard was eerder van mening 
dat we moesten wachten tot de tijd er rijp 
voor was in het hele land. Hij vond dat we 
een “voorbereiding tot algemene staking” 
dienden op te starten. Maar de druk was zo 
groot. Ik herinner me nog dat mijn werk-
makkers me regelmatig vroegen: “Awel, 
wanneer gaat die staking nu beginnen?” 

Op 20 december kwamen de gemeentewerk-
ers van Seraing, die al in staking waren, 

naar ons fabriek. De arbeiders legden het 
werk spontaan neer. Samen met commu-
nistische delegees namen we meteen de koe 
bij de horens en omkaderden we de beweg-
ing. Op andere plaatsen gebeurde precies 
hetzelfde en zeer snel lag heel het Luikse 
industriële bekken plat. Enkele dagen 
later vond ere en massale bijeenkomst van 
stakende arbeiders plaats op de Place Saint 
Paul in Luik. Er werd een stakingscomité 
gevormd en André Renard, die de beweging 
goed in handen had, wilde de staking zo 
snel mogelijk uitbreiden. 

Hoe heb jij deelgenomen  
aan de staking? 
lucien: Aan het begin van de staking 
werkte ik in een groep van stakers en spoor-
wegarbeiders. We redden met vrachtwagens 
naar het station van Hasselt om ook daar de 
arbeiders te betrekken in de staking. Voorts 
hielpen we de Luikse spoorwegarbeiders 
om hun stoomlocomotieven te saboteren 
waardoor ze voor een hele tijd buiten dienst 
waren. Dat was een redelijk gevaarlijke en 
delicate operatie. 

Daarnaast heb ik natuurlijk deelgenomen 
aan de stakingspiketten in Sclessin en heb 
ik actief meegewerkt aan de actieve organi-
satie van de staking. Maar voor we het goed 
en wel beseften, hadden we te maken met 
een echt algemene staking. Natuurlijk heb 
ik ook deelgenomen aan de belangrijkste 

betogingen, alhoewel ik die waarbij het 
Guillemins-station van Luik werd afgebro-
ken, gemist heb. Koud dat het toen was! Het 
was een zeer harde winter dat jaar. 

De stakers gingen zeer resoluut tewerk. In 
Luik hadden we het gevoel dat we te maken 
hadden met een bijna onweerstaanbare 
kracht. We waren ons zeer bewust van onze 
kracht om de maatschappij te veranderen. 
Er ontstond het begin van een alternatieve 
macht, een tegenmacht. Onze krant La 
Gauche schoof ook het ordewoord naar 
voor om een federatie van stakerscomités 

op te richten. Dat was zeker een 
realistische eis, maar ze werd nooit 
geconcretiseerd. 

Aan het einde van de beweging, 
tijdens één van de laatste betog-
ingen in Ivoz-Ramet, riepen we 
met de kameraden van La Gauche 
onophoudelijk het ordewoord 
"Allen naar Brussel". Er woedde 
een debat over de perspectieven 
van de staking en wij verdedigden 
het plan om een nationale mars 
op Brussel te organiseren. Maar de 
meerderheid, André Renard op kop, 
wilde daar niets van weten en koos 
voor een federalistische terugplooi. 
Nadien hebben we kunnen vasts-
tellen dat de regering zou hebben 
gekapituleerd indien de vakbonden 
een mars op Brussel aangedurfd 
zouden hebben. Maar goed, dat 
doet niets af aan de grote achting 

die ik heb voor Renard en het syndicale 
werk dat hij verzet heeft. 

Wat was de impact  
van deze staking? 
lucien: De emotionele impact van deze 
staking is zeer groot geweest. De staking 
heeft gezorgd voor een enorme verhog-
ing van het klassenbewustzijn onder de 
Belgische arbeiders, ook onder lagen van 
arbeiders die voordien weinig georgani-
seerd waren. Eén van de gevolgen van de 
staking was dan ook een spectaculaire 
stijging van de syndicalisatiegraad, zeker 
in de metaalsector. Dit heeft dan weer een 
grote invloed gehad op de arbeidersstrijd 
van de jaren 60 en 70. ■

een alternatieve macht

✒  getuigenis van Georges Dobbeleer

Op 9 november 1960 wordt in Luik onder 
het voorzitterschap van André Renard een 
congres van de Gemeenschappelijke Actie 
(BSP en ABVV) gehouden. De mobilisatie 
van de arbeiders zit eraan te komen: de 
Waalse ABVV-afdelingen beslissen op 14 
december een actiedag te houden. 

een andere strijd 
De Socialistische Jonge Wacht – waarvan 
ik lid was – is op dat ogenblik de officiële 
jongerenorganisatie van de BSP en telt een 
groot aantal leden. Sinds begin jaren zestig 
tracht ze de partij te sensibiliseren rond de 
militaire problemen. Het actieprogramma 
van SJW staat vooral in het teken van de sol-
idariteit met de revolutionaire opgang in de 
koloniale landen, een opkomst die samen-
valt met de overwinning van de Cubaanse 
revolutie en met het antimilitarisme. De 
eis om uit de NAVO te treden en die van de 
afschaffing van het Belgisch leger weerk-
linken op alle 1 Mei-optochten en vinden 
ook weerklank onder de arbeiders. 

Een BSP-congres voorzien voor 17 en 18 
december moet hierover een standpunt 
innemen. De Luikse partijfederatie bereidt 
dat congres grondig voor. Na tal van lokale 
vergaderingen wordt het standpunt van een 
triomferende SJW aangenomen. Maar één 
week later, op het nationaal congres, zullen 
slechts 24 procent van de mandaten het 
jongerenstandpunt verdedigen. 

la gauche en de staking
SJW gaat zich zeer snel inschakelen in de 
voorbereiding van het arbeidersverzet. 
Het isolement van de mijnerkers van de 
Borinage en de mislukking van de stak-
ing van februari 59 in die Borinage, die 
bijna een opstand werd, lieten de Waalse 
arbeidersklasse achter met een gevoel van 
verlegenheid. "We hebben toen geen slag 
geleverd, maar we gaan over tot de actie 
van zodra de kans zich voordoet", was een 
veelgehoorde mening. 

Op 14 december wordt de Place St. Lam-
bert ingepalmd door 50.000 betogers die 
vanuit alle grote bedrijven op deze plaats 

samenvloeien. Vooral metaalbewerkers en 
staalarbeiders uit het Luikse bekken. André 
Renard houdt een gespierde redevoering. 
Maar ondanks deze "spectaculaire" verwit-
tiging slaagt Renard er twee dagen later 
niet in de meerderheid te behalen op het 
uitgebreid nationaal comité van het ABVV 
ten gunste van een groot actieplan. 

Op 20 december begint echter de staking 
van gemeente"- en spoorwegpersoneel 
dat bij de ACOD is aangesloten. Diezelfde 
dag leggen ook de arbeiders van ACEC-
Charleroi en Cockerill-Ougrée zonder 
syndicaal ordewoord het werk neer. Onze 
kameraad en staalarbeider Edmond 
Guidé – militant van de trotskistische 
organisatie die toen clandestien was ver-
mits we nog steeds aan "entrisme" binnen 
de BSP deden – en enkele andere zeer 
actieve arbeiders ontketenen een staking 
in de Luikse staalsector. 

De beweging spreidt zich uit over heel Wal-
lonië. Eind december volgt de ene meeting 
de andere betoging op en het blad La 
Gauche stijgt naar spectaculaire oplagen 
en dito verkoopcijfers. 

Begin januari
Sommige ochtenden zijn zo koud dat onze 
handen bevriezen wanneer we SJW-pam-
fletten uitdelen en La Gauche verkopen. Op 
5 en 6 januari vormen we met enkele leer-
krachten een piket voor het gemeentelijk 

lyceum Waha in Luik. Amusant detail: een 
vader – van beroep handelaar – wil ten 
allen prijze dat zijn dochter de school in 
kan en beledigt ons. De Luikse politie komt 
tussen, maar in plaats van hem te steunen, 
manen ze hem aan "de openbare orde niet 
te verstoren"! 

De grote meeting met Renard op 6 janu-
ari op de Place St. Paul mondt uit op een 
betoging voor het station van Guillemins 
waar nog enkele "ratten" aan de slag zijn. 
De vensters van het station sneuvelen, de 
rijkswacht opent het vuur en twee arbeiders 
worden gedood. In Chênée valt twee dagen 
later een derde slachtoffer. 

Op 9 januari slaagt de rijkswacht erin 
enkele stakerspiketten te ontbinden. Er 
worden vele arrestaties verricht. 

de BsP in de regering 
De staking komt ten einde – "noch over-
winning noch nederlaag", zullen de 
syndicalisten zeggen – door de goedkeur-
ing van de eenheidswet en de verkiezingen 
van 26 maart. Op het Luikse BSP-congres 
van 20 april behaalt Jean-Joseph Merlot de 
meerderheid tegenover een woelige zaal. 
Hij krijgt gedaan dat zijn partij aan de BSP-
CVP-regering zal deelnemen met Spaak als 
één van de twee boegbeelden. 

Die avond stellen we vast dat onze linkse 
tendens opnieuw een minderheid is 
geworden en in het defensief zit. Het natio-
naal BSP-congres geeft haar zegen aan 
de regeringsdeelname. Die regering zal al 
snel uitpakken met een anti-stakingswet. 
De BSP begint aan de voorbereiding van 
haar congres van december 1964, het 
zogenaamd "congres van onverenigbaar-
heden", die de hele linkervleugel uit de 
socialistische partij zal stoten. 

De Belgische staking van 60-61 zal de 
geschiedenis ingaan als een voorbeeldige 
strijd van de spontaneïteit van de arbeiders. 
Maar zonder revolutionaire leiding lag de 
overwinning niet binnen handbereik.  ■
* Georges Dobbeleer is lid van de Belgische afdeling 
van de Vierde Internationale sinds 1954. 

sJW-pamfletten, la gauche 
en de winterse vrieskoude
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ingsrecht onbestaande.

Sommigen hebben beweerd dat de reger-
ing in de tegenaanval is gegaan wegens 
het ‘politiek’ karakter van de staking. Een 
vals argument! Iedere algemene staking is 
onvermijdelijk ‘politiek’, want ze is gericht 
tegen de burgerij in haar geheel en tegen 
haar machten. Immers, de arbeiders waren 
in staking gegaan om hun levensstandaard 
te verdedigen, tegen een weloverwogen 
aanval van de regering. Een aanval die 
hun koopkracht met 3 à 4 % zou doen 
dalen. Wilde deze staking wegen op een 
stemming in het parlement? Welaan dan! 
Onze vreemdsoortige ‘democraten’, zo 
medevoelend, hebben zich nooit geërgerd 
toen de holdings, de bankiers, de financiële 
groepen, de industriëlen druk uitoefenden, 
en nog altijd uitoefenen, op dezelfde beslui-
ten van het parlement!

Stel je het voor dat er een linkse reger-
ing zou komen, die een economische, 
commerciële en financiële politiek zou uit-
tekenen die door de holdings gezien wordt 
als tegengesteld aan hun belangen. Bedenk 
eens – en is dit niet eens eerder gebeurd? 
– dat om hun ‘partijdige belangen’ te 
verdedigen en hun invloed te laten gelden 
ze niet langer inschrijven op de schatkist-
certificaten, dat ze een kapitaalsvlucht 
organiseren en dat ze hun investeringen 
in België terugschroeven. Het zou gaan 
om een ‘onduldbare pressie van de hoge 
financiën op het parlement’, om het eigen-
domsrecht dat dient ingeperkt om ‘onze 
democratische instellingen’ te beschermen, 
op dezelfde manier als sommigen hebben 
gedacht, en met hetzelfde doel voor ogen, 
het stakingsrecht te moeten inperken. Dan 
zou de linkse regering perfect gemachtigd 
zijn om zich met geweld toegang te ver-
schaffen tot de banken en de brandkasten. 
Om iedere industrieel of rentenier die erop 
betrapt wordt fondsen naar het buitenland 
over te brengen in de gevangenis op te 
sluiten, om beslag te leggen op bankreken-
ingen, en om ondernemingen verbeurd te 
verklaren die door hun eigenaars gesloten 
zijn om ‘de wil met de voeten te treden die 
door de meerderheid van de natie duidelijk 
naar voor is geschoven’.

Een uitstekende les hebt ge nu aan de 
arbeidersklasse gegeven, Mijnheer Eyskens! 
Het ware te hopen dat men zich die later nog 
zal herinneren en dat men die bij de eerste 
gelegenheid zal toepassen. Maar, laten 
we wedden dat, de hypocrieten die zoveel 
tranen hebben gestort voor dit arme parle-
ment dat ‘onder druk staat van de straat’, 

dan helemaal niet zullen schreien omwille 
van de democratie die door de bankiers 
geweld wordt aangedaan ... doch omwille 
van ‘het eigendomsrecht dat door gemene 
parlementsleden werd geschonden’. 

De arbeiders mogen dus geenszins door 
te staken druk uitoefenen op de politieke 
macht, en de politiek heeft niet het recht 
om de almacht van de eigendom in te 
perken om te verhinderen dat, deze, aan-
houdend het parlement en de regering in 
de verdrukking brengt. Die twee maten en 
twee gewichten, deze grote macht van de 
eigendom, deze ernstige inperking van het 
stakingsrecht, dat vormt de aard zelf van de 
burgerlijke Staat en het kapitalisme. Het 
is de essentie van een klassenstrijd die het 
Kapitaal voert tegen de Arbeid. Het volstaat 
dat de arbeidersklasse gedurende enkele 
dagen zich niet langer onderwerpt aan 
dit smalende juk, opdat de maskers van 
de ‘verzoeners’, van de ‘vrienden van de 

arbeiders’, de ‘bewonderaars van het goede 
syndicalisme’, van de vrome apostelen 
die prediken dat ‘de klassenstrijd tot het 
verleden behoort’, als bij toverslag wegval-
len, en dat deze dan hun ware, afzichtelijke 
gelaat tonen: dit van aanstokers tot repressie 
die applaudisseren bij de stormloop van 
de rijkswacht, voor de traangasgranaten, 
als vrouwen met de geweerkolf geslagen 
worden, voor hen die als ‘behoeders van 
de orde’ lafhartig ongewapende stakers 
vermoorden.

een fantastisch geestdriftige  
en strijdbare arbeidersklasse
De grote staking van 60-61 heeft afgerekend 
met al die zogenaamde wetenschappelijke 
theorieën die stelden dat de arbeidersklasse 
‘niet langer bestaat’. Een arbeidersklasse 
die niet langer bekwaam zou zijn ‘om strijd 
te leveren zoals tijdens de vorige eeuw’, door 
de relatief hoge lonen en een consumptie 

✒  door Ernest Mandel  
La Gauche, 28 januari 1961  
Vertaling: Valeer Vantyghem

Na de Spaanse burgeroorlog heeft de 
generale staf van elk land zich met zorg 
gebogen over de lessen die ze konden 
trekken uit deze generale repetitie op de 
Tweede Wereldoorlog. Zij die het best 
de gevolgen bestudeerd hadden konden 
belangrijke overwinningen op hun conto 
schrijven: de Duitse generaals in 1940, 
de Russische generaals in 1942-43, de 

Amerikaanse generaals in 1944. Wij 
hebben in ons land de meest formidabele 
algemene staking gekend in Europa sinds 
de Tweede Wereldoorlog. Voor hen die het 
toekomstige gevecht willen voorbereiden 
zijn er nieuwe onverwachte elementen 
in de oorlog van de klassenstrijd aan het 
licht gekomen.

