ACTUALITEITSMOTIES
1) Actualiteitsmotie over Belfius
Belfius, een bank die in handen van de staat moet blijven
Het congres van het ABVV wijst er met klem op dat de bank Belfius, die
momenteel in handen is van de Belgische staat via de federale participatie- en
investeringsmaatschappij, zijn Belgische verankering moet behouden en in
handen en onder controle van de Staat moet blijven.
Belfius, een bank die ten dienste van de bevolking en van de overheid moet
blijven!
 De bank beschikt inderdaad over een unieke ervaring in samenwerking met de
overheid. Deze ervaring dreigt verloren te gaan in geval van een “verzwakking”
van het aandeelhouderschap via een beursgang en/of partnerschap. Dit gevaar
gaat gepaard met de dreiging die over een groot deel van de Belgische
overheidsschulden hangt en die vandaag deels wordt gecompenseerd door
dividenden die de Staat binnenrijft en verloren dreigen te gaan indien de Bank in
handen zou komen van een instantie die louter commercieel zou worden.
 Vandaag
blijft
het
economische
model
van
de
bank
(fondsenwerving/financieringen) zijn deugdelijkheid bewijzen. De overheid
beschikt zodoende over een goed geoliede tool die voornamelijk de economie
moet blijven ondersteunen en de “maatschappelijke” rol kan spelen die van
hem wordt verwacht.
Belfius beschikt over een grondige kennis van het overheidsmilieu en is tegelijk
vertrouwd met de wereld van de bedrijven en particulieren. De bank is daarom
bij uitstek geschikt om een toenadering tussen beide componenten te
bewerkstelligen via de uitwisseling van knowhow en een vruchtbare
samenwerking.
 Belfius laat de burgers eveneens toe om te investeren in hun directe omgeving
(gemeente, OCMW, enz.) en versterkt zo de band tussen de bevolking en de
lokale overheid.
 De overheid heeft er bovendien belang bij ervoor te zorgen dat de bank in goede
financiële gezondheid blijft en om elke uitwas te voorkomen binnen Belfius,
een van de laatste grote systemische banken die in België is verankerd.
Rendabiliteit en verantwoord beheer moeten alle lokale instanties eveneens
de garantie bieden dat ze een gepaste financiering zullen vinden.
 Bovendien doet de klant er ook zijn voordeel mee want hij blijft een correcte prijs
betalen voor zijn producten. Het is dan ook belangrijk dat Belfius Bank niet
verplicht wordt alsmaar méér rendement te produceren om steeds meer winst op
te leveren voor de aandeelhouders. Die winst komt heel vaak voort uit de

verhoging van de winstmarges op de producten, ten koste van de klanten en
gemeenschappen.
En voor het personeel?
Naast algemene economische overwegingen moeten we rekening houden met de
impact op het personeel. Velen herinneren zich nog de gevolgen van de crisissen
van 2008 en 2011 op de bank, de groep en vooral op het personeel :
personeelsinkrimpingen, rationalisering van bepaalde diensten en toename van de
werkdruk, zonder de ijzeren greep op de lonen te vermelden…
Voor het ABVV zou het ondenkbaar zijn dat de besparingen - grotendeels ten koste
van het personeel - naar de aandeelhouders zouden gaan via de gedeeltelijke of
volledige verkoop van hun aandelen.
In het verleden was één van de oorzaken van de instorting van de bank Dexia de
beursgang en de wens om de aandeelhouders, onder de vorm van dividenden,
rendementen met twee cijfers aan te bieden. Dit zette de beheerders er destijds toe
aan om ondoordachte risico’s te nemen met de gekende gevolgen.
De burgers en het personeel zouden niet kunnen aanvaarden dat ze een zoveelste
keer moeten inleveren wanneer de bank opnieuw in slechte papieren zit.
Besluit
Het ABVV is voorstander van een levensvatbare bank, die haar competenties in
historische activiteiten uitbouwt en haar ervaring ter beschikking stelt van de
Belgische regering.
Het ABVV pleit ervoor dat de bank zich ontwikkelt en haar toekomst veiligstelt, maar
dan wel met een gezond beheer, zonder speculatie die aandeelhouders die enkel
geïnteresseerd zijn in bovenmatig rendement een buitensporige winst moet
opleveren.
Het ABVV wil ook garanties dat het personeel niet opnieuw het slachtoffer wordt
van politieke spelletjes of van waardespeculatie op de markt.
Om die redenen eist het STATUTAIR CONGRES van het ABVV met klem het
behoud van het volledige aandeelhouderschap van BELFIUS BANK binnen de
Belgische staat.

