SYNDICALE RECHTEN

je stem laten horen, mag niet bestraft worden!
De afgelopen jaren worden syndicalisten in heel België geconfronteerd met ingrepen van politie en gerecht die
het hen moeilijk maken hun werk als syndicalist te doen.
Denk maar aan het inzetten van deurwaarders om stakingsposten te breken, het opleggen van minimale
dienstverlening of nog het arresteren van militanten en vakbondsverantwoordelijken.
De veroordeling van de voorzitter van ABVV-Antwerpen, Bruno Verlaeckt, na de nationale staking van 24 juni
2016 tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, was een absoluut dieptepunt. Ter herinnering: de voorzitter
van ABVV-Antwerpen werd op 29 juni 2018 door de rechtbank van Eerste Aanleg veroordeeld wegens het
‘kwaadwillig’ belemmeren van het verkeer, en dat als organisator van een syndicale actie.
We gingen in beroep en op 26 juni valt de uitspraak. Als ABVV rekenen we op een volledige vrijspraak want deze
rechtszaak is een regelrechte aanval op onze democratische rechten. Niet alleen van syndicalisten, maar van
iedereen die in het openbaar actie voert. We kunnen het niet voldoende herhalen: als de uitspraak gehandhaafd
blijft, wordt dit een vrijgeleide om al diegenen die hun stem laten horen en die ‘Neen’ durven zeggen, voor de
rechtbank te slepen. Van de milieuactivist, vredesactivist tot de syndicalist. Wie in het openbaar vreedzaam actie
voert voor betere werkomstandigheden, deftige lonen of tegen de afbraak van onze sociale voorzieningen,
mag daarvoor niet gestraft worden. Dat staat haaks op wat een democratie moet zijn.
Het is duidelijk dat rechts druk uitoefent om onze syndicale vrijheden af te bouwen.
Wat de uitspraak ook zal zijn, 26 juni wordt een cruciale dag voor elke actievoerder in dit land.
Het ABVV blijft paraat om onze syndicale rechten te vrijwaren. Want als wij er niet meer zijn om op te komen
voor de mensen, wie dan wel nog?

Steun Bruno en kom op voor onze syndicale rechten, want de criminalisering van
vakbonden en syndicale acties moet stoppen. Zodat wij in de toekomst kunnen
blijven opkomen voor jullie rechten.

Afspraak op woensdag 26 juni om 8u30 aan het Hof van Beroep,
Waalsekaai 35a te 2000 Antwerpen

LEES HET VOLLEDIGE DOSSIER OP WWW.ABVV.BE/SYNDICALE-RECHTEN
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