In België en elders heeft de burgerij haar 
conclusies getrokken. Het volstaat de 
rechtse pers en de bladen van de patroons 
door te nemen en men ziet welke de 
draagwijdte is van hun plannen: het 
inperken, zoniet het opheffen van het 
stakingsrecht, een radicaal verbod op 
stakingsposten, het versterken van de 
rijkswacht, een reeks antisyndicale wetten 
doorvoeren, de oppositiepartijen verplich-

ten om met de regering een ‘zekere mate 
van eensgezindheid’ te bewaren, de vak-
bondsleiders persoonlijk verantwoordelijk 
stellen voor stakingsfeiten gepleegd door 
de leden van hun organisatie, een mas-
sale repressie voorbereiden, enz.
Heel zeker, niet al deze plannen zullen 
gerealiseerd worden. Vooreerst omdat 
de krachtsverhoudingen er zich niet toe 
lenen. Vervolgens omdat in de schoot 
van de burgerij zij die ‘tot het einde 
willen gaan’ (zet tien agitatoren tegen 
de muur en de rust keert onmiddellijk 
terug) botsen met hen die vrezen voor de 
gevolgen – heel erg voor het kapitalisme 
– van een sterker wordende radicalisering 
van de arbeidersklasse, het gevolg van een 
dergelijke politiek.
Echter, waar de tegenstanders met zorg 
de lessen van deze grote staking hebben 
bestudeerd, zouden wij aan onze plicht 
verzuimen, wanneer we zouden nalaten 
om ons, zoals zij doen, voor te bereiden op 
het grote gevecht dat komen zal. Kalm en 
nuchter, zonder emoties, zonder persoon-
lijke aanvallen, doch ook zonder valse 
bescheidenheid en zonder dat we daarbij 
de zwakke punten uit de weg gaan, moeten 
we de lessen trekken uit deze ervaring, rijk 
aan lessen.

een meedogenloze klassenoorlog 
van het Kapitaal tegen de arbeid
Gedurende dertig dagen zijn we in ons land 
getuige geweest van een meedogenloze 
klassenoorlog, een genadeloze strijd zonder 
scrupules die het Kapitaal tegen de Arbeid 
heeft gevoerd. Tijdens deze oorlog hebben 
de Moraalridders, de suppoosten van de 
Troon, van het Eigendom en de Familie 
een beroep gedaan op al hun leugens, al 
hun listen en alle geweld om hun onbilli-
jke zaak te verdedigen. 

Voor het eerst sinds zeer lange tijd heeft de 
regering, die gedurende heel deze staking 
niks anders was dan de beheerraad van de 
holdings en het grootkapitaal, doelbewust 
en met alle middelen geprobeerd om de 
staking te breken. Dit is de essentiële verk-
laring voor alle gewelddaden die typerend 
waren voor dit conflict.

Tegenover die geconcentreerde macht 
van een handvol grootkapitalisten had de 
arbeidersklasse slechts één wapen om het 
evenwicht te herstellen: de staking. Het is 
per uitstek een vreedzaam wapen. Maar, 
opdat het doeltreffend zou zijn, moet het 
algemeen zijn. De logica van een stak-
ing veronderstelt dat er stakingsposten 
komen zoals de logica van de kapitalis-
tische eigendom heden veronderstelt dat 
er maatschappijen op aandelen bestaan. 
Recht op staking erkennen, doch stak-
ingsposten verbieden, betekent hetzelfde, 
als zou men in de eeuw van de automatie 
de vrije onderneming dulden en iedere 
maatschappij op aandelen verbieden.

De regering heeft, vanaf de derde of vierde 
dag, doelbewust de stakingsposten willen 
uitschakelen. Dit kon niet overal tegelijk-
ertijd gebeuren. Naar het voorbeeld van de 
tactiek van generaal Foch hebben ze eerst 
het terrein verkend op zoek naar de zwakke 
punten. Ze hadden die weldra gevonden te 
Brussel, in de beide Vlaanderen en in de 
streek van Namen. Op die punten werd het 
repressieapparaat samengetrokken. Naar-
mate die inspanningen met succes werden 
bekroond stortte de repressie zich op Gent, 
Antwerpen, Henegouwen en Luik.

De pers van de tegenstander en de chris-
telijke vakbonden stelden dat ‘de vrijheid 
van arbeid’ diende verzekerd te worden. 
Niets was minder waar. In het algemeen 
ging het er in de sleutelbedrijven niet om 
arbeiders te beschermen die wensten te 
werken. Het was eerder een poging om, 
onder bescherming van de rijkswacht, 
rellen met de stakers uit te lokken. Zo 
wilden ze arbeiders binnen brengen die 
vrijwillig het werk hadden neergelegd, 
doch door de politie, de rijkswacht en de 
bazen doelbewust waren opgevorderd 
... het ging om christelijke vakbondsaf-
gevaardigden en zelfs arbeiders vreemd 
aan het bedrijf.

Geen weerstand bieden aan dergelijke pog-
ingen zou voor de stakers hebben betekend 
dat ze erkenden dat ze verslagen waren. Zo 
er in België geen stakingen mogelijk zijn 
zolang de rijkswacht tien procent ratten 

de staking:  
balans en perspectieven

Ernest 
Mandel
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noemd, was de syndicale en socialistische 
leiding volledig verrast en opgeschrikt door 
de onverbiddelijke logica van zulk een 
kolossaal gevecht.

Burgers met een kruideniersmentaliteit 
kunnen vandaag het voor en tegen in de 
balans gooien. Ze zullen schrik hebben dat 
we hier en daar enkele parlementaire man-
daten zullen verliezen, het gevolg van de 
irritatie en de schrik van de kiezers van de 
‘middenklasse’. We zullen nu niet nagaan of 
die schrik al dan niet gefundeerd is. Doch de 
vraag dient gesteld. Gelooft men werkelijk 
dat de risico’s die men had gelopen indien 
de staking door het ABVV en de BSP aan 
haar lot was overgelaten niet duizenden 
keer ernstiger zouden zijn geweest. Gelooft 
men werkelijk dat een staking als de onze, 
die duizenden arbeiders, en we herhalen 
het, spontaan hadden ingezet, ongestraft 
aan haar lot kon worden overgelaten? 

Nu, een algemene staking is een kolossaal 
gevecht en geen spelletje dat men kan 
improviseren, zulk een algemene staking 
moet snel tot een overwinning leiden, dus 
het moet een algemene staking zijn die 
goed is voorbereid. Een spontane beweg-
ing, hoe krachtig ook, kan deze opdracht 
niet tot een goed einde brengen. Vooral in 
een land, als het onze, waar er een diep-
gaande verdeeldheid heerst tussen Waalse 
en Vlaamse arbeiders, tussen kristenen en 
socialisten, tussen voorhoede en achter-
hoede, de erfenis van heel ons verleden. 
Om de overwinning te behalen moet er 
snel gewonnen worden. Om snel te winnen 
ware er een aangepaste strategie vereist 
geweest om de meest bewuste arbeiders te 
mobiliseren en de minder bewuste in de 
strijd te betrekken. Een aangepaste strat-
egie vereist een aangepaste leiding. Die 
ontbrak, nationaal gezien.

De voornaamste verantwoordelijkheid 
hiervoor lag bij de meerderheid van het 
uitgebreide Nationaal Comité van 16 
december, die volslagen blind was voor 
wat honderdduizenden arbeiders wilden, 
namelijk het gevecht aangaan. Die 
meerderheid had geweigerd het plan te 
aanvaarden voorgelegd door André Renard, 
te zeggen, om een algemene staking voor te 
bereiden door middel van een 24 uren stak-
ing en referenda in alle bedrijven.

Voor heel de bewuste voorhoede van onze 
klasse was dit standpunt van de meerder-
heid een brutale belediging. Op 20 en 21 
december had ze dit laten blijken, ze ging 
spontaan in staking. Zo werd de mind-

erheid van het Nationaal Comité voor de 
keuze gesteld ofwel het in de steek laten 
van de stakers of de staking erkennen en 
veralgemenen in die streken – vooral in 
Wallonië – waar ze in de meerderheid was. 
Het moge haar tot eer strekken dat ze voor 
deze laatste oplossing heeft gekozen.

Tussen een goed georganiseerde en goed 
voorbereide algemene staking en een 
spontane staking, gedeeltelijk zonder 
leiding, is het natuurlijk, in een land als 
het onze, het eerste wat we verkiezen. Maar 
tussen een spontane staking, gedeeltelijk 
zonder leiding, en helemaal geen 
algemene staking, ondanks het begin van 
een aanval tegen de levensstandaard van 
de arbeiders, is het terug het eerste dat 
veruit te verkiezen valt. 

In een deel van het land was de leiding 
niet in staat om de staking te voorzien 
en op tijd voor te bereiden, evenmin was 
ze in staat om die op een gepaste manier 
te organiseren en tot een goed einde te 
brengen. Het voorbeeld van Brussel is in 
dit geval bijzonder leerzaam. Het wordt in 
dit tijdschrift wat verder behandeld. Het 
voorbeeld van Antwerpen, waar nochtans 
tienduizenden en tienduizenden als leeu-
wen hebben gevochten, is het niet minder.

Toen de staking zich niet snel genoeg uitb-
reidde en niet algemeen werd, was er maar 
één mogelijkheid om de beweging volledig 
te laten slagen: de energie van de stakers 
diende op één plaats geconcentreerd. La 
Gauche, de SJW, belangrijke vakbonden, 
zoals het gemeentepersoneel van Antwer-
pen en Luik, de spoorwegarbeiders van 
Luik, de stakingscomités uit het noorden 
van Charleroi en Haine-Saint-Pierre, 
hebben een vreedzame mars, zonder 
geweld, op Brussel voorgesteld.

Dit bood het enorme voordeel dat de 
repressiekrachten voor een groot deel rond 
de hoofdstad werden ‘vastgehouden’, dat zo 
de industriële bekken werden ontlast, dat 
met ‘behulp’ van de rijkswacht praktisch 
alle verkeer in het land werd lamgelegd. 
Tevens werd er afdoende druk gelegd op 
een stad waar, als men dat nu graag heeft 
of niet, zich de macht bevindt waartegen 
deze staking was begonnen. Er was echter 
geen nationale leiding om de arbeiders van 
over heel het land op de been te brengen. 
Zo mislukte dit project. We betreuren het, 
want we geloven eerlijk dat het de enige 
realistische en verantwoorde kans was voor 
een volledig succes van de staking.

Vanaf het moment, toen de kwestie van 
het politieke ‘tweede front’ te berde kwam, 

volgde de slotfase van het conflict, de uit-
puttingsslag. Wel zeer laattijdig werd het 
memorandum van Collard (leider van 
de BSP), als doelwit voor de staking, als 
‘wisseloplossing’ voor de ‘eenheidswet’ 
naar voor geschoven. Ware dit niet beter 
de eerste dagen al gebeurd? Ware het niet 
beter geweest onmiddellijk – zoals wij het 
hadden gevraagd – op het bureau van de 
Kamers voorstellen neer te leggen voor 
een kaderwet die aan de staking een klaar 
objectief had kunnen bieden?

Heel dit in gebreke blijven dient nu door 
de zeef van de kritiek te passeren, op een 
vriendschappelijke doch rechtschapen 
manier. Alle nodige conclusies moeten 
getrokken. De arbeiders, de stakers, die 
zulke offers hebben gebracht, hebben het 
recht dit te eisen. Het is onze plicht hieraan 
tegemoet te komen. Aan hen in het kamp 
van de tegenstanders, die grijnzen om onze 
verdeeldheid, antwoorden we met een een-
voudige herinnering: de dag na 1 juni 1958 
hebt ge ook gespot met de ‘socialistische 
verdeeldheid’. Echter, de debatten van toen 
hebben regelrecht geleid tot de grote stak-
ing van 1960-61. Kijk uit dat de debatten 
van heden niet leiden tot een gevecht dat 
nog veel meer te duchten zal zijn, dat u 
een verpletterende nederlaag zal toedienen. 
Je moet wel heel dom zijn of de bedorven 
geest van een politieverklikker hebben 
om maar één ogenblik te denken dat een 
handvol agitatoren ertoe in staat kan zijn 
om een formidabele massastaking van 
zeven- tot achthonderd duizend arbeiders 
te doen losbarsten. 

Deze staking heeft bewezen dat onze werk-
ende klasse bereid is om de strijd te leveren, 
en uit alle kracht strijd te voeren, voor het 
grote objectief dat de geschiedenis haar 
heeft toegewezen: resoluut het kapitalis-
tische offensief terugslaan en in de plaats 
van kapitalistische oplossingen van sociale 
achteruitgang, de socialistische oplossing 
van structuurhervormingen op te leggen.

Het eerste gevecht voor die struc-
tuurhervormingen is achter de rug. 
De arbeidersklasse is in haar geheel 
sterker geworden. Ze heeft het werk weer 
opgenomen, begeleid door muzikanten, en 
zoals de spoorwegarbeiders van Doornik, 
onder het zingen van de Internationale. Ze 
zal een oplossing vinden voor haar eenheid, 
zal de zwakke punten in haar strijdmid-
delen corrigeren, zal zich voorbereiden op 
de tweede fase. Ze zal de strijd verder zetten 
tot de eindoverwinning.

Ziedaar, uw ‘succes’, M. Eyskens ...■

die een peil heeft bereikt 
dat ‘de middenklasse 
benadert’. Integendeel, 
de staking heeft volledig 
de stelling onderschreven 
die we als sinds 4 jaar 
voortdurend in La 
Gauche hebben verde-
digd: de arbeidersklasse 
is vandaag bekwaam 
om met meer kracht, 
met meer verbetenheid 
en met meer geestdrift 
strijd te leveren dan de 
arbeidersklasse van 30 
of 50 jaar geleden, op 
voorwaarde dat ze door 
onze organisaties wordt 
gevormd en voorbereid 
op dat gevecht.