2) Actualiteitsmotie over de situatie in Brazilie
Vrije en eerlijke verkiezingen garanderen in Brazilië
De corruptie moet bestreden worden, als men de burgers een eerlijke en
rechtvaardige werking van de Staat wil garanderen. Dit geldt voor Brazilië, net als
voor alle democratische landen. En des te meer in deze periode waarin populisme en
demagogie overal hoogtij vieren.
Tegelijkertijd mag de strijd tegen corruptie niet als dekmantel dienen om de
basisregels van de democratie met de voeten te treden, en meer bepaald het
principe van vermoeden van onschuld en de scheiding der machten tussen de
uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht.
Heel veel internationale waarnemers en juristen stellen vast dat er in Brazilië al
maandenlang een echte destabiliserings- en vervolgingscampagne aan de gang is
tegen President Lula, door hem te beschuldigen van verduistering van
overheidsmiddelen en persoonlijke verrijking.
President Lula werd op 7 april 2018 aangehouden en gevangen gezet, in gevolge
een beslissing van het gerecht die tal van Braziliaanse en internationale juristen
hebben betwist. Ze menen dat de beslissing strijdig is met de Grondwet van het land,
die voorziet in een opschorting van de aanhoudingsprocedure zolang de
beroepsprocedures nog hangende zijn.
Deze inmenging van het gerecht vormt een gevaarlijke interferentie met de politieke
campagne voor de presidentsverkiezingen in oktober van dit jaar. Alle peilingen
geven al maandenlang aan dat Lula de grote favoriet is voor deze verkiezingen.
We herinneren eraan dat Presidente Dilma Rousseff zelf in 2016 te maken heeft
gehad met een ‘impeachment’-procedure (afzetting), die zonder nieuwe verkiezingen
haar voormalige Vicepresident aan de macht bracht. Sindsdien voert President
Temer een zeer conservatief, rechts beleid met de bedoeling de grote, door de
regeringen onder leiding van Lula gerealiseerde sociale vooruitgang waardoor
miljoenen Brazilianen uit de armoede zijn geraakt en de rest van Latijns-Amerika een
voorbeeld en hoop heeft gekregen, terug te schroeven.
De Braziliaanse democratie loopt gevaar. Het politieke geweld laait op. De karavaan
waarmee Lula het land doorkruiste om zijn kandidaatstelling te verdedigen werd
aangevallen. De sociale activiste en adviseur, Marielle Franco, werd in Rio de
Janeiro vermoord.
Het principe van vermoeden van onschuld werd niet gerespecteerd. Voor grote delen
van de Braziliaanse samenleving die ontevreden zijn over de sociale vooruitgang van
hun land, is Lula schuldig zolang hij zijn onschuld niet heeft bewezen. De tv-zender
Globo valt Lula aan en wendt zijn macht als medium aan in deze strijd. Nog
gevaarlijker is dat het leger zich heeft uitgesproken voor de veroordeling van Lula. Dit

doet denken aan de sinistere geluiden van zware laarzen tijdens de staatsgreep van
1964 en de 21 daarop volgende jaren onder een militaire dictatuur.
Het ABVV eist samen met zeer veel Braziliaanse en internationale waarnemers dat
de democratische regels worden gerespecteerd om een eerlijk en vrij
verkiezingsproces mogelijk te maken, en verzoekt de vrijlating van kandidaat Lula,
zodat hij aan deze verkiezing zou kunnen deelnemen.

