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Europese top
Op naar 1 grote tegenstem op 19 en 20/12!
In aanloop naar de Europese top van 19 en 20 december 2013 zag onlangs
een nieuw initiatief het licht: de oproep Alliantie D19-20, die gevormd werd na
de samenkomst van verontruste burgers, vakbondsverantwoordelijken,
melkveehouders van het European Milk Board (mede vertegenwoordigd door
het Flemish Milk Board, het Milcherzeuger Interessengemeinschaft en de
Groupement de Producteurs Laitiers) en vertegenwoordigers van diverse
sociale bewegingen en drukkingsgroepen na de betoging van 24 juni tegen het
Europese begrotingsverdrag.
Met deze oproep wensen de initiatiefnemers tijdens de top één grote
tegenstem te vormen en het extreem-liberale beleid van de EU aan te kaarten
dat aan de basis ligt van de economische crisis, de teloorgang van de lokale
economie, massale privatiseringen, bezuinigingen en de alsmaar stijgende
armoede.
Door vertegenwoordigers uit zoveel mogelijk verschillende organisaties te
groeperen, wensen zij eveneens duidelijk te maken dat niemand
ongeschonden blijft door het Europese beleid. Zo staan enkel in de
landbouwsector reeds duizenden jobs en levens op het spel doordat de
massale investeringen van de boeren en melkproducenten langzaam maar
zeker door de vrijmaking van de markten teniet gedaan worden, daar waar bv.
de melkprijs voor de consument alsmaar blijft stijgen. Productieverhogingen
werden toegestaan in de sectoren waar er reeds overgeproduceerd werd,
waardoor de boeren geen eurocent winst ontvingen. Op nationaal niveau loopt
bij de negen Belgische parlementen de procedure omtrent het begrotingspact
of soberheidsverdrag (zie V-SB-nieuwsbrief nr. 30) dat soberheid en extreme
bezuinigingen in de nationale wetgeving van de ondertekenende landen
opneemt. De impact laat zich eveneens reeds geruime tijd voelen in de motor
van de Vlaamse economie: de KMO's, die er nog amper in slagen initiatieven
te nemen en overkop gaan, en de openbare besturen die alsmaar meer
personeelsleden ontslagen, eigen diensten privatiseren zonder hoegenaamd
rekening te houden met de sociale rechten van hun werknemers, een halt
toeroepen aan de statutaire benoemingen en minder en minder
personeelsleden aanwerven. Slechts een paar maatregelen die, direct of
indirect, een grote impact hebben op het leven van alle inwoners van het land.
De enigen die ongeschonden uit de crisis en het ultraliberale Europese beleid
komen, zijn de 1% van de bevolking die genoeg middelen hebben om niets van
deze maatregelen te voelen en, integendeel, er zelfs in slagen garen te
spinnen bij dit voor hen gunstige economische klimaat.
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Tijdens de dagen van de Europese top is het dus meer dan ooit noodzakelijk
om, opnieuw, één grote vuist te vormen en allen de strijd aan te gaan tegen het
€uropa van de winst, consumenten, arbeiders en bedienden, werklozen,
gepensioneerden, zelfstandigen, vrouwen, mannen, vissers, landbouwers,...
allen samen!
Het initiatief is jong en volop aan de gang. Iedereen is welkom op de volgende
vergadering die plaatsvindt op maandag 9 september, in het gebouw van de
Brusselse ACOD-vakbond in de Congresstraat 17-19 te 1000 Brussel, vanaf
20u.
Voor meer informatie: http://www.d19-20.be/

ALLIANTIE
ALLIANCE
ALLIANZ
D19-20

mannen vrouwen burgers jongeren
gepensioneerden
consumenten
landbouwers
zelfstandigen
werknemers
vakbonden
leerkrachten ambtenaren werklozen