De  s taking heef t 
aangetoond dat daar 
waar hun organisaties 
de arbeiders op de hoogte 
hebben gebracht van 
wat de ‘Eenheidswet’ 
precies inhield, waar 
ze jarenlang een cam-
pagne hebben gevoerd 
voor structuurhervorm-
ingen, deze arbeiders 
zich op een fantastische 
wijze en buiten alle 
verwachtingen, hebben 
aangesloten bij de plotse 
strijdvaardigheid. Een 
strijdvaardigheid die spontaan was opgedo-
ken bij de meest sociaal bewuste arbeiders. 
Moeten we er hier nog op wijzen dat de 
spoorwegarbeiders hun eerste staking sinds 
1923 met succes hebben gevoerd, en dat ze 
daar in geslaagd zijn, zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië, zelfs in West-Vlaanderen.

En waar die arbeiders het hardst en vurigst 
hebben gestreden, te Luik, te Charleroi, te 
Antwerpen en in Gent, zouden het juist zij 
moeten geweest zijn die het meest waren 
ontaard en verdorven door de ‘hoge lonen’. 
Dit althans volgens de wel erg mechanische 
theorie eerder aangehaald?

En waar de staking in sommige industriële 
sectoren van Vlaanderen en Brabant minder 
is geweest, dan was het in de eerste plaats in 
die sectoren die het minst betaald werden. 
Daar haalde de invloed van de christenen 
en de ellendige levensstandaard, het gebrek 
aan opvoeding, organisatie en cultuur, 
alsook – het dient gezegd – het schrijnend 
tekort aan propaganda en leiding vanwege 
onze organisaties, de overhand op het 

krachtig appel tot klassensolidariteit die 
uitging van de staking?

Want, zelfs in die streken waar de stak-
ing minder geslaagd was, waren er toen, 
honderden aanwijzingen hoe verrassend 
strijdbaar de arbeiders wel waren. Doch 
daar is het vooral de syndicale leiding 
geweest die aan haar taken heeft verzaakt.

Hoe strijdbaar en geestdriftig de werkende 
klasse wel was bleek uit het feit dat in 
talrijke bekkens de jongeren spontaan 
terug hebben gegrepen naar wat in het 
verleden de allerbeste manier was geweest 
om zich te organiseren: interprofessionele 
stakingscomités, die elke dag de stakers in 
algemene vergaderingen bijeenriepen. Dit 
was sinds 1936 in dit land niet meer voor-
gevallen. In die streken waar de syndicale 
leiding zich had vereenzelvigd met de stak-
ing, te Luik, in het Centrum en op andere 
plaatsen, waren het vooral de syndicale 
delegaties van het ABVV die deel uitmaak-
ten van die comités. Elders, meer bepaald 
voor een deel te Charleroi en te Antwerpen 

waar ze aan de basis 
waren ontstaan waren er 
eveneens niet vakbond-
sleden bij aangesloten. 
Het organiseren en het 
centraliseren van die 
stakingsposten, het uit-
werken van de solidariteit, 
het mobiliseren van heel 
de bevolking om hulp te 
bieden aan de stakers, 
de staking beschermen 
tegenover de repressie en 
de provocaties: dat was 
het voornaamste objectief 
van deze comités.

Elke algemene staking 
wordt noodgedwongen 
een politieke staking, 
hebben we gezegd. Inder-
daad, ze is gericht tegen 
de klasse van de burgerij 
als zodanig, tegen de 
burgerlijke klasse gesteld 
als gemandateerde klasse, 
te zeggen haar regering. 
Dit is de reden waarom, 
onvermijdelijk, tijdens 
iedere geslaagde staking, 
de basisstructuur van een 
nieuwe macht zichtbaar 
wordt, de directe arbeider-
sdemocratie. In de Waalse 
industriële bekkens was, 
tegen iedere verwachting 
in, de staking algemeen. 

De nieuwe kracht heeft er heel duidelijk 
aangetoond hoe machtig die wel kon 
worden, nog duidelijker dan in 1936 en 
1950. Meer dan elke vorm van ‘geweld’ ook, 
dan alle ruiten die werden ingegooid, dan 
alle ‘rellen’, is het deze nieuwe ontluik-
ende kracht geweest die de burgerij heeft 
doen beven van woede. Ze was met schrik 
bevangen, een schrik die haar koppig deed 
volharden, en waardoor ze hardnekkig 
weerstand bleef bieden, terwijl ze, met de 
dood in het hart, miljarden aan inkomsten 
en bestellingen heeft opgeofferd. 

een leiding die ruimschoots 
tekort is geschoten
Dit alles is gebeurd, meer onder de dwang 
van de omstandigheden, dan door het 
verlangen ‘tot opstand’ – trouwens totaal 
afwezig – bij de leiding. Dit alles was vanaf 
het begin gebeiteld binnen de logica van 
een dergelijke omvangrijke staking. Het 
dient gezegd: in de overgrote meerderheid, 
en altijd met uitzondering van die enkele 
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✒  door Ernest Mandel 
uit Links nr. 3, 23 december 1961 
Transcriptie: Valeer Vantyghem 

Massastakingen kunnen slechts 
plaatsgrijpen wanneer de historische 
omstandigheden voor handen zijn. Zij 
kunnen niet op commando afgekondigd 
worden. Massastakingen zijn geen kun-
stmatige middelen, die kunnen gebruikt 
worden wanneer de partij met haar poli-
tiek in een netelige toestand geraakt is, 
teneinde haar vandaag op morgen uit 
het slop te helpen. Wanneer de klassent-
egenstellingen zich zodanig toegespitst 
hebben en de politieke toestand zo 
gespannen is dat de parlementaire mid-
delen niet meer volstaan om de zaak 
van proletariaat vooruit te helpen, dan 
verschijnt de massastaking als een dwin-
gende noodzakelijkheid en dan is zij 
voor die zaak van het grootste nut, zelfs 
indien zij niet eindigt met een afgetek-
ende overwinning. Rosa Luxemburg (in 
De politieke massastaking, in Vorwärts, 
24 juli 1913).

Een jaar geleden begon de grootste 
algemene werkstaking uit onze geschie-
denis. Veel commentaar werd reeds aan 
deze gebeurtenis gewijd: boeken en 
brochures werden er over gepubliceerd, 
talloze tijdschriften en dag- en week-
bladen hebben desbetreffend hun duit in 
’t zakje gedaan. In onze eigen kringen is 
men heel wat terughoudender geworden. 
Sommigen spreken zelfs van een te onpas 
uitgebroken staking, te onpas voor de 
socialistische kiesstrijd, schijn het, want 
de staking zou de middenstand hebben 
afgestoten en zo de CVP voor een zware 
nederlaag hebben bewaard.

Het is wel vreemd dat dit soort argumentatie 
dikwijls uitgaat van dezelfde partijgenoten, 
die zich op hun ‘realisme’ beroemen, en 
ons, linkse socialisten, verwijten dagdrom-
ers en utopisten te zijn, omdat we geen 
rekening houden met de werkelijkheid. 
De werkelijkheid, dat is voor hen de macht 
van het Kapitaal, de invloed van Kapitaal 
en Kerk op de werkende klasse in Vlaan-
deren, de electorale minderheid van het 
socialisme in dit land, enz. enz. Maar is 
de algemene werkstaking van december 
1960-januari 1961 niet ook een geweldig 

stuk maatschappelijke werkelijkheid? Geen 
ernstig mens zal aannemen, dat 1 miljoen 
arbeiders, bedienden en agenten van de 
openbare diensten in staking zijn gegaan 
omdat enkele ‘menners’ hen hadden 
‘opgehitst’. En het is toch ongepast voor 
een socialist, wel rekening te houden met 
de ‘werkelijkheid’ voor zover zij de macht 
van de klassenvijand weerspiegelt, maar 
geen rekening te houden met de werkeli-
jkheid van de machtige strijdlust en strijd 
van de eigen klasse.

de eerste algemene 
werkstaking voor economische 
structuurhervormingen
We hebben in ons land en in Europa al 
vele werkstakingen gekend. Maar in ‘t 
verleden hadden deze over ’t algemeen 
twee doeleinden. Ofwel geldt het algemene 
werkstakingen voor het veroveren van 
onmiddellijke sociale eisen (achturendag, 
betaald verlof, enz.) ofwel algemene werk-
stakingen voor het veroveren of verdedigen 
van democratische rechten (algemeen 
stemrecht, tegen het fascisme, enz.). De 
algemene werkstaking van 1960-61 is de 
eerste algemene werkstaking in de geschie-
denis van de Belgische, zo niet de Europese 
arbeidersbeweging, die economische struc-
tuurhervormingen tot doel had, t.t.z. tegen 
de grondpeilers van het kapitalistische 
regime zelf gericht was.

Voorzeker was deze tendens objectief reeds 
in de algemene werkstaking van 1936 
en gedeeltelijk zelfs in deze van 1950 
(koningskwestie) aanwezig. Maar de — 
hoofdzakelijk in Wallonië — sindsdien 
gemaakte vooruitgang bestaat juist hierin, 
dat wat toen onbewust en instinctief aan-
wezig was, nu op min of meer bewuste wijze 
tot uiting kwam. Dit is niet alleen het gevolg 
van bepaalde objectieve voorwaarden, of 
van de grote graad van organisatie en van 
zelfbewustzijn van de Belgische arbeider-
sklasse. Het is ook en vooral het resultaat 
van vijf jaar doelmatige propaganda voor 
structuurhervormingen in Wallonië. 

De stakers van 1960-61 (ten minste in 
Wallonië, en in zekere zin ook in Antwer-
pen en het Gentse) hebben op die manier 
een antwoord gegeven op de vraag: hoe 
moeten socialistische structuurhervormin-
gen er ooit komen? Sommigen hopen dat 

langs de weg van 
de parlementaire 
onderhandelingen 
te bereiken — want 
zelfs de volstrekte 
meerderheid vol-
staat niet meer voor 
deze vrienden; zij 
beweren immers 
dat men de mening 
van de minderheid 
moet eerbiedeigen 
(in hun eigen partij 
zouden ze goed 
doen daar een beetje 
meer rekening mee 
te houden!), en dat 
men dus ook aan 
een minderheid geen ingrijpende econo-
mische hervormingen mag ‘opdringen’. Zij 
zullen echter langs die weg in de komende 
vijftig jaar niet meer echte economische 
macht aan de holdings en aan het groot 
kapitaal ontrukken, dan zij die dit in de 
laatste vijftig jaar hebben gedaan.

Het enige realistische alternatief is dat van 
een grote algemene werkstaking als die 
van 1960-61; beter voorbereid, met meer 
eensgezindheid vooral in de leiding, met 
meer politieke druk, met meer eenheid van 
actie met de christelijke gesyndiceerden, 
en vooral met een beter strategie voor een 
overwinning van zulk een staking.

Zolang de holdings en de financiële groepen 
dagelijks als drukkingsgroep op regering 
en parlement wegen, en al de werkelijke 
economische macht in dit land uitoefenen, 
kan de arbeidersbeweging, op straffe van 
veroordeling tot machteloosheid, zichzelf 
het gebruik van dit sterkste wapen niet 
ontzeggen, op voorwaarde dat het op een 
verantwoordelijke en doelbewuste wijze 
wordt gebruikt.

Dat een beweging als die van 1960-61 niet 
vooral haar eerste aanloop naar een over-
winning kon leiden is niet verwonderlijk. 
Het is ten slotte gemakkelijker het betaald 
verlof of een loonsverhoging van 2,5 % af 
te dwingen dan aan de holdings econo-
mische sleutelposities te ontrukken. Zij die 
beweren dat de staking tot tweedracht in 
onze rangen heeft gevoerd vergeten, dat die 
tweedracht niet het gevolg is van de staking 
maar van het gedeeltelijk mislukken van 

die staking. Hoe meer twee-
dracht was er niet geweest, 
moest men de strijd hebben 
vermeden? Een tweedracht 
van een veel erger soort: 
wantrouwen en ontmoedig-
ing in de voorhoede van de 
arbeidersklasse, verwarring 
en demoralisatie bij de grote 
massa. De manier waarop de 
strijd is geëindigd, heeft de 
verschijnselen gedeeltelijk ook veroorzaakt; 
maar de strijd op zichzelf reeds volstond 
om hen tenminste tot sommige gewesten 
te beperken en om de voorhoede voor die 
demoralisatie te bewaren.

solidariteit en 
klassenbewustzijn
Men heeft herhaaldelijk op de belangrijke 
rol gewezen die het ACOD in die staking 
heeft gespeeld — in Vlaanderen en Brussel 
meer nog dan in Wallonië. Tijdens het jong-
ste ACOD congres heeft voorzitter Debunne 
dit terecht onderstreept. De staking heeft op 
eerste zicht de vorm aangenomen van een 
solidariteitsactie met enkele vakgroepen 
van de openbare diensten, die door Eyskens’ 
eenheidswet bijzonder zwaar dreigden te 
worden getroffen.

Maar er is een elementaire vorm van 
solidariteit, en een diepere vorm van soli-
dariteit die in werkelijkheid niets anders 
is dan uitdrukking van een ver gevorderd 
klassenbewustzijn. De arbeidende klasse 
van dit land heeft in 1960-61 begrepen dat 
Eyskens – en de bezittende klasse – hun 

oplossingen wilden toepassen 
voor de economische struc-
tuurcrisis van dit land. En 
die oplossingen kwamen in 
laatste instantie hierop neer: 
verhoging van de winstvoet 
dank zij staatssubsidies, en 
dit door gelijktijdige vermin-
dering van sociale uitgaven. 
Om dit offensief af te weren 
heeft de werkende klasse even 
instinctief begrepen dat zij 
elke zwakke getroffen sector 
collectief moest verdedigen, 
en dat zij terzelfder tijd 
haar eigen positieve oploss-

ing – de socialistische 
structuurhervormin-
gen – moest plaatsen 
tegenover de kapitalis-
tische oplossingen van 
de regering Eyskens. 
De solidariteit als klas-
senbewustzijn voerde 
zo de jonge arbeider-
sgeneratie – evenals 
deze van voor de 
eerste en van voor de 
tweede wereldoorlog 
– naar socialistische 
oploss ingen en 
naar socialistische 
rechtstreekse actie.

de belangrijkste lessen
Wanneer men eenmaal inziet dat, mits 
voldoende scholing en voorbereiding, de 
werkende klasse van dit land bereid is, de 
offers van een lange en zware strijd geest-
driftig op zich te nemen, op voorwaarde dat 
het doel belangrijk genoeg is om die offers 
te rechtvaardigen, en dat er voldoende ver-
trouwen in de leiding bestaat; wanneer men 
eenmaal aanvaardt dat ondanks motorfiets 
en televisie die werkende klasse over even-
veel, zo niet meer strijdlust beschikt dan de 
vorige generaties, dan moet men volgende 
belangrijke lessen uit de grote staking trek-
ken:

1. Het is meer dan ooit noodzakelijk, een 
grootscheepse propaganda actie voor 
socialistische structuurhervormingen in 
Vlaanderen te ontketenen, daarbij uit-
gaande van duizend en één feiten die aan 
de gewone mensen het onrechtvaardige 
van de onderwerping van ’s lands econo-
mie aan de willekeur van een tiental grote 
financiële groepen kunnen doen inzien. 
Die actie moet een bijzondere nadruk 
leggen op het fundamenteel verschil tussen 

neokapitalistische hervormingen, die de 
macht van de holdings niet aantast, en 
socialistische structuurhervormingen die 
aan diezelfde holdings de sleutelposities 
over ’s lands economie ontrukt. Zij moet 
tevens de gedachte van de economische 
democratie meer op de voorgrond plaatsen, 
t.t.z. verduidelijken, dat men geen staatspa-
troon in de plaats wil zetten van een privé 
patroon, maar aan de arbeiders en bedien-
den een beslissende rol in het beheer van 
gemeenschapsbedrijven wil toevertrouwen 
langs de weg van de arbeiderscontrole 
trouwens eerder dan langs de weg van het 
medebeheer.

