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V DE WEG NAAR EUROPA EN NAAR DE WERELD 

Verenigd zijn we alles, onverenigd zijn we niets. Hoe minder grenzen, hoe actueler de oude slogan 
wordt. Mondialisering, vrij verkeer en een losgeslagen vrije markt duwen ons met de neus op de 
realiteit. We moeten de handen in elkaar slaan om de rechten van werknemers te verdedigen. Over alle 
grenzen heen.  

Maar de Europese Unie die uit uitgebouwd wordt, wordt verworpen. In Frankrijk, Griekenland, Portugal, 
Spanje, Groot-Brittannië en Italië hebben de jongeren en de werknemers de neoliberale agenda van 
Europa al van de hand gewezen. De sociale  verworvenheden die ze verdedigen zijn er dank zij de 
arbeidersstrijd in elk van die landen. De strijd kan maar doeltreffend zijn als er Europese solidariteit 
wordt uitgebouwd. Dat is iets helemaal anders dan zich terug te plooien op zichzelf. 

Europa functioneert vandaag niet democratisch. Het leidt tot  individualisme  en navelstaarderij. En 
bijgevolg vieren nationalisme en fascisme hoogtij. Het is onmogelijk een sociaal Europa te realiseren 
zonder een reële Europese democratisering. Het parlement  moet zijn democratische rol kunnen 
spelen, er moet paal  en perk gesteld worden aan de lobbycultuur. Alleen zo kan de EU bestaansrecht 
krijgen.  

We moeten de Europese en de internationale vakbondsactie voort uitbouwen om ook op Europees 
niveau een tegenmacht te kunnen zijn. 

1. BOUWEN AAN DE EUROPESE SOLIDARITEIT 

Er is meer syndicaal weerwerk nodig tegen het Europese neoliberale beleid. Daarvoor dienen onze 
Europese sectorale vakbondskoepels. We spelen daar een hoofdrol en dat moeten we voort blijven 
doen. 

Vakbonden in Europa moeten gemeenschappelijke looneisen uitwerken. De lonen staan vandaag onder 
het toezicht van de Europese Commissie en daar moeten we ons samen tegen verzetten.  

Er moet een Europees minimumloon komen. Er moet ook een Europese minimale sociale bescherming 
ingesteld worden. Het zijn vertrekpunten om de armoede weg te krijgen en om de sociale dumping een 
halt toe te roepen.  

Europese ondernemingsraden zijn uitstekende instrumenten voor Europese syndicale inspraak en 
actie. Die raden moeten meer te zeggen krijgen. En wij moeten er voort tijd en energie in 

steken. 

Ook het Europees Vakverbond (EVV) geeft de werknemers een heldere 
syndicale stem. Het ABVV moet er een stuwende kracht van blijven. 
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We moeten ook duidelijk maken dat er alternatieven zijn voor het neoliberale Europa. Dat doen we 
samen met vele organisaties in de Alter-Summitgroep. We moeten ervoor zorgen dat Alter-Summit 
meer gezag en meer gehoor krijgt.  

2. BOUWEN AAN DE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 

De Algemene Centrale heeft een aloude traditie en een stevige ervaring in het internationale 
vakbondswerk. Dat moet zo blijven. Internationale solidariteit moet armoede en ongelijkheid uit de 
wereld helpen. Internationale solidariteit moet paal en perk stellen aan de georkestreerde concurrentie 
tussen werknemers overal in de wereld.  

We maken er werk van op twee terreinen. Er zijn onze solidariteitsprojecten met vakbondscentrales in 
tal van landen. En er is ons werk in de internationale vakbondsfederaties. 

We hechten heel speciaal belang aan drie internationale kwesties. 

We zijn solidair met het Palestijnse volk en met de Palestijnse bevrijdingsstrijd. En dat is een actieve 
solidariteit. In ons land willen we informeren en sensibiliseren over de problematiek, in eerste instantie 
bij onze eigen achterban. We werken samen aan die actieve solidariteit met verscheidene andere 
organisaties. In Palestina geven we onze solidariteit gestalte met een solidariteitsproject met de 
chemievakbond PGFTU.  

Overal in de wereld worden syndicalisten opgesloten of vermoord. We denken aan de vele 
Colombiaanse kameraden die hun strijd betaalden met hun leven. Of aan de Cambodjaanse 
vakbondsmensen die werden gevangengezet omdat ze leefbare minimumlonen eisten.  
Syndicale rechten en vrijheden moeten wereldwijd worden gerespecteerd. Syndicalisten die ten 
onrechte achter tralies zitten moeten worden vrijgelaten. De verantwoordelijken voor geweldplegingen 
moeten opgespoord en berecht worden. 

We veroordelen elke uitwijzing van personen naar een land waar oorlog woedt. Meer algemeen pleiten 
we voor maatregelen die integratie en aanpassing van asielzoekers in ons land bevorderen.  

 

 

 