Openbare diensten

Volksraadpleging Sint-Niklaas:
Ja voor de democratie!
Ja voor de openbare dienstverlening!
Een overwinning voor de democratie: met ruim 9000 ingezamelde
handtekeningen hebben de vuilnismannen van Sint-Niklaas een referendum
afgedwongen van het stadsbestuur dat zal plaatsvinden op 1 september.
Aanleiding hiervoor is de wil van het N-VA-Groen-sp.a-bestuur, onder leiding
van burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA), om de afvalophaling over te
dragen aan de intercommunale MIWA, die op haar beurt beroep doet op
privéfirma's om het werk te doen. Als volwaardige managers hebben de
bestuursleden slechts één doel voor ogen: het besparen van middelen, tegen
2018 geraamd op 470 000 euro. Dienstverlening aan de inwoners en
arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden zijn van ondergeschikt belang.
Volgens de burgervader zou de stad immers "binnen twee jaar met een put van
10 miljoen euro" komen te zitten indien het bestuur niet dringend bespaart.
Critici kunnen zich terloops wel de vraag stellen hoe het komt dat de stad
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opeens zo dringend nood heeft aan extra middelen en bijna aan de financiële
afgrond staat.1
Het stadsbestuur tracht zijn beslissing te verkopen met de stem van het
gezond verstand: niet alleen gaat er geen enkele arbeidsplaats verloren
aangezien de huidige personeelsleden probleemloos overgedragen worden
naar de intercommunale, maar er wordt bovendien jaarlijks nog eens flink
bespaard. Een win-win-situatie dus... Wat het wel vergeet mee te delen is dat
het hier neerkomt op de privatisering van een openbare dienst (zelf heeft de
burgemeester het liever over "reorganisatie") naar firma's waar totaal andere
arbeidsvoorwaarden gelden dan in een openbaar bestuur. De mannen van de
vuilkar mogen dan wel hun job behouden, bij de overdracht zouden ze
terechtkomen in volledig andere arbeidsomstandigheden met een hogere
werkdruk en zonder enige toekomstzekerheid.
Ook dient men niet uit het oog te verliezen dat privéfirma's op de letter
opvolgen wat in het afgesloten contract staat, vaak met een veel beperktere
dienstverlening als gevolg waarvan de inwoners dagelijks de gevolgen zullen
ondervinden.
Het bestuur pareert de volksraadpleging door de hoge kostprijs ervan in te
roepen, kostprijs waarvoor het zelf verantwoordelijk is aangezien de lokale
vakbonden en personeelsleden nooit de kans hebben gekregen om over de
maatregel te onderhandelen. Een volksraadpleging bleek nog het enige
drukkingsmiddel te zijn voordat de privatisering van kracht zou worden. Een
bijkomende kostprijs voor het stadsbestuur, maar niet voor de democratie.
Daarom durven wij alle inwoners oproepen om JA te stemmen voor de mannen
van de vuilkar. JA voor directe democratie en inspraak van de inwoners. JA
voor een kwaliteitsvolle openbare dienst, waarin de rechten van de werkenden
gewaarborgd blijven en dat de inwoners van de stad de dienstverlening geeft
waar ze recht op hebben en waarvoor ze belastingen betalen. En JA voor een
krachtig signaal aan de andere gemeentebesturen in Vlaanderen, waar
privatiseringen ook alsmaar meer op de dagorde staan, dat zij rekening moeten
houden met de rechten van hun personeelsleden en dat een correcte
dienstverlening aan hun inwoners moet primeren op besparingsdrang!
1: Zeker als men ermee rekening houdt dat de stadskas een decennium geleden een fiscaal
voordeel van pakweg zes miljoen euro heeft ontvangen door het rioleringsstelsel voor 99
jaar in concessie te geven aan een Amerikaanse investeerder met behulp van een knap
staaltje 'officiële' belastingontwijking, beter bekend onder de naam 'cross-border leasing'.
(Bron: De Standaard, 28/02/2004)
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Arbeidsmarkt

'Knelpuntberoepen'
Hoe de 'vrije markt' mooie beroepen degradeert tot 'knelpuntberoepen'…