2. De gedachte van stakingscomités die alle 
bereidwillige krachten tussen de stakers 
verenigt rond de centrale kern van syndi-
cale militanten is spontaan in die staking 
terug opgekomen, na jarenlang onder-
schat of doodgezwegen te worden. Dit idee 
moet wederom worden gepopulariseerd en 
iedereen moet ervan overtuigd zijn, dat een 
zo democratisch mogelijke leiding van een 
interprofessionele staking tevens een zo 
doelmatig mogelijke leiding is. 

3. Een nieuwe strategie voor een algemene 
staking moet worden uitgewerkt, uitgaande 
van de nieuwe politieke, economische, 
technische en... repressie verschijnselen 
van de tweede helft van de 20ste eeuw. De 
staking zelf heeft op dat gebied veel resul-
taten opgeleverd. Maar die resultaten waren 
meestal het product van improvisatie. 
Vandaag moeten de nodige lessen worden 
geput uit die improvisatie, en moet men die 
lessen systematiseren en op papier zetten, 
ter discussie en scholing van de militanten.

Sommigen zullen beweren dat wij 
hersenschimmen najagen of, nog erger, 
gevaarlijke anarchosyndicalistische oprui-
ers zijn. Als men daarmee bedoelt dat 
men de stelling afwijst, volgens dewelke 
de bevrijding van de werkende klasse en 
de val van het kapitalistisch stelsel langs 
de weg van één grote algemene werkstak-
ing zou kunnen worden bereikt, dan zijn 
wij het natuurlijk volledig eens met die 
opwerping. Maar als men bedoelt dat de 
algemene werkstaking vandaag een ‘ver-
ouderd’ of een ‘ondoelmatig’ wapen zou 
zijn geworden, dan hebben juist één jaar 
geleden, één miljoen Belgische arbeiders 
daar een overtuigend en welsprekend ant-
woord op gegeven.■
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✒  door Dominique Angeline  
en Jean Peltier 

Op 4 oktober brak het bassin van vervuild 
water in het aluminium bedrijf te Ajka, 
ten westen van Boedapest. Een vloed van 
giftig slib overspoelde zeven nabijgelegen 
dorpen, er vielen acht doden en er waren 
meer dan 150 gewonden.

De dijkbreuk veroorzaakte een vervuil-
ing van de Donau en vernietigde bijna 
volledig het dorpje Kolontar. De getrof-
fen bewoners begonnen dadelijk hun 

huizen schoon te maken en dit zonder 
enige bescherming tegen het slib dat 
giftige en bijtende stoffen bevat. De 
gevolgen hiervan waren echter niet 
onmiddellijk merkbaar, pas later kregen 
ze last van brandwonden. Deze giftige 
stoffen kunnen ook door de huid drin-
gen en later kankers en misvormingen 
in kinderen veroorzaken.

Op korte termijn zijn de gevolgen van 
de ramp catastrofaal. Het riviertje de 
Marcal was als eerste getroffen, alle 
vissen zijn er gestorven en er zit geen 
leven meer in. Dan heeft de vervuiling 
de Donau bereikt, de gevolgen hiervan 
zijn moeilijk in te schatten. Het gevaar 
bestaat dat ook het grondwater wordt 
vervuild waardoor de drinkwatervoor-
raad van de streek wordt bedreigd. 
Wanneer de modder opdroogt is er een 
nieuw gevaar: de inwoners riskeren 

dan het stof van giftige stofwolken in te 
ademen.

Ook op middellange en op lange termijn 
zullen de gevolgen tastbaar blijven. 
De modder bevat verschillende soorten 
“zware” metalen. Dit zijn zeer stabiele 
vervuilende producten die zich nu in 
hoge concentraties in het akkerbouwland 
van de streek bevinden en ze kunnen 
daarin niet geneutraliseerd worden. Ze 
zullen dus zeker niet vlug verdwijnen en 
ze zullen de aarde onvruchtbaar maken. 
Men zal een strook van 100 km breed 

moeten behandelen en op de vervuil-
ing van het grondwater bestaat er geen 
antwoord. 
Ook voor de waterlopen zijn de gevolgen 
van lange duur. Met doorsijpelend water 
van de velden, na regen of irrigatie, zullen 
de giftige stoffen in de rivieren terecht 
komen. Het bodemslib van rivieren, 
meren en van de zee, absorbeert de ver-
vuiling maar die stoffen komen daarna 
langzaam vrij in het water en kunnen de 
organismen doden die het spul opnemen 
via de voedselketen.

Welke menselijke en sociale toekomst is 
er nog voor de boeren van de streek van 
Ajka die hun land en hun akkers hebben 
verloren en nu levenslang “werkloos” 
zijn geworden? Welke toekomst is er nog 
voor een streek met onvruchtbare grond 
en met vergiftigd grondwater tot aan de 
Donau? ■

Milieuramp in Hongarije 

de rode donau
Privatisering 
van de winst en 
socialisering van 
het verlies
Het bedrijf Magyar Aluminium (MAL), verant-
woordelijk voor de ramp, werd enkele dagen 
na de catastrofe opnieuw genationaliseerd 
– dat gebeurde zeer snel en overhaast – door 
de Hongaarse Staat die het bedrijf in 1995 had 
geprivatiseerd. De schadevergoedingen geschat 
op 76 miljoen Euro, zullen dus uitbetaald 
worden met overheidsgeld.

MAL is ontstaan bij de privatisering van de 
Hongaarse mijnsector in 1995, na de val 
van het “reëel bestaande socialisme” in 
Oost-Europa. In Hongarije werken er 1.100 
arbeiders voor het bedrijf dat 12% van de 
Europese markt voor aluminium bezit en 80% 
van zijn productie uitvoert.

MAL heeft zijn voordeel gedaan met de neo-
liberale politiek, het heeft zoveel mogelijk 
winst gehaald uit de extractie van bauxiet, 
het erts waaruit aluminium wordt gewonnen. 
Hierbij werden geen beschermende maa-
tregelen genomen voor het milieu, en dit met 
medeweten van de overheid, zoals de milieu-
groepen aangeklaagd hadden. Die overheid 
had barsten vastgesteld in het verzamelbekken 
maar het bedrijf werd niet gedwongen die 
barsten te dichten om de veiligheid van de 
omwonenden te verzekeren.

MAL, waarvan de eigenaars tot de rijkste fami-
lies van het land behoren, stelden bij het begin 
van de crisis een schadevergoeding voor van 
ongeveer 360 Euro’s per gezin! Die houding 
van totaal misprijzen werd door de mensen 
met verontwaardiging afgewezen.

De regering is de eigenaars van MAL dan ter 
hulp geschoten door het bedrijf te nationa-
liseren. Maar morgen, wanneer de zaak zal 
gekalmeerd zijn, en alle schadevergoedingen 
met geld van de Staat zullen betaald zijn, zal 
de regering het bedrijf ongetwijfeld opnieuw 
privatiseren!

De “ijskoude wateren van de egoïstische berek-
ening” van het kapitalisme lijken sterk op een 
waterval van rode modder. ■

       

de grote 
BelgiscHe staKing van

60-61

de vorming lesoil gaat de brochure van alain Meynen heruitgeven: "de 
grote staking", geschreven in 1985. We doen dit naar aanleiding van de 
50e verjaardag van de "staking van de eeuw" van 1960-1961. 
Wil je deze brochure ontvangen, stort dan 3 euros op rekening van Vorming Lesoil 
001-0728451-57 met vermelding: "brochure 60-61". 
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✒ door Freddy De Pauw  

De Franse arbeiders en de jongeren die 
met hen mee betoogden, hebben in de 
eerste plaats aangetoond dat de strijdlust 
van de arbeiders niet uit de tijd is. Enkele 
commentatoren hadden het dan wel over 
de "Franse uitzondering" van mensen 
die graag op straat komen, maar geluk-
kig zijn er andere voorbeelden (Italië, 
Spanje….) om dat tegen te spreken. Het 
succes van de wekenlange miljoenen 
mobilisaties lag vooral in de groeiende 
verontwaardiging over een bijzonder 
onrechtvaardig beleid ten gunste van de 
rijken. De verhoging van de pensioen-
leeftijd was er echt te veel aan. Maar het 
ging zeker niet alleen daarom.

Een eerste opvallend verschijnsel in die 
mobilisatie is de massale omvang ervan: 
telkens kwamen er miljoenen mensen 
op straat. Veel meer betogers dan de 
vakbonden samen leden tellen, terwijl 
het in België toch wel erg omgekeerd 
is: miljoenen vakbondsleden, maar een 
opkomst van 60.000 wordt algemeen als 
een succes beschouwd.

Zwak front
De versnippering en numerieke zwakte 
van de Franse vakbeweging is bijna hal-
lucinant. Minder dan tien procent van 
de Fransen die in loonarbeid hun brood 
verdienen, is aangesloten bij een van de 
acht vakbondscentrales – de linkse CGT 
vroeger innig verbonden met de commu-
nistische PCF, de sociaaldemocratische 
vakbonden CFDT en Force Ouvrière 
(FO), de linkse Solidaires (met SUD), de 
FSU die vooral in het onderwijs bestaat, de 
reformistische ‘autonome’ UNSA, de chris-
telijke CFTC. Het was al een grote prestatie 
dat die vakbonden een inter-syndicaal 
front vormden om het verzet tegen het 
pensioenplan te organiseren. Er waren wel 
meningsverschillen over de strategie, maar 
ze vonden elkaar in de noodzaak om mas-
saal te mobiliseren.

Minder dan tien procent gesyndiceerden, 
maar dat ligt nog lager in de privé sector. 

Het betekent dat de slagkracht van de 
vakbonden niet zo groot is, met slecht 
gevulde stakingskassen bijvoorbeeld. Met 
een dergelijke versnipperde en zwakke vak-
beweging stakingen organiseren, ligt dan 
ook niet voor de hand. Vandaar dat de vak-
bonden zich noodgedwongen concentreren 
op die sectoren waar ze sterk staan, zoals 
havens, transport, energiebedrijven enz. 
Dat zijn toevallig allemaal sleutelsectoren.

ongelijkheid

Dat desondanks toch zoveel miljoenen 
actief aan de strijd deelnemen, zegt veel 
over de diepe verontwaardiging bij de 
meerderheid van de bevolking over het 
beleid van Sarkozy. Dat beleid staat haaks 
op het beginsel van Egalité, gelijkheid. Niet 
dat dit beginsel ooit de leidraad van om 
het even welke Franse regering is geweest. 
Maar onder Sarkozy wordt het zeer brutaal 
met de voeten getreden. De stijging van de 
Parijse beursindex (CAC 40) houdt gelijke 
tred met de stijging van de werkloosheid. 
Hoe meer werklozen, des te meer winsten.

Het fiscaal beleid van Sarkozy, met ‘le bou-
clier fiscal’ die ervoor zorgde dat de hoogste 
inkomens minder belasting betalen, zet 
zelfs binnen rechts kwaad bloed. De affaire 
Bettencourt heeft dat in de loop van de 
zomer pijnlijk blootgelegd. Naar aan-
leiding van een familiekwestie rond Liliane 
Bettencourt, eigenares van l’Oréal, wiens 
fortuin op meer dan 20 miljard euro wordt 
geraamd, kwam aan het licht hoe mensen 
als Bettencourt via hun connecties aan 
controles ontsnappen en makkelijk kunnen 

frauderen. Een van die connecties is Eric 
Woerth, de minister die verantwoordelijk 
is voor het pensioenplan… Daarbij 
kwamen vooral (nogmaals) de bijzonder 
verdachte banden aan het licht tussen 
politieke machthebbers en de rijksten 
van het land. De PS viel dat aan, maar 
ook niet te fel want wijlen president Fran-
çois Mitterrand en zijn omgeving hadden 
indertijd zelf zeer nauwe banden met de 
familie Bettencourt.

Daar kwam ook nog bij dat Sarkozy zijn 
invloed in de justitie aanwendde om via 
de procureur van Nanterre het onderzoek 
te doen doodbloeden. Er was een hogere 
juridische instantie nodig om dat onder-
zoek toch weer vlot te krijgen.

Een regering die lasten aan de werkende 
bevolking oplegt, maar de rijkste burg-
ers illegaal poen laat scheppen en haar 
eigen wettelijkheid niet eerbiedigt. Zoals 
ze dat ook op vele andere terreinen niet 
deed. Zo bleek het Elysée illegaal de con-
traspionage te hebben ingezet om achter 
de bronnen te komen van de krant Le 
Monde die gegevens over het onderzoek 

in de zaak Bettencourt publiceerde. 

Al even illegaal waren de fiches die de gendar-
merie opstelde om een "généalogie des familles 
tsiganes" (een genealogie van de zigeunerfami-
lies) op te stellen "om de risicogroepen vast te 
leggen". Dat kwam middenin de campagne 
voor het uitdrijven van grote groepen Roma 
naar Roemenië, wat Sarkozy een reprimande 
opleverde van EU-commissaris Viviane Reding 
en een botsing met EU-commissievoorzitter 
Barroso. Maar uiteindelijk werd alles onder 
gentlemen geregeld…

Woede tegen sarkozy  
ebt niet weg

Jonge woede
Machtsmisbruik ten gunste van de rijke 
vrienden (en geldschieters), Sarkozy 
trachtte het tij te keren met zijn in 2007 
geslaagde tactiek: de aandacht toespitsen 
op de "sécurité". Alleen hebben de meeste 
Fransen nu het gevoel dat vooral hun 
"sécurité sociale" wordt bedreigd, precies 
door een regime dat de mond vol heeft over 
veiligheid. Er is niet alleen de pensioenwet, 
maar ook de gestage afbraak van alles wat 
openbare dienst is.

De sociale onveiligheid wordt daarmee 
steeds groter en vooral dat gevoel speelt 
een grote rol in de onverwacht grote 
mobilisatie van jongeren aan de zijde van 
de arbeiders.

