
ONGELIJKHEID WEGWERKEN DOOR EEN OPWAARDERING VAN ONS SOCIAAL MODEL

1. CONTEXT

In de huidige context waar ons sociaal model onder druk staat met alle rampzalige 
maatschappelijke en sociale gevolgen van dien, organiseert het ABVV in 2019 een cyclus 
van twee colloquia om ‘aan de alarmbel te trekken’ met betrekking tot dit fenomeen.

Het eerste colloquium vindt plaats op 29 april, het wordt georganiseerd in samenwerking 
met  Socialistische Mutualiteiten en Solidaris en zal zich buigen over de toenemende 
ongelijkheden in de samenleving. 

Het tweede, in oktober, zal in het teken staan van ons systeem van sociale bescherming, 
dit ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid. Dit is een kans om 
de geschiedenis, de financiering en de huidige ontmanteling van de sociale zekerheid 
in herinnering te brengen en haar band met de vermindering van ongelijkheden te 
belichten.

Het colloquium van 29 april is opgebouwd rond tussenkomsten van experten die de 
toename van armoede en gezondheidsongelijkheden zullen schetsen en het ook zullen 
hebben over de lagere inkomensklassen en de werkende armen die onder druk gezet 
worden. 

Een laatste tussenkomst zal de aandacht vestigen op de link tussen ongelijkheden en 
collectieve onderhandelingen.

Enkele getuigenissen zullen deze uiteenzettingen illustreren.

Tijdens de conclusies van dit colloquium zullen de organisatoren, aan de vooravond 
van de verkiezingen, onze gemeenschappelijke aanbevelingen in herinnering brengen.



2. PROGRAMMA

3. INSCHRIJVINGEN

Datum: 29 april 2019 van 9u. tot 13u.
Plaats: Auditorium ACOD, Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel
Er is simultaanvertaling in het Frans en het Nederlands voorzien.
08.30u-09.00u  
09.00u-09.20u  
   
09.20u-09.30u  
09.30u-09.50u  
   
   
09.50u-10.10u  
   
10.10u-10.30u  
   
10.30u-10.50u  
   
   
10.50u-11.05u  
11.05u-11.20u  
11.20u-11.30u  
11.30u-11.50u  
   
11.50u-12.10u

12.10u-12.30u  
12.30u-13.00u   

Deelname is gratis, inschrijven is wel verplicht, graag via mail aan inschrijvingen29april@abvv.be

Er worden broodjes voorzien. Gelieve u uit te schrijven indien u niet kan deelnemen aan het colloquium.  

De documenten met betrekking tot het colloquium worden u achteraf per mail toegestuurd.

Miranda ULENS  |  Robert VERTENUEIL  |  Jean-Pascal LABILLE  |  Paul CALLEWAERT

Onthaal
Toespraak van Miranda Ulens, Algemeen Secretaris ABVV
Toespraak van Jean-Pascal Labille, Algemeen Secretaris Solidaris
Getuigenissen 
De evolutie van de ongelijkheden op Europees en mondiaal niveau: oorzaken en 
antwoorden
- Evelyn Astor, Adviseur economisch en sociaal beleid, Internationaal Vakverbond 
War on poverty
- Julien Van Geertsom, voormalig Voorzitter POD maatschappelijke integratie
Sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid in België: stand van zaken
- Leila Maron, adviseur studiedienst Solidaris
Loonongelijkheid in de Europese landen. De nood aan een collectieve regulering
- François Ghesquière, lid van het Belgisch Observatorium 
maatschappelijke ongelijkheid
Vragen/antwoorden
Pauze 
Getuigenissen 
Een nieuwe kwetsbaarheid. De lagere inkomensklassen in België (1985-2016)
- Matthias Somers, progressieve denktank Minerva
Er zijn meer ‘werkende armen’ dan we denken
- Bruno Merlevede, econoom UGent
Vragen/antwoorden
Slotwoord van Robert Vertenueil, ABVV- voorzitter 
Paul Callewaert, Algemeen Secretaris Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten
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