Recent publiceerde de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
een rapport over de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Voor de VDAB zijn
‘knelpuntberoepen’ beroepen die te weinig kandidaten aantrekken. Het
gaat om een tiental beroepen waarvoor in totaal
veertigduizend
betrekkingen beschikbaar zijn. In 2012 waren de tien voornaamste
beroepen waarvoor geen kandidaten gevonden worden: schoonmaker
(22.000), vertegenwoordiger (5382), kelner (3.944), medewerker
contactcenter (3.533), opvoeder (2.085), televerkoper (1.021), dakdekker
(893), buschauffeur (449), stukadoor (396) en vleesbewerker (114). De
VDAB onderscheidt drie soorten
beroepen waarvoor er te weinig
kandidaten zijn: gebrek aan afgestudeerden (verpleging, ingenieurs), te
weinig beschikbare vakbekwame kandidaten (boekhouders of koks), en
een derde groep beroepen slaagt er niet in kandidaten te bekoren omdat
de arbeidsomstandigheden slecht zijn. Het gaat volgens de VDAB om
beroepen met een laag loon, ongezonde en zware werkomstandigheden,
met veel stress, weekend- en avondwerk. Bij de opvoeders is werken met
geplaatste of gehandicapte jongeren fysiek zwaar met veel stress,
nachtwerk. Volgens de VDAB compenseert het loon de extra
verantwoordelijkheid en werkstress niet. Telefonische klantenondersteuning
gaat gepaard met veel
stress, avondwerk, lage lonen. Een
vertegenwoordiger werkt met een onzekere verloning in functie van de
verkoopcijfers en de stress. Chauffeurs van een toerismebus zijn vaak en
lang afwezig, en worden onvoldoende betaald. Stukadoors en
dakbewerkers hebben fysiek zware jobs, in ongemakkelijke houdingen, met
grote risico’s op arbeidsongevallen. Een slachter/ vleesbewerker heeft
fysiek zware arbeid, en start bovendien elke dag om vijf uur ’s morgens.
Een kelner moet over heel wat sociale en communicatieve vaardigheden
beschikken, de werkuren zijn onvoorspelbaar en laat en de verloning is
laag. Een schoonmaker heeft kennis van machines en producten nodig en
werkt ’s avonds (?) als de kantoren leeg zijn tegen een laag loon.
De VDAB legt de vinger op de wonde van deze jobs in vnl. de
dienstensector. Maar dat is niet genoeg. Het is een symptoom van een
systeemcrisis. Het is het failliet van de 'vrije markt' waarin menselijke arbeid
louter koopwaar is geworden, de arbeid een ‘kost’ die zo laag mogelijk
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moet gehouden worden om de winsten te maximaliseren. De neerwaartse
druk op de loon- en werkvoorwaarden wordt daarenboven aangemoedigd
door de import van loonslaven uit de Oost-Europese landen. Dat
loonslavernij in deze zogenaamde knelpuntberoepen zeer ver gaat leren
ons de praktijken in de vleesindustrie. De werkomstandigheden bv. in de
Duitse vleesindustrie zijn hallucinant. Zo leerde ons een reportage van de
Duitse televisiezender ARD (waaraan de VRT aandacht besteedde in maart
jl.). Oost-Europese arbeiders worden, om de bittere armoede in hun land te
ontvluchten, door smokkelaars naar Duitsland gelokt met de belofte dat ze
daar 1.200 euro per maand zullen verdienen, terwijl ze in feite 400 tot 700
euro zullen ontvangen. Ze leven in kazernes van chalets, kampeerwagens,
achter prikkeldraad, zonder dat ze buiten mogen, bewaakt door
privémilities. De milities, zware jongens met kale koppen in zwarte kledij,
verstoppen hun sympathieën
voor nazisme en fascisme niet. Ze
behandelen de loonslaven als ‘Untermenschen’. Het doet denken aan de
enge dagen van de jaren dertig in Duitsland. Het is slechts na de reportage
van de ARD, die veel ophef maakte, dat de sociale inspectie in beweging
kwam. Herinner u de onderzoeksjournalist Günter Walraff die undercover
ging werken in de Lidl, en het pakjesbedrijf GLS, waar de uitbuiting van de
werknemers op de spits gedreven wordt.. Ook bij ons komen
wantoestanden voor
en niet alleen in de vleesindustrie. Illegale
werknemers in de bouw die gedumpt worden in de gracht als zwerfvuil
omdat ze een zwaar arbeidsongeval hadden. Zij het dat ze gemilderd
worden door het wettelijk minimumloon dat in Duitsland niet bestaat (en
door de reportage een item geworden is in de komende
verkiezingscampagne in Duitsland).
Wat in het debat over de loonkosten stoort is, dat de bazen spreken over
loonkosten alsof zij die uit eigen zak betalen, terwijl ze een deel van de
meerwaarde zijn die gerealiseerd wordt door de arbeidskrachten en als
indirect loon moet beschouwd worden voor de sociale zekerheid van de
werknemers. Daarenboven rekent het patronaat de loonkosten door in de
prijs die aan de consument gevraagd wordt. Knelpuntberoepen zijn
potentieel mooie beroepen die in het huidige regime van de vrije markt
gedegradeerd worden tot afstotelijke bezigheden. In naam van groei en
concurrentie wordt een massaal reserveleger van goedkope loonslaven
gecreëerd. De aandelenkoersen van bedrijven stijgen als ze een sociaal
bloedbad aanrichten. De wereld op zijn kop. Hoog tijd dus dat er een
grondige systeemverandering komt in de wijze waarop arbeidsplaatsen
toegekend worden. De 'arbeidsmarkt' van vraag en aanbod voor de
goedkoopste en meest uitgebuite werknemers moet verdwijnen. Factoren
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van duurzaamheid, sociaal nut van de jobs, inspraak van de werknemers
en uiteraard een leefbaar loon en sociale zekerheid moeten de
basisuitgangspunten zijn en niet het winstbejag van aandeelhouders. De
zogenaamde 'vrijemarkteconomie' blokkeert de sociale en culturele
vooruitgang van mens en maatschappij. Vakbonden en overheid moeten
beginnen de quasi soevereiniteit van het patronaat over wie mag werken
en tegen welke omstandigheden 'de vrije arbeidsmarkt', aan banden
leggen. Het belang van werknemers die rijkdom creëren
en de
maatschappij is het uitgangspunt. Het is in sommige 'knelpunt'-beroepen
alsof we terug geworpen worden in de 19e eeuw. Met dank aan de
Europese Unie, het vrij verkeer van mensensmokkelaars en criminelen en
de politieke klasse die dit alles gedoogt en er zelfs het wettelijke kader voor
creëert.