3) Actualiteitsmotie over de gemeenschapsdienst
Het ABVV heeft zich steeds verzet tegen de invoering van een gemeenschapsdienst
zoals opgenomen in het regeerakkoord van de regering Michel. Het ABVV klaagt
daarom het wetsontwerp aan dat op 2 mei 2018 door Open Vld werd neergelegd en
dat een gemeenschapsdienst voor langdurige werklozen invoert.
Dit ontwerp is niets anders dan de terugkeer naar verplichte arbeid die in de 19de
eeuw werd opgelegd aan personen zonder werk. De gemeenschapsdienst is al van
toepassing voor OCMW-gerechtigden en vormt een sterk ideologisch wapen om druk
uit te oefenen op alle werknemers en heeft een remmend effect dat elke revolte tegen
de competitieve en concurrentiële logica in de kiem smoort. Nogmaals worden de
werkloze werknemers gebruikt als een instrument om de arbeids- en
loonsvoorwaarden onder druk te zetten. Dit stelsel willen uitbreiden naar de werklozen
getuigt van een wil om het recht op sociale zekerheid nog meer te ‘meritocratiseren’.
De gemeenschapsdienst zou kaderen in een proces van ‘professionele re-integratie’
van de personen uitgesloten van de arbeidsmarkt om de tewerkstellingsgraad te
verhogen. De gevolgen van dit wetsontwerp zullen nochtans helemaal anders
uitdraaien. Het stelsel zal immers de sociale dumping bevorderen in de openbare
diensten, de verenigingen en de socioculturele sector. Het risico van precarisering van
werk en ontmanteling van de arbeids- en loonsvoorwaarden in deze sectoren is reëel.
De gemeenschapsdienst vormt bovendien een afwijking op:
- Het Europees Verdrag van de Mensrechten dat in artikel 4 dwangarbeid of
verplichte arbeid verbiedt;
- De Conventie 29 van de Internationale Arbeidsorganisatie met betrekking tot
gedwongen arbeid;
- Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat in artikel 15 voorziet
in de bescherming van het recht van de werknemer om een vrijelijk gekozen beroep
uit te oefenen;
- De Universele Verklaring van de Mensenrechten die in artikel 23 voorschrijft dat
ieder recht heeft op arbeid, op vrije of aanvaarde keuze van beroep en een
menswaardig bestaan.
Als syndicalisten zijn wij tegen elke vorm van niet-verloonde arbeid uitgevoerd onder
welke dwang dan ook. Het ABVV zal de mobilisatie organiseren om de opheffing van
de gemeenschapsdienst te verkrijgen, zowel voor de OCMW-gerechtigden als voor de
langdurige werklozen.

4) Actualiteitsmotie over syndicale vrijheden
De syndicale vrijheden worden regelmatig aangevallen en bedreigd. Dit verontrust
ons enorm en elke organisatie en burger die enigszins belang hecht aan de
democratische waarden zou zich ook zorgen moeten maken. De aanval op de
syndicale vrijheden in het algemeen en het stakingsrecht in het bijzonder, fnuikt
immers onze fundamentele vrijheden.
De syndicale vrijheden worden op verschillende manieren aangevallen: eenzijdige
aanpassing van het juridisch statuut van de werknemers in de overheidsdiensten,
pogingen om de vakbonden een vorm van rechtspersoonlijkheid op te dringen en
beperking van het stakingsrecht via de invoering van een minimumdienstverlening.
Het feit dat steeds meer vakbondsafgevaardigden worden ontslagen is eveneens
een zeer verontrustend signaal.
Voorbeelden uit de recente actualiteit bewijzen dit en bevestigen onze bezorgdheid:
- Het onrechtmatig ontslag van Laurent, hoofdafgevaardigde van het ABVV in
de fabriek van Vandemoortele in Seneffe, en van een ABVV-afgevaardigde
bij Norbord in Genk;
- De aanhouding en dagvaarding van de voorzitter van het ABVV Antwerpen en
van een militant voor de correctionele rechtbank van Antwerpen wegens
“kwaadwillige verkeersbelemmering” tijdens een nationale staking;
- Verwijzing van 16 vakbondsmilitanten, waaronder de algemeen secretaris van
het Waals ABVV en een gewestelijke secretaris van MWB, naar de
correctionele rechtbank van Luik wegens het blokkeren van de E40-snelweg
tijdens een nationale stakingsactie. Ook hier werd hetzelfde motief van
“kwaadwillige verkeersbelemmering” ingeroepen.
Het ABVV wil bijgevolg:
- Zijn steun en solidariteit betuigen aan alle syndicalisten die bedreigd worden
omwille van hun syndicale activiteiten;
- Alle democratische krachten oproepen om zich te mobiliseren voor de
verdediging van de syndicale vrijheden, de pijler van onze democratie. Het
startschot hiervoor wordt gegeven op 15 juni in Antwerpen;
Zich ertoe verbinden om, samen met haar geledingen, een strategie uit te werken om
deze rechten en onze militanten nog actiever te verdedigen, in het bijzonder door
een versterking van de bescherming van de syndicaal afgevaardigden.