Verscheidene media (Sarkozy en zijn 
vrienden controleren daar een groot deel 
van) hebben het dan over jongeren die 
gewoon graag op straat komen om rel 
te schoppen. Maar bij talrijke jongeren 
is het doorgedrongen dat de verhoging 
van de pensioenleeftijd een bijkomend 
obstakel is om zelf een plaats op de 
arbeidsmarkt in te nemen. Scholieren 
en studenten zien hoe de generatie voor 
hen het ontzettend moeilijk heeft om 
aan normaal werk te raken. De jeugd-
werkloosheid lag in 2009 op 23% en is 
sindsdien verder toegenomen. Degenen 
die wel werk vinden moeten vaak vrede 
nemen met nepstatuten: stages gevolgd 
door andere stages, tijdelijke contracten, 
interims – en altijd met lage lonen. 

Vandaar dat er bij veel jongeren, niet alleen 
in Frankrijk, het gevoel leeft een "généra-
tion sacrifiée", een opgeofferde, verloren 
generatie te zijn. Studenten en scholieren 
hebben zich, zoals er in Frankrijk wel een 
traditie bestaat, goed georganiseerd om 
van de mobilisaties een succes te maken. 
Hun voorgangers hebben allerlei successen 
geboekt tegen diverse regeringsplannen, 
Sarkozy heeft dan ook alle redenen om 
niet gerust te zijn in die gezamenlijke 
mobilisaties van de wereld van de arbeid 
en de jongeren. Het pensioenplan is dan 
wel goedgekeurd, maar de woede over het 
sociaal onrecht en het autoritair optreden 
is zeker niet weggeëbd. ■

Dit artikel verscheen eerder in Uitpers nummer 135, 

november 2010. 

Blokkade van 
de depots van 
total in België
Tientallen militanten van de Algemene 
Centrale en de BBTK organiseerden 
op dinsdag 26 oktober piketten bij de 
ingangen van de depots van TOTAL 
in Tertre, vlakbij Mons, en in Feluy, 
vlakbij Nijvel. De bedoeling was om 
vrachtwagens met brandstof bestemd 
voor Frankrijk te beletten uit te rijden. 
De regering Sarkozy probeerde immers 
op grote schaal de invoer van brandstof 
uit het buitenland te organiseren om 
zo de staking te breken die de arbeiders 
van de petro-chemische sector weken 
voerden voor het behoud van het huidig 
pensioenstelsel. 

In België gaf de Algemene Centrale 
afgelopen week het ordewoord aan 
haar delegees en vrijgestelden om de 
brandstofvoorraden naar Frankrijk te 
controleren. In het depot van TOTAL Bel-
gium in Feluy konden de vrijgestelden 
effectief constateren dat er ongeveer 40 
à 50 vrachtwagens per dag extra ver-
trokken, m.a.w. een toename van meer 
dan 1500 m³ tegenover gewoonlijk.

De syndicalisten van de Algemene 
Centrale en de BBTK van Le Centre die 
“voluit de acties van de arbeiders in 
Frankrijk ondersteunen”, zijn boven-
dien “verontwaardigd over het puur en 
simpel in vraag stellen van het staking-
srecht door het opvorderen van stakende 
werknemers van de raffinaderijen van 
de groep TOTAL”.

Meer dan zeventig vakbondsmilitanten 
gaven dan ook vanaf zeven uur 's 
ochtends present om een filterblokkade 
op te zetten en van de directie te eisen 
dat ze zich tot de normale leveringen 
zou beperken. Afgezien van enkele 
kleine meningsverschillen met enkele 
chauffeurs verliep de actie perfect. Ze 
lijkt ook succes te hebben: in de loop 
van de dag liet de directie van TOTAL 
Belgium weten geen bijkomende 

vrachtwagens bestemd voor Frankrijk te 
zullen vullen. 

Een delegatie van de SAP (LCR in Fran-
stalig België), waaronder onze Franstalige 
woordvoerster Céline Caudron, was samen 
met twee Franse vakbondsmilitanten van 
de SNES-FSU van Valenciennes, tevens 
lid van de NPA (Nouveau Parti Anti-
capitaliste), aanwezig in Feluy om onze 
solidariteit te tonen met deze voorbeeldige 
internationale solidariteitsactie van de 
vakbond. Onze Franse kameraden namen 
het woord om aan de deelnemers van het 
piket de stand van zaken van de beweg-
ing in Frankrijk uit te leggen, en hen te 
bedanken voor hun solidariteitsactie. ■

samen 
met onze 
kameraden 
van de nPa in 
de verdediging 
van de 
pensioenen
Media en regering kunnen hun tri-
omfalisme moeilijk verbergen bij de 
terugval in de acties tegen de verleng-
ing van de pensioenleeftijd, maar het is 
toch duidelijk dat Sarkozy zijn overwin-
ning nog niet binnen heeft. Op zaterdag 
6 november kwamen nog meer dan 
een miljoen mensen op straat in gans 
Frankrijk, ondanks het mediaoffensief, 
het allesbehalve aangename weer, en 
de afwezigheid van duidelijke perspec-
tieven vanwege de vakbondsleidingen, 
die meer en meer verdeeld lijken over de 
te volgen strategie. 

Om hun solidariteit met de strijd van de 
Franse werkende bevolking en jongeren 
te tonen, namen verschillende Belgische 
vakbondsdelegaties van zowel ACV als 
ABVV (LBC-Mons, AC-Antwerpen, ACOD-
Spoor-Brussel, ...) deel aan de betoging 
in gemeenschappelijk vakbondsfront in 
Lille. Verder waren er ook delegaties van 
de PVDA en de SAP-LCR aanwezig. 

De SAP-LCR betoogde samen met onze 
kameraden van de Nouveau Parti Anti-
capitaliste. Verenigd en solidair achter 
dezelfde vlag! ■
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✒ door Leo De Kleijn

Een kaalslag van achttien miljard en de 
doorbraak van openlijke islamofobie in 
de Nederlandse regeringspolitiek. Dat is 
'Rutte I' in een notendop. De kaalslag is 
van de VVD en zorgt ervoor dat de rekening 
van de crisis terecht komt bij werknemers, 
studenten en uitkeringsgerechtigden. De 
islamofobie is van de PVV. Het CDA krijgen 
we er bijna gratis bij. Die partij gaat voor de 
mooie baantjes, zelfs na een afstraffing van 
41 naar 20 zetels. 

Het is niet de eigen kracht van rechts die 
het meest rechtse kabinet ooit mogelijk 
heeft gemaakt. De grote traditionele 
machtsblokken van links, de vakbeweging 
en de PvdA, hebben de dubbele nederlaag 
mogelijk gemaakt door dertig jaar achter-
uit verdedigen en dertig jaar mee te gaan 
met de logica van het neoliberalisme. Die 
vaststelling klinkt defaitistisch, maar geeft 
juist hoop. Het kan wel degelijk anders. 
Maar dan moet er wel behoorlijk wat 
veranderen in de strategie en het alternatief 
van links.

niet de kracht van rechts 
Het is beschamend dat twee jaar na het 
begin van de diepste crisis in de neo-
liberale economie ooit, de VVD, de PVV 
en het CDA op 9 juni een meerderheid 
konden binnenslepen met zesenzeventig 
zetels in de Tweede Kamer. Voor ieder-
een zichtbaar wankelt hun neoliberale 
economische en sociale agenda voor de 
toekomst aan alle kanten. 

De mantra van de VVD, 'minder overheid, 
meer privaat', heeft niet geleid tot duurzame 
groei. De privatisering, verzelfstandiging en 
vermarkting van publieke diensten en bed-
rijven hebben niet gezorgd voor betere en 
betaalbare zorg, fijnmazig openbaar ver-
voer en verbetering van het onderwijs. In 
tegendeel. De bureaucratie in de vermarkte 
publieke diensten is fors toegenomen en de 
ruimte voor onderwijzers en werknemers in 
de zorg en bij nutsbedrijven om hun werk 
goed te doen, in het belang van de klanten, 
is dramatisch afgenomen.

Dat de financiële crisis in één klap het hele 
neoliberale kaartenhuis op zijn grondves-
ten kon doen schudden leverde algemene 
publieke verontwaardiging op over de 
bonusgraaiers en de zakkenvullers. Maar 
links verzuimde om het systeem waarin dat 
allemaal mogelijk was en aangemoedigd 
werd, fundamenteel te bekritiseren en een 
alternatieve agenda op te stellen.

De vraag ligt sinds 2008 open en bloot op 
tafel. Gaan we proberen om het wankele 
neoliberale systeem te redden of kiezen we 
voor een andere koers waarin het onge-
breidelde marktfetisjime aangepakt en 
ingeperkt wordt? Kiezen we voor het oplap-
pen van de failliete economische boedel of 
nemen we de mens en de maatschappij als 
uitgangspunt en maken we een keuze voor 
een sociale inrichting van de economie? 

Dat de crisis van de neoliberale econo-
mie niet is aangegrepen om het systeem 
structureel te bekritiseren en om met een 
gedurfd en aansprekend links alternatief te 

komen, is niet alleen een gemiste kans, het 
is een grote schande. Zo konden de VVD en 
het CDA het politieke debat – na het door 
PvdA-er Wouter Bos redden van de banken 
op kosten van de belastingbetaler – vrij 
snel en gemakkelijk verplaatsen naar het 
tekort van de overheid en de 'noodzakeli-
jke' bezuinigingen. En ook in die discussie 
gaf de linkse politiek in Nederland volstrekt 
onvoldoende tegengas. De PvdA en Groen-
Links accepteerden het grootste deel van de 
kortingen op de staatsbegroting en Groen-
Links wierp zich voor de verkiezingen zelfs 
op als de 'hervormingspartij bij uitstek' 
met haar plannen om de WW te beperken 
en de arbeidsmarkt verder te liberaliseren. 
Zelfs de SP, de partij die van begin af aan 
principieel stelling nam tegen het neoliber-
alisme, dacht dat de overheid het nu beter 
zou kunnen doen 'met minder geld'.

dertig jaar achteruit verdedigen
Het is een gotspe dat Geert Wilders en 
de VVD zo gemakkelijk wegkomen met 
het verhaal dat Nederland al die jaren 
in de ban was van de 'linkse kerk' en dat 
het daarom zo slecht gesteld is met onze 
zorg, ons onderwijs, de veiligheid, de inte-
gratie, de wijken in de grote steden en de 
overheidsfinanciën. In werkelijkheid zat 
de VVD de afgelopen dertig jaar 22 jaar 
in de regering, het CDA 22 en de PvdA 16. 
Waarbij aangetekend moet worden dat 
de sociaaldemocraten in die zestien jaar 
vooral dienstbaar waren aan het door-
voeren van de neoliberale agenda en het 
stapje voor stapje privatiseren en afbreken 
van de openbare en sociale voorzieningen. 
Het trieste hoogtepunt waren de 'paarse' 
jaren negentig, waarin in rap tempo de 
privatisering van de energiebedrijven, de 
telecommunicatie, de post en het openbaar 
vervoer werd doorgevoerd en voorbereid. 
En waarin besloten werd tot ingrijpende 
belastinghervormingen met een omge-
keerd Robin Hood-effect: de rijken werden 
rijken en de armen armer.

Wim Kok wierp in die tijd de ideologische 
veren af en bekende zich tot de derde weg 
van Tony Blair, de aanpassing van de 
sociaaldemocratie aan de uitgangspunten 
van het neoliberalisme. Wouter Bos pro-
beerde een paar overgebleven veren een 
half jaar voor zijn vertrek nog wat op te 
schudden. Te laat en te weinig.

In al die jaren bleef de PvdA desondanks 
de dominante politieke kracht op links. 
Niet omdat de partij zoveel successen 
voor de eigen achterban wist binnen te 
halen of omdat de politiek van de sociaal-
democraten mensen wist aan te spreken. 
Eerder 'bij gebrek aan beter' en omdat 
de PvdA gebruik wist te maken van haar 
positie als 'bewezen machtspartij' ter link-
erzijde. De politiek van het kleinste kwaad 
en de logica van 'om erger te voorkomen' 
hield de voormalige sociaaldemocraten 
overeind als machtsblok.

dubbele rekening
Links krijgt nu de dubbele rekening 
gepresenteerd van dertig jaar achteruit 
verdedigen. De meest rechtse regering ooit 
en een kabinet dat niet zal schromen om 
de crisis en het overheidstekort aan te gri-
jpen om tal van sociale verworvenheden 
in versneld tempo af te breken. In plaats 
van solidariteit en eerlijk delen gaan we in 
sneltreinvaart richting nachtwakersstaat 
en verzekeringsmaatschappij. 

We krijgen een kabinet dat zich ondanks 
de eigen zwakke positie meent te kunnen 
veroorloven te gaan regeren met een mind-
erheid van 52 zetels in het parlement en op 
basis van een regeerakkoord 'waar rechts 
de vingers bij aflikt'. 

De vakbeweging staat net als de linkse 
politiek nu voor de keuze: gaan we nu 
eindelijk eens weg van het polderen, 
weg van de compromissen die elke weer 
neerkomen op het accepteren van de vol-
gende verslechtering voor werknemers en 
uitkeringsgerechtigden? Gaan we in plaats 
daarvan nu eindelijk eens terugvechten 
voor onze eigen alternatieven? 

Naast de afbraakplannen voor een groot 
deel van de publieke sector, de sociale zek-
erheid en het minimumloon krijgen we 
nog een tweede rekening gepresenteerd. 
Dat is de rekening van de islamofobie, 
de verdeeldheid en de onderlinge haat, 
gepresenteerd door Geert Wilders en nu 
geaccepteerd en gedoogd door 'net' rechts.

Ook die rekening komt op het conto 
van achteruit verdedigen en gebrek aan 
antwoorden van links. Het zijn vooral de 

gemarginaliseerde migranten met weinig 
inkomen en weinig vooruitzichten waar 
Wilders het op gemunt heeft. Dit zijn precies 
de mensen die ook de vakbeweging en het 
grootste deel van de linkse politiek afgelopen 
dertig in de kou heeft laten staan. 

omslag
Met duimen draaien en nog verder achter-
uit verdedigen raken we nog verder van 
huis. De hoop dat de uiterst rechtse wind 
wel weer over zal waaien en bij nieuwe 
verkiezingen over een paar jaar vanzelf wel 
weer een herstel van links zullen zien is de 
beste garantie voor een volgend debacle. 
Iedereen die nog op wil komen voor een 
solidaire samenleving, tegen xenofobie en 
voor eerlijk delen, moet beseffen dat een 
omslag in het denken en doen van links 
noodzakelijk is om het tij te keren. Het 
speelkwartier is nu echt voorbij.

Simpele recepten zijn daarbij niet voorhan-
den. Wel is duidelijk dat er een diepgaande 
omslag zal moeten komen die van de 
'linkse kerk' weer een levendige beweging 
met dromen en idealen kan maken. Een 
omslag die diep in het eigen vlees van de 
linkse bureaucraten en de linkse elite zal 
snijden, om van links weer een geloofwaar-
dige emancipatiebeweging te maken. Die 
niet – al dan niet stiekem – met dedain 
en wantrouwen kijkt naar het 'klootjes-
volk', maar bereid is om mensen weer te 
organiseren en perspectief te bieden op een 
betere toekomst.