11 juliviering, Kortrijk
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Tunesië

De moord op Mohamed Brahmi…
Op 25 juli jl. werd Mohamed Brahmi voor zijn huis in het bijzijn van zijn
vrouw en kinderen doodgeschoten door een moordcommando. Hij was de
voorzitter van de links-nationalistische oppositiepartij 'Volksbeweging',
Echaab. Hiermee was hij de tweede politieke leider die op klaarlichte dag
werd omgebracht. In februari 2013 werd de links-patriottische advocaat
Chokri Belaïd vermoord. De linkse Tunesische oppositieleider van de
Mouvement des patriotes démocrates (MPD). Algemeen wordt
aangenomen
dat
ze
werden
vermoord
door
salafistische
fundamententalisten. Dat zou kunnen. Maar zeker is dit niet. Want er zijn
meerdere krachten in Tunesië, en ook erbuiten, die er geen belang bij
hebben dat linkse, seculiere patriotten in Tunesië aan invloed winnen.
Vergeten we niet dat bv. advocaat Chokri Belaïd ooit nog één van de
verdedigers was in het proces tegen de Irakese dictator Sadam Hoessein
en dat hij lid was van het Tunesische actiecomité tegen de normalisatie van
de relaties met de staat 'Israël'. De moord op Mohamed Brahmi gebeurde
op een symbolische datum. 25 juli is immers de Dag van de Republiek. Op
die dag werd in 1957 de koning opzij gezet en werd de Tunesische
republiek uitgeroepen door de nationalistische beweging o.l.v. van de antikoloniale verzetsstrijder en advocaat, de eerste president van Tunesië,
Habib Bourgiba.
De revolutionaire golf in de Arabische landen van Noord- Afrika en de
Perzische Golf zit nog altijd in zware turbulentie. Wie zijn geschiedenis kent
weet dat revolutionaire processen geen pannenkoekenfeestjes zijn van een
paar uren. Vele elementen achter en voor de schermen spelen mee,; de
tijdslijn van een revolutionair proces kan jaren en zelfs decennia aanslepen
met afwisselend kalme wateren maar ook hevige stormen. Intellectueel is
het midden in deze storm moeilijk een volledig overzicht te behouden. Maar
pogen we een viertal essentiële elementen op een rij te zetten. Vooreerst
en o.i. het belangrijkste: de volksmassa’s zijn massaal gemobiliseerd,;ze
hebben hun angst afgeworpen; velen weten waar de klepel hangt. Ze zijn
van passief object, subject geworden van hun maatschappelijke
ontwikkeling. Vooral de jongeren. Er is een actief verbond aanwezig tussen
democratisch-progressieve en linkse intellectuelen en de brede
volksmassa’s (zijn vernoemde moorden niet een poging die vruchtbare lijn
door te knippen?). Al deze protesten hebben - soms zeer duidelijk soms
minder - een anti-kapitalistische inslag. Of tenminste, viseren belangrijke
symbolen van autoritaire, kleptocratische regimes. De eisen gaan in wezen
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over brood maar evenzeer over rozen (individuele vrijheden, nationale
soevereiniteit, scheiding religie en staat, vakbondsrechten,…). Ten derde
dragen de revoltes allemaal een nationaal karakter: elk land kleurt zijn
revolutie naar eigen lokale gewoonten, gegroeide instituties, de sociaaleconomische toestanden,… Er zit een duidelijke zuid-zuid-lijn in de recente
