
  26

Doe mee aan de Fair Transport 
for Europe Action Week

In onze huidige maatschappij is transport meer dan ooit nood-

zakelijk. Maar velen weten niet welke strijd deze transportarbeiders 

in hun dagelijks leven soms leveren: buitensporige en antisociale 

werkuren, geweld en gevaarlijke werkomstandigheden, uitbuiting 

en hyperflexibele contracten.

Helaas geldt dit in heel Europa. Werkgevers spelen 
werknemers van verschillende landen of professionele 
groepen tegen elkaar uit, duwen zo de lonen naar 
beneden en breken de werkomstandigheden af. Dat is 
sociale dumping. Het is ook de ultieme oorzaak van de 
meeste uitdagingen voor transportarbeiders vandaag.

Werknemers en hun vakbonden moeten de handen 
in elkaar slaan, over de grenzen en beroepen heen, 
om een positieve kijk op transportarbeid in Europa te 
verdedigen.

Dat is waarom ETF (European Transport Worker’s 
Federation) de Fair Transport-campagne tegen sociale 
dumping organiseert.

De Europese transportarbeiders en hun vakbonden 
schakelen in actiemodus met demonstraties, manifes-
taties en protestacties. De Europese verkiezingen staan 
voor de deur. Dit is het moment. Wij zullen ervoor 
zorgen dat de beleidsmakers de misbruiken in de 
transportsector erkennen en mee ons manifest onder-
schrijven voor betekenisvolle oplossingen. Vakbonden 
van de poolcirkel tot de Middellandse Zee organiseren 
gecoördineerde acties, velen van hen in samenwerking 
met hun buurlanden. Duizenden transportarbeiders 
reizen naar Brussel voor een enorme demonstratie 

op 27 maart. Wij zullen door de straten van Brussel 
marcheren en onze stem verheffen met slechts één 
gemeenschappelijke eis: Fair Transport for Europe!

“Wij willen een echte verbetering van de werk- en leef- 
omstandigheden van miljoenen transportarbeiders”, 
zegt ETF-voorzitter Frank Moreels. “Onze Fair Transport- 
campagne toont aan dat transportwerknemers hun 
vakbonden kunnen mobiliseren, ongeacht nationaliteit, 
leeftijd, geslacht of sector. Wij zullen een indruk- 
wekkende actieweek op poten zetten, die de kracht en 
de eenheid van onze beweging toont. Op die manier 
zullen wij ook de strijd winnen tegen sociale dumping 
en tegen uitbuiting.”

Doe mee aan onze campagne en kom op 27 maart 
naar Brussel!

 © Voor meer info, contacteer je gewestelijk  
BTB-secretariaat

 © www.fairtransporteurope.eu

 © Facebook: facebook.com/FairTransportEurope
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BTB zet in op jongeren
Op 20 februari kwamen meer dan 70 jonge 

syndicalisten samen in het BTB-gebouw op de 

Paardenmarkt in Antwerpen voor de jongerendag. 

Enthousiaste jongeren uit de BTB Youth Movement 

Antwerp Dockers, van de vakgroep Wegvervoer en 

Logistiek en uit de metaalsector gaven hun visie op 

syndicaal werk, wisselden ervaringen uit en deelden 

mee hoe zij de vakbondstoekomst van de jongeren zien.
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“We kunnen niet altijd aan een toekomst bouwen voor de jongeren, 
maar we kunnen wel helpen bouwen aan de jongeren van de toe-
komst. #wearethefuture”

Bjorn Plas
BTB Wegvervoer
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Begin dit jaar ging een BTB-team op onderzoek naar 
Slovakije, om aan te kloppen bij de Slovaakse fi rma’s 
van Belgische transporteurs. Voor de vierde keer al.

In Slovakije zijn er nog steeds postbusbedrijven en 
we vonden ook bedrijven waar wel een ‘dispatcher’
zit, maar waar er geen enkele andere bedrijfs-
activiteit is. Sommigen delen kantoren en enkelen 

hebben wel een adres, maar blijken onvindbaar… Je 
komt er alles over te weten in het vierde zwartboek 
‘Nog altijd fi le op de Slovakije-route’.

Nieuwsgierig? 
Surf naar www.stopsocialdumping.be. 
Veel leesplezier.

De transportsector draait op volle toeren, maar het 
is ook een sector waar nog heel wat werk aan de 
winkel is. Zeker voor beleidsmakers. Die politici wil-
len we als BTB-ABVV bij de les houden. 

Het overgrote deel van onze 55.000 leden begeeft 
zich immers dagelijks om den brode op de weg, op 
het water of op de kade. Ze ervaren aan den lijve
wat het vele verkeer – inclusief fi les – met zich
meebrengt: ontevreden klanten, stress, verkeers-
agressie… Ze zijn wat dat betreft dus échte verkeers-
deskundigen.

In de aanloop naar de ‘moeder van alle verkiezingen’ 
wil BTB-ABVV zelf een aantal punten op de politieke 
agenda plaatsen om het transport eerlijker, veiliger en 
duurzamer te maken.

Meer weten? Lees dan zeker ons memorandum op de 
BTB-website of vraag een gedrukt exemplaar op jouw 
gewestelijk BTB-secretariaat.

In heel Europa worden tienduizenden werknemers in 
de bouw-, transport, schoonmaak- en voedingssector
aan hongerlonen en in mensonwaardige arbeids-
omstandigheden uitgebuit. Het misbruik wordt
georganiseerd door malafi de netwerken van postbus-
bedrijfjes die arbeiders ronselen om aan Oost-
Europese lonen aan de slag te gaan in West-Europa. 
In ‘Het kan altijd goedkoper’ schetsen Kathleen Van 

Brempt en Frank Moreels het harde leven van mensen 
die als nieuwe slaven uitgebuit worden.

Het boek is gratis te verkrijgen. Stuur een mail met 
uw gegevens naar kathleen.vanbrempt@s-p-a.be
of bestel het telefonisch op 02 224 74 47. Er wordt 
dan per post een exemplaar verzonden.

Must Read

Vierde zwartboek sociale dumping

Het kan altijd goedkoper

Memorandum BTB 2019

 Belgische Transportbond

“We zijn hier om contacten te leggen tussen de jongeren van de 
transport, metaal en de havens van België.”

“Het is belangrijk dat we jongerendagen houden bij de vakbond 
met metaal en BTB. Op die manier kunnen we ervaringen uit-
wisselen als jongeren onder elkaar en info geven hoe een jongeren-
werking op te zetten in een bedrijf.”

Tinny Janssens
BTB Haven

Vincent Deganck
ABVV Metaal

Brempt en Frank Moreels het harde leven van mensen 

Het boek is gratis te verkrijgen. Stuur een mail met 
uw gegevens naar kathleen.vanbrempt@s-p-a.be
of bestel het telefonisch op 02 224 74 47. Er wordt 
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