De onlangs overleden Britse socioloog 
Tony Judt zei vlak voor zijn dood: 'Als 
we niets anders doen dan de scherven 
bijeenvegen en op de oude voet voortgaan, 
kunnen we de komende jaren nog veel 
grotere opschudding verwachten. We bli-
jken echter niet in staat om alternatieven 
te bedenken.' Judt pleitte voor een herstel 
van de sociaaldemocratie in een nieuw 
jasje: 'bij gebrek aan beter'. 

Met het meest rechtse kabinet ooit, is de 
urgentie om die nieuwe antwoorden wel te 
bedenken en een begin te maken met het 
opbouwen van een geloofwaardig links 
alternatief, groter dan ooit. Als Rutte I dat 
shockeffect op links kan hebben, is er bij 
alle ellende die we ongetwijfeld over ons 
heen zullen krijgen iets gewonnen dat 
hoop geeft voor de toekomst. ■

Leo De Kleijn is actief in de Nederlandse 
SAP en gemeenteraadslid voor de SP in 
Rotterdam. 

uiterst rechts kabinet in 
nederland: de dubbele 
nederlaag van links
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Op 12 augustus kondigde de directie van 
Plastflex de sluiting aan van het bedrijf (65 
werknemers). Plastiflex heeft een vestiging 
in Beringen. Plastiflex produceert buizen. 
De directie vervangt onmiddellijk alle 
sloten en verklaart dat iedereen technisch 
werkloos is voor vier weken. Daarop gaan de 
werknemers in staking op 9 september en ze 
bezetten het bedrijf. Daarop stelt de directie 
een sociaal plan voor dat zelfs niet toelaat 
het brugpensioen te betalen. De werknemers 
weigeren het sociaal plan en de vakbonden 
vragen een sociaal bemiddelaar. 

Onmiddellijk daarna komt de politie af 
met een deurwaarder. Die toont een ver-
ordening van de rechtbank in eerste 
aanleg met een verbod om 
een stakingspiket te 
houden. Zoniet: 
boete. Het ABVV 
organiseerde een 
protestbetoging 
eind oktober 
voor Plastiflex 
met als orde-
woord: "Geen 
sociale onder-
handelingen 
met een deur-
waarder"! ■

300.000 
langdurig 
zieken
Volgens ULB-professor Freddy Palez, is het 
aantal werkenden die langdurig werkon-
bekwaam zijn, gestegen met 30% op 10 
jaar tijd. Freddy Palez is ook voorzitter 
van ASMA, die de artsen groepeert die raad 
geven aan de mutualiteiten. De redenen 
zijn gekend: stress op het werk, vero-
orzaakt door groeiende werkonzekerheid, 
werkomstandigheden die hoe langer hoe 
moeilijker zijn vanwege de druk van de 
patroons, groeiende flexibiliteit. De gemi-
ddelde vergoeding voor een arbeidster die 
langdurig werkonbekwaam is bedraagt 
856€ per maand, wat onder de armoedeg-
rens ligt van 860 € per maand.  ■

Geert Wilders
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✒ door David Baele en Nina De Wolf

De Oost-Afrikaanse republiek Tanzania is 
met haar oppervlakte van bijna 1.000.000 
km² 30 maal groter dan België. Van de 
39 miljoen inwoners moeten 23 miljoen 
mensen het vandaag doen met minder dan 
1 dollar per dag. Op wereldschaal bevindt 
Tanzania zich in de laagste 10% van de 
wereldeconomie voor wat betreft het inko-
men per capita. 

Naast toerisme en mijnindustrie is 
landbouw (waaronder veehouderij) de 
belangrijkste economische sector van het 
land. Landbouw zorgt voor meer dan een 
kwart van het bruto binnenlands product 
en zorgt voor 85% van de export, maar 
beslaat omwille van klimatologische en 
topografische factoren slechts 4% van het 
landoppervlak.

Op onze doorreis door Tanzania hadden 
we in Morogoro, een stad op 190 km ten 
westen van Dar Es Salaam, een gesprek 
met Stephen A. Ruvuga, verantwoordeli-
jke van de boerenorganisatie MVIWATA 
(Nationaal Netwerk van Boerengroepen). 
MVIWATA streeft de zelforganisatie van 
kleinschalige boeren. 

sinds midden jaren ’80 werd 
de tanzaniaanse markt 
geliberaliseerd. Was dit 
een positieve evolutie voor 
kleinschalige boeren?
stephen a. ruvuga: De veranderingen 
in het globale economische systeem moest 
onvermijdelijk in de stijgende dominantie 
van de markteconomie uitmonden. Voor-
dien, in het marktsysteem van Tanzania 
moesten kleinschalige boeren hun belan-
gen vooral verdedigen ten aanzien van 
de staatsgecontroleerde markt. De kopers 
waren toen in feite aanwezig, het overgrote 
deel waren de coöperatieven. Deze waren 

allen gecontroleerd door de staat en de 
prijzen stonden meestal vast. In de jaren 
’80 trok de staat zich plots terug uit de 
markt. De regering trachtte haar activiteit 
te beperken tot regulatie van de markt 
in plaats van een actieve speler te zijn. 
Het resultaat was dat boeren zich in een 
plotse shocktoestand bevonden. Vertrek-
kende van het systeem dat zij reeds gewoon 
waren, zelfs al had dit gebreken, moesten 
ze plots een nieuw systeem toepassen dat 
afhankelijk was van vraag en aanbod, van 
koper - verkoper onderhandeling, de vrije 
markt dus. 

In het vorige systeem, waarin de markt 
gecontroleerd werd door de staat hadden 
de boeren tenminste een vertrouwde markt. 
Ze wisten wie de kopers waren, wanneer wat 
verkocht kon worden, alles was gepland. 
Toch waren er een aantal gebreken, zo 
werden ze niet op tijd betaald, soms kregen 
ze ook geen goede prijs. Maar dit waren 
geen problemen inherent aan het markt-
systeem. Het waren eerder administratieve 
mankementen van het systeem. 

Het nieuwe systeem heeft dus op een manier 
de weg vrijgemaakt voor vrije kopers, maar 
er zijn ook bepaalde krachten die het hui-
dige marktsysteem verstoren. Het is niet zo 
vrij als men zou denken. De regering komt 
nu bijvoorbeeld soms tussen om boeren te 
beletten hun producten te verkopen buiten 
hun leefgebied. En er zijn ook veel admin-
istratieve beperkingen variërend van de ene 
regio tot de andere of van de het ene district 
tot het andere. En dan is er de slechte infra-
structuur met slechte wegen.

Uiteindelijk worden boeren overgelaten 
aan de grieven van de kopers, de hande-
laars, die momenteel de prijs bepalen. Het 
is opvallend hoe kleinschalige boeren over 
het algemeen uitgebuit worden door deze 
handelaars. Aangezien veel boeren klein-
schalige boeren zijn is de productie niet 

groot genoeg om hen in staat te stellen om 
te exporteren, dus normaal gezien komen 
handelaars en tussenpersonen aankopen 
van verschillende boeren om dan vervol-
gens in grote hoeveelheden te verkopen 
aan een grotere handelaar die de producten 
exporteert. De hele keten beslaat dus kleine 
handelaars en grote handelaars waaronder 
ook buitenlandse handelaars.

een netwerk van uitbuiting
De tabakteelt is een mooi voorbeeld van 
de manier waarop grote handelsbedri-
jven tot in de kleinste dorpen de boeren 
economisch uitbuiten, door hun tabak 
enerzijds aan lage prijzen op te kopen 
om deze vervolgens op de internationale 
markt aan hoge prijzen te verkopen aan 
bekende sigarettenbedrijven zoals Philip 
Morris (producent van o.a. Marlboro) en 
British American Tobacco (producent van 
o.a. Lucky Strike en Pall Mall). Boeren zijn 
verplicht aan heel lage prijzen hun pro-
ducten te verkopen terwijl deze aan enorm 
hoge prijzen op de wereldmarkt verkocht 
worden. Men kan werkelijk spreken van 
een netwerk of systeem van uitbuiting van 
de kleinschalige boeren. Voorheen was het 
verkoop- en aankoopsysteem gereguleerd 
door de overheid en deze had de taak om 
in het algemeen belang aan te kopen en te 
verkopen op de internationale markt.

Tabaksboeren behoren tot de armste cate-
gorie van boeren omdat de teelt van tabak 
heel intensief is. Ze hebben amper tijd om 
hun eigen voedingsgewassen te verbou-
wen en ze krijgen heel lage prijzen. Daar 
komt nog bij dat ze in schulden zitten 
omdat bedrijven hen op krediet input ver-
schaffen om bepaalde kwaliteitsvereisten 
te behalen. 75% van hun inkomsten vloeit 
daardoor rechtsreeks terug naar deze 
bedrijven in de vorm van schuldaflossing. 
Katoenboeren ondervinden gelijkaardige 
problemen. Het enige wat kleinschalige 

boeren aan dit systeem te danken hebben 
is het feit dat ze, bij wijze van spreken, 
toegestaan worden om na het feestmaal de 
kruimels te eten om vervolgens te zeggen 
“ja, dat heeft ons gesmaakt”.

Wat is de invloed van de 
globale economische crisis 
op de levensomstandigheden 
van kleinschalige boeren in 
tanzania?
stephen a. ruvuga: Het probleem 
is dat veel kopers van door kleine boeren 
geproduceerde producten ook gecon-

fronteerd werden met de crisis. Omdat de 
vraag daalde, gingen de prijzen ook naar 
beneden en uiteindelijk werd de crisis dus 
ook voelbaar voor de boeren, in het bij-
zonder voor wat betreft de exportgewassen. 
Daar kwam nog bij dat de boeren lenin-
gen hadden aanvaard die ze onmogelijk 
konden terugbetalen omdat ze niet in staat 
waren om hun producten, zoals koffie of 
katoen te verkopen. Maar de lokale vraag 
naar voedsel veranderde niet. Het was 
eerder voelbaar bij boeren die exportgewas-
sen telen zoals cashewnoot. En in Tanzania 
betreft dit de meerderheid van de boeren. 
Anderzijds merk je dat veel bedrijven die 
basisproducten verwerken in Tanzania, 
zoals katoen, hun deuren sluiten, ook 
omdat import uit Thailand, China of India 
goedkoper wordt.

de tanzaniaanse regering 
verschaft tegenwoordig 
gemakkelijk licenties aan 
buitenlandse firma’s die stukken 
land voor toerismedoeleinden 
of als jachtgebieden willen 
gebruiken. de koninklijke 
familie van oman kocht een 
groot stuk land aan om het 
gewoonweg te gebruiken als 
privédomein. Wordt MviWata 
ook met dit soort problematiek 
geconfronteerd?

stephen a. ruvuga: Westerse landen 
moedigen meestal buitenlandse invester-
ingen aan als een manier om Tanzania te 
ontwikkelen. Lokale producenten hebben 
namelijk het geld niet om zulke invester-
ingen te doen. Daarom heeft de regering 
een aantal systemen en zelfs verordeningen 
in het leven geroepen om buitenlandse 
investeerders aan te trekken zodat deze 
kunnen investeren op stukken land. Het 
probleem is dat deze stukken land, die offi-
cieel staatseigendom zijn, verkocht worden 
zonder rekening te houden met de mensen 
die er op leven. Het gaat dan onder andere 
om voorouderlijke gronden van inheemse 
groepen waarvan zij geen officiële docu-
menten beschikken.

Een recent probleem is dat buitenlandse 
bedrijven aanspraak maken op immense 

stukken grond. Zo is er het geval van een 
Zweeds bedrijf dat aanspraak maakte op een 
stuk grond van 400 hectare groot waarop 
ze vervolgens suikerriet verbouwde voor de 
productie van biobrandstof. Het probleem 
is eerst en vooral dat deze investeringen 
gebaseerd zijn op pure winstmotieven, het 
heeft niets te maken met ontwikkeling. 
Zo zie je bijvoorbeeld dat wanneer de prijs 
van biobrandstoffen begint te dalen, de 
aangekochte gronden verkocht worden. 
Ten tweede zijn de stukken grond waarop 
deze bedrijven aanspraak maken onderdeel 
van de reeds schaarse vruchtbare grond die 

gebruikt wordt door boeren. Deze 
gronden bevinden zich vooral in 
kwalitatieve en delicate ecolo-
gische gebieden en aangezien de 
productie van suikerriet veel mest-
stoffen vereist wordt een extra last 
op het milieu uitgeoefend. Ander-
zijds beloven deze bedrijven steeds 
dat zij de lokale mensen zullen 
tewerkstellen, wat in werkelijkheid 
niet gebeurt.

collectieve 
zelforganisatie
De Europese Unie past minima toe 
voor de productie van biobrand-
stoffen. Deze gaan gepaard met 
subsidies aan bedrijven zodat deze 
vooropgestelde minima kunnen 
geproduceerd worden. Maar om 
dat doel te bereiken heeft Europa 
niet genoeg land ter beschikking, 
noch een gepast klimaat. Dat is 
dan ook de reden waarom deze 
bedrijven hier komen investeren, 
zonder de sociale en ecologische 
gevolgen van hun activiteiten in te 

schatten. En dat komt nog eens boven de 
algemene effecten van de klimaatverander-
ing die we ervaren. Terwijl we vroeger twee 
regenseizoenen hadden hebben we er nu 
slechts één. En zelfs dat ene seizoen is aan 
het veranderen. In plaats van vier regen-
maanden hebben we er nu nog maar twee. 
We zijn ons bewust van deze tendens en dat 
is ook de reden waarom we sensibiliser-
ings- en vormingsactiviteiten organiseren. 
We proberen boeren bewust te maken van 
de link van wat zij in hun dagelijkse leven 
zien en ondervinden met de globale situ-
atie. Maar tezelfdertijd zoeken we samen 
naar wat lokaal kan gedaan worden om 
deze problemen tegen te gaan. Bijvoorbeeld 
collectieve zelforganisatie of alternatieve 
productiemethodes. ■

www.mviwata.org

tanzanië: een netwerk 
van uitbuiting van 
kleinschalige boeren
interview met stephen a. ruvuga (MviWata)
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✒ Eric Toussaint deed deze toespraak 
voor een speciale zitting van de 
Algemene Vergadering van de UNO in 
New York op 15 september 2010. De 
vergadering werd ingeleid door Ban Ki 
Moon, de algemeen secretaris van de 
UNO. Ambassadeurs van o.a. Bolivia en 
Venezuela namen ook het woord Hier 
uittreksels uit de toespraak:  

eric toussaint: 
"De doelstellingen van het millennium 
voor ontwikkeling zijn niet bereikt, ook 
al waren ze heel gematigd. De mensheid 
heeft de materiële mogelijkheden om de 
fundamentele rechten te garanderen van 
elke persoon. Het probleem is niet een 
tekort aan hulpbronnen, dat is evident. In 
documenten van de Wereldbank, het Inter-
nationaal Muntfonds, de OESO staat een 
uitleg voor het probleem, maar die uitleg 
overtuigt ons niet. Die verklaringen dienen 
eerder om de politieke te rechtvaardigen 
die aan de oorsprong ligt van de crisis en 
die de zogenaamde "ontwikkelingslanden" 
nog meer schade hebben toegebracht. De 
aanbevelingen van deze instellingen gaan 
uit van enkele dogma's: 

eerste dogma: de financiering 
van de ontwikkeling door zich in 
de schulden te steken. Dat leidt ertoe 
dat de meerderheid van de ontwikkeling-
slanden zich absurd gedragen. De leiders 
van die landen zouden zich beter niet in de 
schulden steken en hun reserves gebruiken 
voor investeringen in de productie, in 
sociale uitgaven om zo de levensomstan-
digheden van hun bevolking te verbeteren. 

tweede dogma: de vrijhandel en 
het vrije verkeer van kapitalen, 
diensten en goederen. In de meest 
geïndustrialiseerde landen is dit vrij 
verkeer niet van toepassing op werkende 

mensen en op personen over het alge-
meen. Dat is in totale tegenspraak is met 
de neoliberale theorie. 