en huidige revoltes: van Brazilië, Zuid-Europa (Griekenland, Portugal,
Spanje,…), Noord-Afrika, de Perzische Golf, Myamar (Birma), Thailand
(roodhemden), de Chinese kustgebieden… De rol van de Westerse elites is
in deze processen dubieus en vaak tegen de betrokken volksmassa’s
gericht. Bv. de wapens voor de islam-fundamentalisten komen van SaoediArabië, Qatar,…geleverd door het Westen en betaald met petro-dollars van
het Westen…. Of de rol van de rechtse Franse minister van Binnenlandse
Zaken onder president N. Sarkozy, , mevr. Michèle Alliot-Marie, die de
Tunesische dictator Ben Ali steun aanbood met know-how van de Franse
politie om de volksopstand efficiënt de kop in te drukken (ze diende onder
druk van de Franse opinie af te treden).

Mohamed Brahmi, was voormalig lid van de Arabische Progressieve
Studenten en stichtte mee het Front populaire, een partij van nationalisten,
socialisten en ecologisten. Hij was een volgeling van Gamal Abdel Nasser
(voormalig Egyptisch president), socialist en Arabisch nationalist.
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Nieuw-Caledonië / Kanaky

In het zog van Schotland, Catalonië en Vlaanderen?
Volgend jaar zullen niet enkel Schotland en Catalonië een referendum
houden over onafhankelijkheid, maar mogelijk ook Nieuw-Caledonië, sinds
1852 kolonie en nadien Overzees Gebied van de Franse staat. Zo
verklaarde Daniel Goa, voorzitter van de Union Calédionienne als
voornaamste partij binnen de independentistische coalitie FLNKS (Front de
Libération Nationale Kanak et Socialiste), begin deze maand na de
herverkiezing van Roch Wamytan als voorzitter van het Nieuw-Caledonisch
Congres, tevens oud-UC- en FLNKS-lid.
"Als we in 2014 de meerderheid
verkrijgen
in
het
Congres,
organiseren we meteen een
Grondwetgevende Vergadering",
aldus Goa, om het onwerp van
grondwet vanaf 2016 door het
Congres te laten goedkeuren en
onderhandelingen aan te vatten
met de Franse staat over de
overdracht van de soevereine
bevoegdheden zoals openbare
orde, defensie, rechtspraak, munteenheid, enz. Nadien is hij voorstander van
de opmaak van een kalender die een periode van tien tot zelfs twintig jaar kan
omvatten en waarin de bevoegdheden geleidelijk aan overgedragen worden
zodat de nieuwe staat alle tijd heeft om zich te ontwikkelen en zich aan zijn
nieuwe statut aan te passen.
Met deze uitspraak is Goa het Nouméa-akkoord te snel af, dat in 1998 tussen
de Franse staat en de Kanaakse independentistische bewegingen gesloten
werd en dat stelt dat er tussen 2014 en 2018 een referendum moet komen over
de overdracht van bevoegdheden, met uitzondering van defensie, justitie, munt
en veiligheid. Een volksraadpleging volgend jaar zou een uitweg kunnen
bieden uit dit akkoord en de onafhankelijkheid van het eiland kunnen
versnellen, afhankelijk van de verkiezingsresultaten. In elk geval heeft Goa's
uitspraak grote consternatie veroorzaakt bij de Fransgezinde partijen, die
willens nillens rekening houden met het Nouméa-akkoord en fervent blijven
vastklampen aan de Franse staat.
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Sociale beweging