5) Actualiteitsmotie van het Federaal vrouwenbureau
Sinds de affaire Weinstein en de campagnes #metoo en #balance ton porc
doorbreken vrouwen de stilte. Vrouwen durven meer vrijuit spreken. Dit zorgt ook
voor een grotere maatschappelijke bewustwording over wat aanvaardbaar is en wat
niet door de beugel kan. Seksistische uitlatingen en gedrag - in het openbaar of in
privékring - worden niet langer getolereerd.
Deze generatie feministen, die we in alle lagen van onze samenleving aantreffen, wil
komaf maken met deze situatie.
Het ABVV, met ongeveer de helft vrouwelijke leden, moet
KRACHTDADIG REAGEREN TEGEN ELKE VORM VAN GEWELD
Vrouwen zijn nog altijd slachtoffer van economisch geweld omwille van de
vrouwonvriendelijke maatregelen die door deze opeenvolgende regeringen
doorgevoerd werden.
Trouwens, opdat vrouwen optimaal en met volle stem aan het vakbondsbeleid
kunnen deelnemen en hun algemene en specifieke belangen verdedigen, is het hoog
tijd voor nultolerantie tegenover machistisch en seksistisch gedrag - en dit in alle
activiteiten en acties van de vakbond. Net zoals bij racistisch gedrag, zouden er ook
sancties voorzien moeten worden in geval van seksistisch gedrag.
Dit principe moet duidelijk zijn op alle niveaus van het ABVV en haar centrales.
Het huidig maatschappelijk debat moet aangewend worden om de strijd tegen
seksisme opnieuw op onze syndicale agenda te plaatsen. We moeten nadenken
over onze collectieve en syndicale strategieën in al onze geledingen, in al onze
syndicale acties, tijdens het sociaal overleg.
Dit is meer dan ooit belangrijk gezien de huidige vormen van precarisering van de
arbeid: immers, hoe precairder de tewerkstelling, hoe kwetsbaarder vrouwen zijn.
Na een lange campagne van de internationale vakbeweging, heeft de Raad van
Bestuur van de IAO het punt met betrekking tot geweld en pesterijen ten aanzien van
vrouwen én mannen in de werkwereld op de agenda van de Internationale
Arbeidsconferentie (juni 2018) geplaatst.
Het doel is om een internationale norm op te stellen.
Het ABVV moet de IAO-Conventie op alle – federale, Europese en internationale –
niveaus steunen en uitvoeren.
HET GLAZEN PLAFOND IN HET ABVV RESOLUUT DOORBREKEN
Vandaag, 14 jaar na de ondertekening van het Charter gendermainstreaming door
alle Belgische vakbonden, is de paritaire vertegenwoordiging in de bestuursorganen
van onze vakbond nog helemaal geen feit.
Zoals wij het op de vorige congressen steeds aanhaalden, blijft het primordiaal om
aandacht te besteden aan de plaats van de vrouwen in onze vakbond (via een
statistische monitoring, via M/V opgesplitste indicatoren). Zowel aan de