De Wereldbank, het Internationaal 
Muntfonds en de OESO blijven dezelfde 
aanbevelingen doen, en het gaat hier dik-
wijls om het gebruik van chantage. Dat 
was het geval in Haïti en in Pakistan in 
2010, twee landen die zwaar getroffen zijn 
door natuurrampen. Het Internationaal 
Muntfonds blijft ook dictaturen steunen: in 
september 2010 beslist het IMF een krediet 
van 192 miljoen dollars te verlenen aan het 
dictatoriale regime van Honduras. 

aanbevelingen of concrete 
alternatieven die onmiddellijk 
kunnen gerealiseerd worden, 
ofwel door de internationale 
gemeenschap, ofwel door de 
staten zelf: 
- Een belasting op financiële transacties. 

- Een verhoging van de ontwikkelingshulp 
zodat die 0,7% bereikt van het BIP van de 
meest geïndustrialiseerde landen (in 2010 
besteedden de landen van de OESO slechts 
0,35% aan ontwikkelingshulp. 

- Een nieuwe financiële discipline aan-
nemen door bijvoorbeeld transacties te 
verbieden naar belastingparadijzen. 

- Een rechtvaardige belastinghervorming 
doorvoeren in elk land. 

- Geef de volkeren in het Zuiden de goederen 
terug die de plaatselijke dominante elites 
verworven hebben en geplaatst hebben in 
banken in het Noorden of in belastingpar-
adijzen. 

- Een drastische vermindering van de mili-
taire uitgaven en die sommen investeren in 
een sociale politiek. 

- Hoorzittingen organiseren om te bepalen 
welk deel van de schuldenlast onwettig is. 

Dat deel annuleren. In 2006 schold Noor-
wegen eenzijdig de schuldenlast kwijt van 
5 landen (Equator, Peru, Jamaïca, Egypte 
en Sierra Leone). Noorwegen erkende dat 
de kredietverlening niet bijdroeg aan de 
ontwikkeling van die 5 landen, maar ten 
goede kwam aan de Noorse maritieme 
industrie en de bouwindustrie. In 2007 
besliste Equator unilateraal 3,2 miljard 
dollar schulden niet terug te betalen. 

- Nieuwe instellingen opzetten op regionaal 
niveau zoals de Bank van het Zuiden. 

- Instellingen zoals de Wereldbank en het 
IMF moeten vervangen worden door echt 
democratische instellingen die het hand-
vest van de Verenigde Naties respecteren 
en alle verdragen die ooit zijn afgesloten 
betreffende mensenrechten. 

- Terug de controle verwerven over de 
natuurlijke rijkdommen. 

- Een landhervorming doorvoeren door 
de landbouwgrond te geven aan zij die ze 
bewerken. Zo kan de voedselsoevereiniteit 
gegarandeerd worden. 

De huidige klimaatcrisis heeft gevolgen 
voor de volkeren, vooral dan in het Zuiden. 
Het zou zeer nuttig zijn inspiratie te zoeken 
in de conclusies van de Top van de Volkeren 
die gehouden werd in april 2010 in Cocha-
bamba over de klimaatwijziging. Die top 
kwam er op initiatief van de regering van 
Bolivia. 

een nieuwe wereldorde
Ja, het is mogelijk de armoede en de onrech-
tvaardigheid uit te roeien, maar enkel door 
een nieuwe internationale orde tot stand te 
brengen, radicaal verschillend van de hui-
dige, met een ander ontwikkelingsmodel 
dat mens en natuur respecteert. ■

uno: "Ja, het is mogelijk  
de armoede uit te roeien"
toespraak van eric toussaint in de uno over 
de doelstellingen van het millennium voor 
ontwikkeling 

✒ door Bruno De Wit  

Net voor de zomer van dit jaar verscheen 
bij de Historische Drukkerij Turnhout 
het opmerkelijke boek Het verdriet van 
Turnhout van de hand van auteur Robert 
Baeken. De roman beschrijft de in de 
vergetelheid geraakte staking van de 
papierbewerkers in Turnhout die precies 
100 jaar geleden uitbrak en die niet minder 
dan zes maanden aansleepte.

uit de vergeetput
Het boek is in tweeërlei opzichte 
opmerkelijk. De staking was voor 
niemand, buiten enkele mensen in het 
Turnhoutse, bekend en was in de krochten 
van de geschiedenis verzeild geraakt. Het is 
een feit dat van vele stakingen en sociale 
conflicten uit de geschiedenis niet veel 
op papier zijn neergeschreven door de 
mensen die er zelf bij betrokken waren. Zij 
hadden nu eenmaal de handen meer dan 
vol om het hoofd boven water te houden, 
en hun, vaak grote families, brood op de 
plank te verschaffen.

De auteur Robert Baeken, die een ras-
verteller blijkt te zijn, heeft het verloop 
van de staking verweven met een fictief 
verhaal rond de figuur van Janus Duprez, 
die zich boven het strijdgewoel position-
eert en zich opstelt als een onpartijdige 
waarnemer. De naturalistische stijl van 
de auteur doet denken aan Piet Van Aken 
die met zijn roman De Klinkaart uit 1954 
de mensonterende toestanden in de steen-
bakkerijen van de Rupelstreek vanuit een 
sociaal geëngageerde invalshoek beschrijft. 

Van diegenen die in de fabriek hebben 
gewerkt en strijd hebben geleverd kan je 
de werken op één hand tellen. De laatste 
is de reeds overleden Karel Heirbaut uit 
St.-Niklaas, die de strijd van ‘Zaatmannen’ 
beschrijft op de Boelwerf in Temse in “Onk-
ruid op een scheepswerf-uitgeverij EPO.

Het verdriet van Turnhout is volledig 
anders dan bijvoorbeeld het monumentale 
werk van Louis Paul Boon Pieter Daens, 
die kon putten uit een enorme hoeveelheid 
geschiedkundige gegevens, teksten en 
bronnen en alzo zijn verhaal kon ophan-
gen aan Pieter Daens.

In Het verdriet van Turnhout gebeurt dit 
door een fictieve figuur die door omstan-
digheden moet vertrekken uit Rotterdam 
en zich als rentenier (!) komt vestigen in 
zijn geboortestad.

“Wij staken!”
Zoals gezegd is er weinig bekend over deze 
staking. De staking startte eigenlijk kort 
nadat vlak over de grens in Eindhoven bij 
de Philipsvestiging het katholieke en ‘ver-
lichte’ patronaat, na het uitbreken van een 
staking, had ingestemd met de erkenning 
van een katholieke vakbond. In diezelfde 

periode hadden de Duitse arbeiders gestaakt 
voor meer loon en gekregen.

Het is opvallend dat de directie van ‘la Turn-
houtoise’ een tegenovergestelde marsrichting 
koos en frontaal de confrontatie zocht met 
de opkomende arbeidersklasse. De vergeli-
jking met wat Woeste enkele jaren voorheen 
in Aalst uitspookte is treffend. 

Het verdriet van Turnhout door Robert 
Baeken is uitgegeven door de Historische 
Drukkerij Turnhout, Steenweg op Mol 84, 
2300 Turnhout, 157 p., 12 euro. Te bestellen 
via info@historischedrukkerij.be  ■

Het verdriet van turnhout
uniek boek over een opmerkelijke staking 
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e moeten sluiten. Hierdoor zullen in Frank-

rijk drie- tot vierduizend banen verloren 
gaan en moeten vrouwen zich naar verder 
gelegen ziekenhuizen begeven voor een 
abortus. Deze bijkomende verplaatsingsko-
sten worden natuurlijk niet gedekt door de 
sociale zekerheid. Door de sluiting van veel 
abortuscentra ontstaan in andere centra 
lange wachtlijsten die tot 3 weken kunnen 
oplopen, waardoor de wettelijke onder-
brekingstermijn van maximaal 12 weken 
zwangerschap overschreden kan worden. 
Dit veroorzaakt een toename van onwet-
tige en dure abortussen, of van vrouwen die 
genoodzaakt zijn om naar het buitenland 
te gaan. De wachtlijsten en de noodzaak 
om elders te gaan worden nog verhoogd 
door de verhoging van het aantal artsen 
die om “gewetensredenen” geen abortus 
willen uitvoeren. 

De situatie is in veel landen gelijkaardig: 
in Italië, in de regio van Rome, voeren 86% 
van de artsen geen abortus uit, uit gewetens-
bezwaar. Maar ook in Engeland, Portugal, 
Spanje, België, Luxemburg, Zwitserland, 
Duitsland, Polen, de Baltische staten,… 
stijgt dit percentage met de dag. De jaarli-
jkse “Marche pour la vie”, dat sinds 6 jaar 
in januari in Parijs wordt georganiseerd, 
vermenigvuldigde haar deelnemers van 
15.000 vorig jaar naar 25.000 dit jaar. Vlak 
vóór de stemming in de Europese Commis-
sie rond de kwestie van “gewetensbezwaar 
bij artsen” werden op 18 september ver-
schillende manifestaties van de “pro-life” 
bewegingen georganiseerd. De betogingen 
in Berlijn en Zürich kregen daarbij ook 
lovende steunberichten van volksvertegen-
woordigers van de Christen-Democraten of 
van rechtse partijen! In Engeland konden 
de abortustegenstanders de verlaging van 
de 12 weken grens niet realiseren, maar ze 
konden wel de toegang beperken tot abor-
tus door sociale besparingen en door meer 
“gewetensvolle” artsen te winnen. 

recht op abortus is een 
mensenrecht
Vandaag is na het verdedigen van abortus 
als wettelijk recht over heel de wereld, 
het verdedigen en de strijd van abortus 
als sociaal recht en als voorwaarde voor 
keuzevrijheid essentiëler dan ooit. 

Het verdedigen van de verworvenheden 
en de strijd voor de abortuswetten gaat in 
elk land en op het niveau van Europese 
Unie verder en wordt door lobbygroepen 
of door activistische feministische groepen 
gevoerd. Eén van deze activistengroepen is 
het Europese “Pro-choice”-netwerk. Een 

andere groep is het “European Feminist 
Initiative” dat ontstaan is uit de eerste 
sociale fora, en dat pleit voor de erken-
ning van abortus als mensenrecht door 
de Europese Unie. Dit recht zou in alle 
lidstaten bindend moeten zijn en hiervoor 
proberen ze één miljoen handtekeningen te 
verzamelen. Dit is een manier om abortus 
in landen zoals Polen of Ierland wettelijk 
te maken.

Het belang van campagnes om druk op de 
Europese Unie te zetten, is onlangs weer 
bewezen toen de Europese Commissie 
begin oktober tegen een voorstel stemde om 
gewetensbezwarende artsen te verplichten 
om alternatieven te bieden of vrouwen door 
te verwijzen naar een abortuscentrum. De 
EU-elites blijven abortus zien als een privé-
kwestie en als een soeverein beleid van het 
gezondheidssysteem van elk land. 

Behalve het belang van de internationale 
campagnes moeten we ook de toename van 
de activistengroepen vermelden die vrou-
wen de mogelijkheid geven om een abortus 
uit te voeren. De beroemdste onder hen is de 
Nederlandse groep van “Women on Waves”, 
die in elk land waar ze passeren evenals op 
Europese niveau de gemoederen en dis-
cussies doen oplaaien. Dit “pragmatisch 
feminisme” is gegroeid uit de ondergrondse 
netwerken van Ierse vrouwen of Engelse 
vrouwen die Ierse vrouwen hielpen om 
abortussen in Engeland te laten doen. De 
Irish Women’s Abortion Group (die ook een 
zusterorganisatie opgebouwd heeft voor 
vrouwen in de Spaanse staat) hielp vele 
Ierse vrouwen tot 2000 om een abortus te 
kunnen uitvoeren. Dankzij de verjonging 
binnen het feminisme in Engeland (2006) 
en Ierland (2008), zien we vandaag veel 
van dergelijke abortussteungroepen, zoals  
de National Abortion Campaign, Abortion 
Rights, Abortion Support,… 

Om te besluiten kunnen we stellen dat er 
een antikapitalistisch feminisme groeit 
tegen de sociale besparingen. Een voorbeeld 
is Feminist Fightback in Engeland, alsook 
de activiteiten en de campagnes die door 
feministen met de steun van de vakbon-
den of linkse organisaties in verschillende 
landen worden georganiseerd. 

De nationale betoging van 6 november 
in Frankrijk om abortus als sociaal 
recht op de agenda te plaatsen werd ges-
teund door vakbonden, jongeren, linkse 
organisaties… en verhoogt de hoop van 
deze anti-kapitalistische feministische 
strijd in heel Europa. ■

✒  door Özlem Barin

Algemeen wordt aangenomen dat de strijd 
voor het recht op abortus pas in de jaren 
'60 en '70 kwam met de verjonging binnen 
de feministische beweging. Nochtans heeft 
het recht op abortus altijd een centrale rol 
gespeeld in de feministische strijd omdat 
het essentieel is voor de zelfbeschikking 
van het lichaam van de vrouw.

Vanaf de jaren '30 werd abortus als een 
misdaad bestempeld en werd het in som-
mige landen bestraft met 8 jaar gevangenis. 
De feministische strijd in jaren '60 en jaren 
'70 was in feite de strijd voor de decrimi-
nalisering en het schrappen uit de strafwet 
van abortus. Feministen gaven voorrang 
aan de aandacht voor het lichaam en de 
gezondheid van de vrouw. 

