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Statutair ABVV-congres 

2 en 3 juni 

 

Internationale actualiteitsmotie 

Solidariteit met Oekraïne  

 

Momenteel zijn er tientallen gewapende conflicten in de wereld, en elk daarvan verdient onze volledige 

aandacht en inzet om de betrokken bevolking te helpen. Elke oorlog heeft steeds gevolgen op de 

werknemers, zij worden als eerste getroffen door het geweld en de sociale en economische gevolgen 

op korte en lange termijn. 

 

Samen met het IVV zet het ABVV zich in voor het behoud en het versterken van de vrede en het recht 

van elk volk om te leven zonder enige vorm van agressie en een wereld zonder 

massavernietigingswapens en kernwapens en voor algemene ontwapening.  

 

Mondiale en regionale samenwerking, multilateralisme en de rechtsstaat zijn van cruciaal belang om 

vele van de uitdagingen in de wereld aan te pakken. 

 

Dialoog, conflictpreventie en vertrouwenwekkende maatregelen moeten in de plaats komen van 

agressie en militair geweld als middel om geschillen op te lossen. 

 

De oorlog in Oekraïne raakt ons allen: omwille van de nabijheid van België en de Europese Unie, maar 

ook vanwege de enorme repercussies die de oorlog in de hele wereld veroorzaakt.   Het ABVV eist een 

staakt het vuren, de terugtrekking van de Russische troepen, en respect voor het internationale recht. 

 

Economische en sociale gevolgen met stijgende energie- en voedselprijzen, die in sommige delen van 

de wereld uiteindelijk tot hongersnood zouden kunnen leiden. Maar er zijn ook risico’s op militaire 

escalatie en uitbreiding van het conflict - om nog maar te zwijgen van de steeds aanwezige dreiging van 

het gebruik van kernwapens.  

 

Vanaf de eerste dag van de agressie veroordeelde het ABVV de Russische militaire aanval in Oekraïne 

en betuigde het zijn solidariteit met het Oekraïense volk en de Oekraïense werknemers en met de 

vakbondsorganisaties in dat land.  

 

Evenzo blijft het ABVV solidair met al diegenen die in Rusland en de buurlanden de moed hadden om, 

ondanks de voortdurende bedreiging van hun vrijheid, openlijk uiting te geven aan hun verzet tegen de 

militaire agressie. 

 

Het ABVV veroordeelt met klem de aanvallen en arrestaties van vakbondsleden die op 19 april 

plaatsvonden in Wit-Rusland, wiens de regering een bondgenoot is van het regime van Vladimir Poetin. 

 

De oorlogsmisdaden van de strijdkrachten en de met hen geallieerde milities moeten worden vervolgd 

en de verantwoordelijken moeten worden veroordeeld.  
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Samen met de hele internationale vakbeweging herhaalt het ABVV dat het zich inzet voor een duurzame 

vrede en roept het de internationale gemeenschap en de Europese Unie op alle politieke en 

diplomatieke middelen in te zetten om het conflict te doen de-escaleren en een begin te maken met een 

echt proces van vrede en algemene ontwapening, in overeenstemming met de democratie, de 

mensenrechten en de internationale verdragen. 

 

Het ABVV verbindt zich ertoe deel te nemen aan elke humanitaire actie die hulp biedt aan de 

bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn van de oorlog, in het bijzonder aan diegenen die in ons land 

een toevluchtsoord hebben gevonden.  

 

Het ABVV zal vluchtelingen verdedigen zodat zij niet het slachtoffer worden van sociale 

dumpingpraktijken van werkgevers zonder scrupules die misbruik willen maken van hun schrijnende 

situatie. 

 

Opvang van vluchtelingen 

 

Wij zijn verheugd over de activering van de richtlijn m.b.t. tijdelijke bescherming door de Europese Unie 

en de solidaire opvang van Oekraïense vluchtelingen die oorlog en vervolging ontvluchten. Niet alle 

migranten en vluchtelingen krijgen echter een dergelijk onthaal. Vluchtelingen, asielzoekers en 

migranten worden op grote schaal teruggestuurd tot aan de land- en maritieme grenzen van Europa.  

Dit onduldbare beleid en deze onduldbare praktijken leiden tot ernstige schendingen van de 

mensenrechten. De staten moeten hun verplichtingen inzake bescherming en het verbod op uitwijzing 

nakomen jegens alle vluchtelingen en migranten - zonder discriminatie op grond van herkomst of 

nationaliteit. Wij denken met name aan vluchtelingen uit landen als Eritrea, Congo, Syrië of Afghanistan 

die aan de Europese grenzen worden tegengehouden. 

België kent meer bepaald al vele jaren een opvangcrisis en er is een schrijnend gebrek aan 

opvangplaatsen voor vluchtelingen. De opvang door burgers kan slechts een tijdelijke oplossing zijn en 

moet, gezien de grote kwetsbaarheid en de specifieke behoeften van vluchtelingen, gecontroleerd 

worden.  

Wij eisen, samen met de organisaties die belast zijn met de opvang van vluchtelingen, dat er dringend 

permanente oplossingen gevonden worden voor een kwalitatief hoogstaande opvang van vluchtelingen 

op Belgisch grondgebied, opvang die door de overheid georganiseerd en gefinancierd wordt. 