vertegenwoordiging van vrouwen in de instanties, bij de sociale verkiezingen en bij
de vakbondsvorming moet meer aandacht besteed worden en moeten vrouwen
maximaal kunnen deelnemen. Over het algemeen stellen wij vast dat wij meer en
meer gendergebonden analyses ontvangen. Dit is een positieve ontwikkeling, we
zien erop toe dat deze dynamiek niet stilvalt, de analyses diepgaand zijn en vooral
dat er de juiste conclusies uit getrokken worden.
Het laatste kadaster dat door het genderdepartement opgesteld werd, wijst duidelijk
op een stagnatie. Ook op dit congres missen we niet minder dan 73 vrouwen voor de
33% regel (en 279 vrouwen om de pariteit te bereiken) en dus om statutair te kunnen
vergaderen.
We stellen nadrukkelijk dat de juiste maatregelen zullen moeten uitgewerkt worden
zodat de aangegane verbintenissen nageleefd en de statuten daadwerkelijk
toegepast worden.
De opvolgingscommissie zal tijdens de volgende congresperiode een methodologie
uitwerken zodat aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen wordt verholpen.
HET FEDERAAL VROUWENBUREAU EIST EEN BIJZONDERE AANDACHT VAN
HET ABVV
VOOR DE VOLGENDE PUNTEN :
1. De strijd tegen genderstereotypen. Gemiddeld besteden vrouwen dubbel
zoveel tijd dan mannen aan huishoudelijke taken. Dit is een rem op de
toegang tot voltijds werk, op het plannen van een loopbaan, op engagement
binnen het sociale middenveld of een vakbond. Deze ongelijke verdeling van
huishoudelijke taken is een bron van ongelijkheid op het werk en in de
samenleving. Deze stereotiepe visie wordt nog steeds verspreid in de media,
in het openbare en privéleven.
2. De bescherming van het moederschap. Zwangere vrouwen zijn vaak het
slachtoffer van discriminatie bij aanwerving, van pesterijen op het werk, van
onrechtmatig ontslag. Wij vragen dat het ABVV eist dat er geen verlies van
moederschapsverlof is in geval van ziekte en preventieve werkverwijdering
vóór de bevallingsdatum, zowel in de privésector als in de openbare diensten.
3. De els van volledige depenalisering van abortus. Wij eisen respect voor
het bestaande abortusrecht in België en de absolute keuzevrijheid van de
vrouw, zonder enige strafrechtelijke gevolgen. Hiermee gepaard is het
absoluut noodzakelijk dat contraceptiemiddelen gratis ter beschikking zijn.
Een genderanalyse van alle maatregelen van de regering die vrouwen nog harder
treffen.

6) Actualiteitsmotie over Mawda Shawri en het
migratiebeleid
In sommige situaties hebben woorden weinig impact en lijken ze onbeduidend.
Los van onze kritiek op het economisch en sociaal beleid van deze regering, kan het
ABVV alleen maar vaststellen dat de menselijke waarden die het cement van elke
samenleving moeten zijn, alsmaar verder worden aangetast in ons land.
Wij stellen vast dat het racistische 70-puntenplan van het Vlaams Blok – dat
aanleiding gaf tot een ‘cordon sanitaire’ – geleidelijk aan, en steeds sneller, wordt
overgenomen door de N-VA, en dat deze de andere partijen van de rechtse coalitie,
met de premier op kop, voor deze kar probeert te spannen..
Het is geweten dat deze regering beslist heeft om zich moreel te verlagen door een
zogenaamd "streng maar menselijk beleid" te voeren, maar dat vooral totaal
onmenselijk is. Het beheer van het Maximiliaanpark dat vooral bedoeld is om afkeer
op te wekken bij vluchtelingen en burgers die willen helpen, de criminalisering van
deze laatsten, woonstbetreding, de gerechtelijke vervolging van artsen die zorg
verlenen aan migranten, de opsluiting van kinderen in gesloten centra… De lijst van
stappen die ons telkens dichter bij de onmenselijkheid brengt, is lang.
En dan is er nog het overlijden van de kleine Mawda Shawri.
De kleine Mawda Shawri stierf ten gevolge van een kogel in het hoofd die door de
politie werd afgevuurd, onder omstandigheden die het onderzoek zal moeten
verduidelijken.
De kleine Mawda Shawri stierf ver van haar ouders, die geboeid waren en behandeld
werden als criminelen terwijl hun dochtertje weg werd gevoerd met de ziekenwagen.
Voor de kleine Mawda Shawri werd inmiddels een begrafenisplechtigheid
georganiseerd door het Burgerplatform voor Vluchtelingensteun. Haar ouders en
broer blijven op langere termijn nog altijd het risico lopen om uitgewezen te worden.
De kleine Mawda Shawri, die nog maar twee jaar was, van wie de ouders
probeerden haar een kans te geven om een menswaardig leven uit te bouwen. Maar
de lafheid van de regeringspartners van de N-VA die al hun waarden verloochenen,
maakt hen mee verantwoordelijk voor de criminalisering van migranten.
Mawda Shawri, 2 jaar, is ongewild een nieuw symbool geworden (na Aylan, Semira
Adamu...) van het onmenselijke beleid dat wordt gevoerd door de Belgische regering,
en bij uitbreiding ook door de EU.
Bijgevolg vraagt het ABVV:

