1mei 2018 - speech Rudy De Leeuw - alleen de uitgesproken tekst is geldig

Kameraden militanten,
In 2018 zou 1 mei in de eerste plaats een feestdag moeten zijn.
Maar dat is het niet.
Voor de werknemers, de gepensioneerden, de mensen met een uitkering, onze jongeren… is het
meer dan ooit een strijddag.
1 mei zal altijd een broodnodige strijddag zijn zolang burgers in de steek worden gelaten.
Zolang individualisme en neoliberalisme boven sociaal welzijn worden geplaatst.
Met een tsunami aan asociale regeringsingrepen, kunnen wij - socialisten en syndicalisten - nooit aan
de kant gaan staan.
Wij laten niet toe dat de n-va, de liberalen maar ook CD&V nog verder afbreken wat wij hebben
opgebouwd.
Wij moeten de handen in elkaar blijven slaan. Samen oppositie voeren en het sociaal en syndicaal
verzet blijven organiseren.
Meer nog, het is tijd voor meer syndicale tegenmacht.
Bpost, Lidl, Telenet, Brussels Airlines en zoveel andere ondernemingen waar werknemers steeds
meer onder werkdruk lijden, waar sociaal overleg bemoeilijkt wordt door ceo’s die de belangen van
aandeelhouders belangrijker vinden dan het welzijn en de gezondheid van hun personeel.
De federale ambtenaren voerden actie voor het behoud van hun rechten. Verworven rechten zijn
rechten die wij in het verleden hebben afgedwongen en die gaan over werkomstandigheden. Deze
regering - ook als werkgever - pleegt zowat elke dag contractbreuk. In de pensioenen van de
ambtenaren, in het statuut, in de werktijden, in de miskenning van het sociaal overleg.
Onze openbare diensten vormen de eerste koopkracht van de burgers. Dat wil zeggen betaalbaar en
veilig openbaar vervoer, goed onderwijs, goede infrastructuur en toegankelijke diensten waar
iedereen gebruik van kan maken. Als die toegang wordt bemoeilijkt omdat de overheid snijdt in
mensen en middelen, dan is dat puur wanbeleid.
****

Regering, doe uw werk!
Zorg voor de mensen. Maak eindelijk werk van een beleid dat goed is voor iedereen.
Stop met voorkeursregelingen uit te werken voor bedrijven die hun geld op belastingparadijzen
parkeren. Die gebruik maken van postbussen in Luxemburg om toch maar niet te moeten bijdragen
aan de Belgische staatskas.
Diezelfde bedrijven maken wel gebruik van onze wegen en infrastructuur om hun winsten te
vergroten. Winsten die niet terugvloeien naar de Belgische staatskas waardoor er op andere posten
moet worden bespaard. Kaaimantaks, effectentaks: wat heeft dat eigenlijk al echt opgebracht?
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Voer een eerlijk, sociaal en fiscaal rechtvaardig beleid.
Een beleid waar de mensen op de eerste plaats staan en waar werknemers krijgen wat ze verdienen.
De economie trekt aan, de rijkdom groeit en dus moeten de lonen ook omhoog. In Europa,
wereldwijd en in ons land hebben werknemers recht op een fair aandeel van de toegevoegde
waarde.
Het ABVV eist een minimumloon van minstens 14 euro per uur of 2.300 euro per maand, want dit is
een minimum om waardig te kunnen leven. En alle lonen moeten terug kunnen aanknopen met de
welvaartstoename. Als loonwetten in de weg staan, dan moeten ze worden aangepast.
****

De werkdruk moet omlaag en in plaats van meer overwerk en overuren moet collectieve
arbeidsduurvermindering terug op de overlegagenda. Dankzij de digitalisering is
arbeidsduurvermindering meer dan ooit mogelijk: er wordt in minder tijd geproduceerd waardoor
tijd vrijkomt voor andere dingen; maar de huidige regering kijkt een andere richting uit.
In plaats van deeltijds te promoten moet voltijds werk korter, zodat dit een haalbare kaart is voor
iedereen en we de loonkloof van 20% tussen mannen en vrouwen echt kunnen wegwerken.
En waardig werk, betekent ook geen minijobs, geen dagcontracten, geen flexijobs, maar een goed
statuut dat bescherming biedt aan jong en oud. Ook bij de overheid, waar paal en perk moet gesteld
worden aan harmonisering naar beneden.
****