Vandaag blijft de strijd voor het recht op 
abortus over heel de wereld nog steeds cen-
traal binnen de feministische bewegingen. 
We zien immers dat abortus in vele landen 
nog niet wettelijk is of de decriminalisering 
nog niet volledig is doorgevoerd. Daaren-
boven zorgen de privatiseringen en de 
besparingen in de gezondheidszorg door 
het neoliberale beleid ervoor dat abortus 
nog lang niet een vrije keuze geworden 
is voor vrouwen. Het wordt aangeboden 
in private ziekenhuizen, in ongezonde 
omstandigheden of overgelaten aan het 
“geweten” van arts en medisch person-
eel. Onder impuls van de neoliberale 
conservatieve ideologie is er een opgang 
van abortustegenstanders en staan abortus-
rechten onder druk, waardoor men vervalt 
een processie van Echternach (d.w.z. drie 
stappen vooruit, twee achteruit). Bijgevolg 
moet de feministische beweging blijvend 
voor de verdediging van deze strijd kiezen.

Vandaag vinden over de wereld jaarlijks 
46 miljoen abortussen plaats, de helft 
ervan is "onwettig" en tweederde wordt 
uitgevoerd in ongezonde en onveilige 
omstandigheden. Aangezien veel abortus-

sen in de illegaliteit worden uitgevoerd, is 
de toegang tot gezondheidszorg en medis-
che behandeling na de ingreep praktisch 
onmogelijk. Nu nog blijft de belangrijkste 
doodsoorzaak bij moeders de onveilig uit-
gevoerde abortussen. Hoewel we statistisch 
kunnen beweren dat onveilige abortussen 
en moedersterfte lager zijn in de ontwik-
kelde landen, kunnen we nog niet stellen 
dat de situatie in het Westen ideaal is. Een 
overzicht van de Europese situatie en de 
abortusstrijd toont voldoende aan dat het 
recht op volledige zelfbeschikking van de 
vrouw onder het patriarchaal kapitalisme 
nog niet verworven is. 

de opgang van de 
conservatieven en de 
institutionalisering  
van de beweging
Met de opgang van neoconservatieve, rac-
istische, xenofobe en fundamentalistische 
ideologieën, ondergingen de abortuswetten 
tijdens de laatste twee decennia een verdere 
liberalisering. De strijdinspanningen voor 
de kwaliteitsverbetering van gezondheids-
diensten en hervormingen in de wet kruiste 
regelmatig de aanvallen van conservatief 
rechts. De actieve en militante campagnes 
waren hoofdzakelijk een verdediging tegen 
deze aanvallen. 

Anderzijds verstrekken nieuwe ontwikkelin-
gen in de prenatale behandelingen zoals 
een betere zwangerschapsopvolging een 
nieuwe uitvlucht voor de conservatieven. 
Zo is bijvoorbeeld in Engeland, onder inv-
loed van de verbeterde opvolging, de grens 
van de levensvatbaarheid van een foetus 
van 26 naar 24 weken vermindert. Hoewel, 
de conservatieven in 2006 de grens van 12 
weken niet konden verlagen, zorgt abor-
tus vandaag binnen de medische wereld 
meer en meer voor discussies. Centraal 
staat nu niet de zorg voor het leven en de 
gezondheid van de vrouw, maar wel de 
bekommernis voor het leven van foetus! 
De laatste 15-20 jaar merkt men binnen 

de discussies een overgaan naar een rechts 
conservatief discours. 

recht op abortus  
is een sociaal recht
Stilaan ziet men een nieuwe strijd opko-
men, gevoerd door antikapitalistische, 
activistische feministen die beklemtonen 
dat privatiseringen in de gezondheidszorg 
en verdere besparingen in sociale voor-
zieningen vrouwen beperkt in hun toegang 
tot abortus. Hoewel de abortuswetten bes-
chermd zijn, moet men het recht op abortus 
als een sociaal recht zien en deze erkennen 
en verdedigen aangezien het steunt op het 
recht van de individuele keuze. Als we de 
kwestie vanuit dit perspectief bekijken, zien 
we dat vrouwen vandaag steeds minder 
toegang hebben tot vrije, veilige en ges-
chikte abortusfaciliteiten. Besparingen in 
de sociale en medische voorzieningen ver-
groten immers ook het veld voor de artsen 
met “gewetensbezwaar”. Deze beperkingen 
worden door het neoliberale beleid en de 
bewegingen van de foetusfetisjisten ver-
sterkt en leidt tot aanvallen op de bestaande 
wetten en reeds verworven rechten. 

De Spaanse privé-ziekenhuizen, waar 
hoofdzakelijk abortussen worden uitge-
voerd, worden regelmatig aangevallen 
door de politie of anti-abortusbewegingen. 
Nochtans keurde Spanje in juni een wet 
goed dat abortus tot 14 weken toelaat, 
ondanks het feit dat het Gerechtshof het 
strijdig verklaarde met de Grondwet. 

De vraag naar abortus stijgt in vele 
landen, vooral bij vrouwen die getrof-
fen worden door sociale besparingen en 
de economische crisis, en bij jongeren, 
waarvan de toegang tot gezonde seksuele 
informatie en voorbehoedsmiddelen door 
dezelfde mechanismen wordt beperkt. In 
Frankrijk werd de Code Bachelot in mei 
2009 goedgekeurd. Het was gericht op de 
vermindering van gezondheidsdiensten en 
de hergroepering van ziekenhuizen waar-
door abortuscentra vaak als eerst de deuren co
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de strijd gaat door ...  
voor abortus als sociaal 
recht in europa!
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Marcel liebmann inzake de 
moord op trotsky 

Beste,

Even een kleine rechtzetting. In het artikel 
van Marcel Liebmann (rood 47, blz.29) 
staat dat Trotsky langs Antwerpen kwam 
"waar de Belgische autoriteiten hem ver-
bieden aan land te komen". De toenmalige 
burgemeester van Antwerpen, Camiel 
Huysmans, gaf wel de toelating aan Trotsky 
om van boord te gaan. Trotsky is dan bij 
ons thuis gekomen en er werd dadelijk een 
vergadering belegd met enkele mensen uit 
Antwerpen en Charleroi.

Tientallen keren heeft mijn mama het mij 
verteld: "Ze belden, ik deed open en zag een 
paar prachtige blauwe ogen."Trotsky!", zei ze. 
Lachend zei hij: "Ja". Hij wilde enkel een 
kopje thee..." en ik zat op zijn schoot. Het was 
in de Manebruggestraat 229, Deurne-Zuid.

Voila, dat was het. Hartelijk.

Philip Polk

noot van de redactie: 
Philip Polk is de zoon van Lode Polk, 
voorman van de Communistische partij 
in Antwerpen in de jaren 20. Hij wordt 
uitgesloten met de linkse oppositie in 
1929. Later is hij de centrale animator van 
de trotskystische groep in Antwerpen. In 
1941 wordt Lode Polk door de nazis naar 
het concentratiekamp van Neuengamme 
gedeporteerd. Hij zal daar in de gevangenis 
sterven in 1945. Philip Polk, de zoon dus, is 
actief geweest in de trotskystische beweging 
in Vlaanderen. Hij is een gekend maritiem 
bioloog, een ecologist van het eerste uur en 
sinds lange tijden een sympathisant van 
onze organisatie. ■

valeer vantyghem overleden
Tijdens de nacht van dinsdag 21 op 
woensdag 22 september overleed in Kor-
trijk Valeer Vantyghem. Hij werd 58 jaar. 
Valeer leed al enkele jaren aan kanker.

Valeer werd in de vroege jaren '70 lid van 
de RAL, de voorloper van de SAP. In de 
loop der jaren zou hij, soms als militant, 
soms met wat meer afstand met onze 
stroming blijven samenwerken. De Vierde 
Internationale bleef steeds een belangrijk 
referentiepunt voor hem.

In die beginperiode nam hij mee het 
initiatief voor het eerste onafhankelijk 
soldatencomité dat in het Belgische leger 
heeft bestaan. Valeer was ook vele jaren 
ABVV-delegee bij de voedingssector in 
West-Vlaanderen. Als strijdbare delegee 
werd hij na een aantal jaren ontslagen 
door het bedrijf. In de jaren '90 was 
Valeer erg actief in de actie Workers 
Aid For Bosnia, tijdens de oorlog in 
ex-Joegoslavië. Hij noemde zichzelf 
wel eens grappend "de bevrijder van 
Tuzla", de Bosnische mijnwerkersstad 
die tijdens de oorlog tegen de stroom 
in probeerde een multiculturele regio 
te blijven, waar mensen van de ver-
schillende bevolkingsgroepen samen 
bleven leven.  En het moet gezegd: 
Valeer Vantieghem, Jenny Mees en de 
anderen die met hulpkonvooien naar 
ginder trokken, werden er tijdens de 
oorlog als helden onthaald. 

Bij de totstandkoming van CAP (Comité 
voor een Andere Politiek) engageerde 
Valeer zich enthousiast in het initiatief. 
Hij stond steeds open voor samenwerk-
ing met mensen van de verschillende 
radicaal-linkse groepen. In 2007 was hij 
lijsttrekker voor CAP in West-Vlaanderen. 
Hij leed toen al aan kanker. Toch bleef hij 
actief, de laatste jaren ook opnieuw met 
de SAP. 

Valeer was ook een gedreven medewerker 
aan het MIA (Marxistisch Internet 
Archief) waarvoor hij massa's artikels 
en brochures van mensen als Ernest 
Mandel, Marcel Liebman, Abraham Léon, 
... naar het Nederlands vertaalde. Het valt 
te hopen dat Valeers vertaling van het 
klassieke boek van Abraham Léon over 
de marxistische opvatting van de joodse 
kwestie eindelijk een uitgever vindt. 

Het zou een passend eerbetoon betekenen 
aan Valeers bekommernis om de erfenis 
van het Belgisch revolutionair-marxisme 
ook aan de nieuwere generaties door te 
geven... 

De SAP drukt haar medeleven uit met zijn 
vrienden en vriendinnen, in het bijzonder 
met zijn makker Achille, en zijn familie. 
■
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✒ door Filip De Bodt

De Vlaamse regering veegt de borstel door 
het socio-cultureel werk. Bewegingen en 
instellingen worden op droog zaad gezet, 
mensen worden afgedankt, organisat-
ies geviseerd. Het lijkt een beetje op wat 
de Wilders-regering in Nederland doet. 
Cultuur is een ‘linkse hobby’, dus daar 
gaat de hakbijl in. Gedaan met de onaf-
hankelijke, originele, dwarse initiatieven. 
Voor alle veiligheid: de uitzonderingen 
bevestigen de regel.

Soms vraag je je af of de sector het niet 
een beetje zelf gezocht heeft. Ons socio-
cultureel ‘middenveld’, jeetje wat een 
verschrikkelijke term, is braaf…o zo braaf. 
Het beleid viseren, dat is een beetje uit de 
mode, tegenwoordig denken we mee met 
het beleid. Toen Joke Schauvliege besliste 
dat de milieubeweging zwaar moest 
inleveren, sloot de Bond Beter Leefmilieu 
zijn perscommuniqué af met de bood-
schap dat de milieubeweging een loyale 
partner bleef van de regering. Het brood 
bleef in m’n keel zitten en de koffie spoot 
langs m’n neus naar buiten toen ik het 
las. Eerder hadden BBL en 11.11.11. al het 
voorbeeld gegeven door zwaar te saneren in 
de werking van VODO vzw (Vlaams Overleg 
Duurzame Ontwikkeling). Goed gedaan, 
zei Schauvliege en ze liquideerde het geli-
jkaardige Tandem van BBL.

Volgens mij is het wetenschappelijk 
bewezen dat het tweeduizend jaar oude 
adagium ‘als iemand U slaat op de linker-
wang, draai hem dan de rechterwang toe’ 
het begin is van de teloorgang van heel wat 
beschavingen.

Het socio-cultureel werk heeft zich het 
neoliberaal discours tijdens de laatste jaren 
bijzonder eigen gemaakt. 

Net zoals bedrijven houden we ons bezig 
met het uitdenken van ‘concepten’ en ‘tool-
kits’. We evalueren, plannen en vergaderen 
ons dood en kicken op statistiekjes, out-
putcijfers en dies méér. We maken trajecten 
voor doelgroepen en dweilen het land af 
met missies. Dat laatste doet me onverwijld 
aan Congo denken. 

We bekijken de maatschappij klantgericht 
en vinden voor ieder wat lekkers. Dit dan 
nog in een onderlinge concurrentie waarbij 
we zelf vertegenwoordigd zijn in allerhande 

commissies die over de centen van collega’s 
moeten beslissen. 

Wat we daarbij af en toe vergeten, is dat 
we er in essentie zijn om mensen aan te 
zetten tot bewustmaking en verdediging 
van gemeenschappelijke belangen. Ont-
voogding en volksopvoeding heette dat 
destijds. Nu wordt het volk geacht zichzelf 
op te voeden en is de socio-culturele sector 
er om zichzelf te bestendigen en in te spelen 
op de wensen van het publiek.

Van de Homo Militians naar de Homo 
Ludens (vwala, Mijn heer Barth De 
Weaver, ik kan dat ook)! Tot tien jaar 
geleden betoogden we, voerden we actie, 
organiseerden bezettingen,… Het enige 
ludens-element dat toen naar boven kwam 
was een kat-en-muisspel met flikken, 
kasseistenen, waterkanonnen, knikkers, 
traangas en co als ingrediënten.

Dansen en zingen in de fabrieken voor 
meer loon...

Nu bevriezen we tegen de oorlog, dansen 
we voor het klimaat, zingen we voor het 
milieu, staan we te wachten en maken 
we duizenden ‘filmkes’ waarop we deze 
activiteiten vastleggen om een politiek 
statement te maken. De man die met die 
filmpjes begonnen is, mogen ze voor mijn 
part voor het vuurpeloton brengen. Bij 
wijze van spreken hoor, Nik!

In plaats van informatie door te geven, 
pamfletten uit te delen of te discuteren 
met de mensen lopen we het land af met 
spelen en spelletjes. Als het maar plezierig 
is, verdorie!

Geef toe, heb je nu al één politicus zien bib-
beren omdat er ergens duizenden mensen 
staan te dansen (al dan niet op een strand) 
te zingen of tikkertje te spelen? Enfin seg…
wie ligt daar nu van wakker? Binnenkort 
staken we niet meer, maar dansen of zingen 
we de fabrieken rond in de hoop daarmee 
méér in het loonzakje te krijgen. 

Wees gerust, ik ben nog niet verzuurd en 
speel tikkertje, haasje over, zakdoekje leggen 
als geen ander. Ik dans boven op mijn 
tafel en zing Nina Hagen of Deep Purple 
als ik de afwas doe. Ahaaaaaahaaaaa….
Aaaaahaaaahaaaa….oeoeoe…oeoeoe.. 
oeoeeeeeee.

Maar als we actie voeren godverdomme, 
dan voeren we actie! ■
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