dat aan het gezin van Mawda Shawri een permanente verblijfsvergunning
wordt verleend op humanitaire gronden
dat het Belgische migratiebeleid wordt opgeschort en herzien en dat de
opsluiting van kinderen in gesloten centra onmiddellijk wordt gestopt;
dat mensen die hun land proberen te ontvluchten, niet langer worden
gecriminaliseerd;
dat er snel een volledig onderzoek komt over het verloop van de feiten en de
verantwoordelijkheden bij de dood van Mawda Shawri;

7) Actualiteitsmotie over Palestina
Sedert 70 jaar werden 750.000 Palestijnen van hun land verdreven. De militaire
bezetting van Palestina duurt ondertussen al 50 jaar en er zijn geen tekenen dat
deze binnenkort zal stoppen. Er zijn geen onderhandelingen over vrede meer. Na 10
jaar van lucht-, land- en zeeblokkades van de Gazastrook staat de bevolking op de
rand van een humanitaire catastrofe. Deze collectieve bestraffing is niet
aanvaardbaar.
Eens te meer heeft de Israëlische Staat zich schuldig gemaakt aan een nieuw
bloedbad in de bezette gebieden. De militanten van het ABVV houden eraan hun
solidariteit met het Palestijnse volk te betuigen.
Eens te meer heeft de Israëlische Staat een stap verder gezet in de moordende
escalatie. De recente verklaringen van de ambassadrice van Israël in België getuigen
van een logica die alleen de meest autoritaire regimes er op nahouden. Niets, maar
dan ook niets kan rechtvaardigen dat er met scherp geschoten wordt op burgers, dat
kinderen gedood worden.
Het ABVV veroordeelt met klem dit oorlogszuchtig beleid, dit beleid van
onderdrukking en apartheid vanwege Israël en eist dan ook:
- de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België;
- de stopzetting van de bezetting van de Palestijnse gebieden en de politieke en
andere uitingen van dit beleid (de scheidingsmuur, de nederzettingen, de blokkade,
…);
- de stopzetting van de kolonisering en de terugkeer naar de grenzen van 1967, in
toepassing van de VN-resoluties;
- het verbreken van alle economische banden met de illegale nederzettingen en
bezettingen;
- van Europa een toegangsverbod voor producten die illegaal zijn vervaardigd in de
nederzettingen en de invraagstelling van elk akkoord met Israël, zolang deze Staat
het internationaal recht schendt.
Bedrijven spelen een centrale rol bij het bevorderen van de vestiging, het onderhoud
en de uitbreiding van Israëlische nederzettingen. Ondernemingen moeten de impact
van hun activiteiten op mensenrechten beoordelen en alle noodzakelijke stappen
ondernemen om ervoor te zorgen dat ze geen negatieve impact hebben op de
mensenrechten van het Palestijnse volk. Dit wordt bevestigd door een VN-rapport dat
206 bedrijven screende op banden met de bezetting.
Het Congres vraagt het ABVV bovendien om van de Israëlische vakbond, Histadrut,
te eisen dat die zich duidelijk distantieert van het beleid dat de Israëlische regering
momenteel voert. Histadrut moet voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst worden, en
wel volgens de principes, de waarden en het engagement die we van een organisatie
die bij het IVV aangesloten is, mogen verwachten.

Het Congres vraagt dat het ABVV verder blijft bouwen aan solidariteit met de
Palestijnse vakbond PGFTU.