Aangekondigd: 175 jaar Daens

In 2014 wordt Priester Daens,
het sociale boegbeeld van
Vlaanderen, 175 jaar.
Volgend jaar viert het Priester Daensfonds met iedereen die het wil de 175-ste
verjaardag van Priester Daens! Deze ereburger van de stad Aalst en
boegbeeld van de Vlaamse sociale strijd werd in 1839 (18 dec) in Aalst
geboren. Omdat verjaren gerust feestelijk mag zijn, willen we in 2014 Daens
letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten. Niet alleen in zijn geboortestad
Aalst, maar in heel de Denderstreek en Vlaanderen.
Het Priester Daensfonds start daarom in de tweede jaarhelft van 2014
‘Daens175’. Het is de bedoeling om dan met zoveel mogelijk mensen,
organisaties en verenigingen Daens en vooral zijn boodschap in de
schijnwerper te plaatsen.
We roepen u en uw vereniging op om, indien mogelijk,
in de periode van juni tot december 2014 in uw
programmatie een activiteit te voorzien die verwijst
naar Daens, naar sociale inzet of naar engagement.
Het zou tof zijn als uw vereniging op die wijze Daens
mee in de kijker plaatst. Dit kan een sociaal
geëngageerd artikel zijn in uw tijdschrift, de
programmatie van een toneelstuk of film, een kwis,
een historisch verhaal, een tentoonstelling, een
wandeling, een debat, een les- of bezinningsmoment…
Contact Priester Daensfonds:
info@daens175.be
secretariaat.daensfonds@skynet.be
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Colofon

KALENDER
Vrede in Syrië! Solidariteit met de Koerden! Zaterdag 31 augustus
Koerdisch Instituut Brussel roept op voor een Solidariteitsmars: Vrede en democratie in
Syrië! Zelfbeschikkingsrecht voor de Koerden!
Brussel Noordstation, samenkomst: 14u00, vertrek: 15u00.
TAK en VVB gordelen in Rode! Zondag 1 september, Rode.
TAK en VVB kunnen niet meestappen in de nieuwe formule van de Gordel. Zowel in
Huizingen als Hofstade zullen we leeuwenklevers uitdelen. Daarnaast spreken we om
11 uur af in Sint-Genesius-Rode (gemeentehuis). Via een protestactie en wandeling van
zo'n 8 km door Rode & Linkebeek (stapschoenen en regenkledij niet vergeten) zullen
we uiting geven aan ons ongenoegen over de nieuwe gordelformule.
Internationale Dag van de Vrede, 21 september
hang de vredesvlag uit!
Vergadering Alliantie D19-20, 9 september
Vergadering Alliantie D19-20, maandag 9 september, in het gebouw van de Brusselse
ACOD-vakbond in de Congresstraat 17-19 te 1000 Brussel, vanaf 20u.

VOLGENDE V-SB VERGADERING:
Vrijdag 18 oktober, 20u
Lidmaatschap

T-shirts

De lidgelden: €8 voor werkenden, €5 voor
studenten en niet-werkenden.
Een radicaal links en soevereinistisch
alternatief is broodnodig. Wij rekenen op jou!
Bouw mee aan een Vlaams en links alternatief
voor de 21ste eeuw!
Voor vragen: info@v-sb.net
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Kostprijs: €8, in verschillende maten.
Meer info: secretariaat@v-sb.net
IBAN: BE06 9795 9442 7422
BIC: ARSPBE22
in voorraad:
“V-SB t-shirt”
“Vlaanderen Tegen Racisme”
“Ik ♥ van Brussel”
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