In een tijd waarin opvang een enorme uitdaging is en de middelen ontbreken, is het onaanvaardbaar 

dat de federale regering besloten heeft te investeren in detentie in plaats van in opvang. Het ABVV 

hekelt het besluit om het aantal plaatsen in gesloten centra, voor de gedwongen terugkeer van personen 

zonder reguliere verblijfsstatus, te verdubbelen. Het ABVV veroordeelt de detentie van deze mensen 

en eist hun regularisatie volgens duidelijke criteria en via een onafhankelijke instantie.  

De noden van vluchtelingen en migranten zijn veelvoudig en complex. De omvang ervan, die alle 

sectoren van de samenleving raakt - huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, toegang tot de 

arbeidsmarkt, enz. - is enorm en vereist de actieve deelname van een groot aantal overheden en 

actoren uit het maatschappelijk middenveld. Ook het ABVV wil zijn steentje bijdragen tot de ontwikkeling 

van een gemeenschappelijke aanpak van deze problematiek. Het ABVV verbindt er zich toe migrerende 

en gevluchte werknemers lidmaatschap en ondersteuning te bieden, waar het mogelijk is. Deze steun 

kan de vorm aannemen van doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten, opleiding, algemene of 

geïndividualiseerde informatie, solidariteitsacties, enz. door het ABVV en zijn netwerk. 
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Voor het opheffen van de blokkade tegen Cuba 

 

Het ABVV herhaalt zijn afwijzing van de economische, commerciële en financiële blokkade die door de 

Verenigde Staten aan Cuba is opgelegd en die nu al... 60 jaar duurt! Het ABVV eist de toepassing van 

de resoluties die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties jaar na jaar, met een 

overweldigende meerderheid, heeft aangenomen tegen het embargo dat sinds februari 1962 van kracht 

is. Er moet een einde komen aan wetten en maatregelen zoals de Amerikaanse "Helms-Burton"-wet, 

waarvan de extraterritoriale gevolgen ernstige schade toebrengen aan de arbeids- en 

levensomstandigheden van de Cubaanse bevolking – wat de gevolgen van de covid-19-pandemie 

opnieuw op dramatische wijze aangetoond hebben. Het ABVV roept de Belgische en Europese 

overheden op om zich niet medeplichtig te maken aan de Amerikaanse maatregelen en een meer eigen 

en pro-actief beleid te voeren als tegenmaatregel. 

 

 

Solidariteit met Palestina 

 

Het ABVV herhaalt zijn verzet tegen de militaire bezetting en annexatie van de Palestijnse gebieden en 

eist dat de Israëlische regering het internationaal recht en de resoluties van de Verenigde Naties 

eerbiedigt.  

 

Wij roepen België op Palestina te erkennen als een soevereine staat, binnen internationaal erkende 

grenzen en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Een dergelijke oplossing is een onontbeerlijke stap naar 

het recht op zelfbeschikking en een rechtvaardige en billijke regeling van het conflict. Alleen vreedzame 

co-existentie en samenwerking kan een duurzame vrede voor allen tot stand brengen.  

 

Israël maakt zich tegenover Palestijnse burgers schuldig aan geïnstitutionaliseerde en systematische 

discriminatie en apartheid. Staten, bedrijven en financiële instellingen hebben bijzondere verplichtingen 

om geen medewerking te verlenen aan de instandhouding van een apartheidsregime. 

De illegale muur, de talrijke checkpoints, de vestiging van nederzettingen en de instelling van militaire 

zones die voor Palestijnen verboden zijn, leiden tot een versnippering van het grondgebied en 

veroorzaken een economische wurggreep die elke mogelijkheid tot economische en sociale 

ontwikkeling voor Palestina onmogelijk maakt. Palestijnen worden bij checkpoints op weg naar hun werk 

lastiggevallen, op de arbeidsmarkt gediscrimineerd en aan de willekeur van werkgevers onderworpen. 

En de Palestijnen in Israël worden beschouwd als tweederangsburgers. 

Het ABVV herbevestigt zijn solidariteit en inzet voor de samenwerking met het Palestijnse volk en de 

Palestijnse werknemers en met allen die in Israël ijveren voor het veroordelen van de bezetting, vrede, 

samenwerking en co-existentie. 

Het ABVV pleit voor een verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen en het 

verbreken van alle economische banden met de illegale nederzettingen. 

Exact 15 jaar geleden werd de blokkade van de Gazastrook opgelegd. De gevolgen voor de bevolking 

zijn dramatisch. Gaza heeft de hoogste werkloosheidsgraad ter wereld en 50% van de bevolking leeft 

onder de armoedegrens. Het ABVV eist een einde aan deze blokkade en de collectieve bestraffing. 

Het ABVV ondersteunt de eis om te stoppen met elke vorm van wapenhandel met Israël. 

Het ABVV roept ook de Belgische regering op om de VN actief te steunen in haar inspanningen om de 

lijst van ondernemingen die actief zijn in de nederzettingen bij te werken. 
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Het ABVV steunt de Centrales die actie ondernemen ten aanzien van ondernemingen waarvan de 

economische activiteiten bijdragen tot de kolonisatie en de bezetting. 

Tot slot veroordeelt het ABVV zonder enige terughoudendheid de moord op journaliste Shireen Abu 

Akleh op 11 mei en het optreden van de Israëlische politie bij haar begrafenis twee dagen later. 

Het ABVV zal deze resolutie actief verdedigen bij het EVV en IVV. 

 

Solidariteit met de democratische ervaring in Rojava 

ABVV is solidair met de democratische en feministische ervaringen, door het Koerdische bevolking, in 

de regio van Rojava (Noord-Syrië).  

 