Dat brengt mij bij mijn laatste punt, en dat zijn de pensioenen.
De keuze voor koopkracht voor onze gepensioneerden, is een politieke keuze.
Het vraagt politieke wil om te investeren in pensioenen waarvan mensen kunnen leven.
Wij willen een pensioengarantie. Een minimumpensioen van 1.500 euro – wat al geen al te hoog
bedrag is - en een echt vervangingsinkomen door 75% van het loon te garanderen. Geen onzeker
pensioen door een puntenpensioen. Geen afbraak van de gelijkgestelde periodes waardoor vrouwen
nog meer risico lopen om in armoede terecht te komen.
Werkbare loopbanen tot 67 jaar, bestaan niet.
De werknemers hebben recht op landingsbanen en vervroegd pensioen. Wij hebben nood aan een
echte erkenning van belastend werk, het maakt niet uit of het nu om fysische of psychische belasting
gaat. En wie belastend werk had, moet hiervoor een billijke compensatie krijgen op het moment van
pensioen. Geen pensioenverlies bij vervroegd pensioen omwille van belastend werk, zoals de
regering op het oog heeft en wat tot een pensioenverlies tot 250 euro per maand zou betekenen.
Werknemers met lange loopbanen mogen niet opnieuw de klos zijn, want voor hen zit er niets in de
regeringsvoorstellen.
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Kameraden, ik doe een oproep om zwaar te mobiliseren voor de pensioenbetoging van 16 mei in
gemeenschappelijk vakbondsfront.
Verontwaardiging is niet genoeg. We moeten mensen overtuigen, aantonen dat het samen anders
kan. En samen opkomen voor sociale vooruitgang. Voor een sociale toekomst voor jong en oud. We
nodigen alle democratische partijen, mutualiteiten en burgerorganisaties uit ons op 16/5 in de strijd
te vervoegen.
****

Nog een laatste punt, beste regering en je mag dat gerust als een waarschuwing zien: blijf van onze
militanten af!
Zo moeten twee van onze fijnste militanten zich op dit moment verdedigen voor de correctionele
rechtbank in Antwerpen omdat ze hun rechten en hun plicht als syndicalisten en als ABVV’ers
hebben gedaan.
Omdat ze bij een filterblokkade pamfletten hadden uitgedeeld aan automobilisten om die te
informeren over het beleid van een rechtse, neoliberale en anti-syndicale regering.
Omdat ze mee het verzet hebben georganiseerd.
Als een filterblokkade een aanleiding is om onze militanten voor de correctionele rechtbank te
dagen, door een artikel uit de strafwet te misbruiken, dan is er iets serieus fout met de naleving van
de mensenrechten in België.
Democratie is meer dan stemrecht. Dat is ook economische democratie, en het recht op sociaal
verzet. Er moet een einde komen aan het criminaliseren van sociale en syndicale actie. Of het nu gaat
om opkomen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en uitbuiting, of voor de rechten van
werknemers. Landen waar geraakt wordt aan mensenrechten, zijn niet het toonbeeld van
democratie.
Wij zullen het nooit pikken dat actievoerders en vakbondsmilitanten behandeld worden als
criminelen en worden gedagvaard voor strafrechtbanken.
Deze strijd is nog niet gestreden.
Wij gaan door!
Onze militanten kunnen op het voltallige ABVV en op al haar militanten rekenen. Zo staan Bruno en
Tom er niet alleen voor.
Van onze mensen blijven ze af!
****

Zolang er socialisten zijn, zal er sociale vrede en rechtvaardigheid zijn.
Leve het socialisme! Leve het ABVV! Leve de werknemers!
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