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Standpunt

Het werkvolk eerst

Vlaanderen kleurde donkerbruin bij de verkiezingen. 
Dé grote winnaar is het Vlaams Belang. Die partij wint 
door het thema van de ‘Vlaamse identiteit’ te be- 
spelen, door uit te halen naar (trans)migranten en door 
het ‘eigen volk eerst’ in plaats van ‘het werkvolk eerst’ 
centraal te zetten. 

N-VA verliest, maar blijft de grootste partij in 
Vlaanderen. Tel N-VA en Vlaams Belang samen en we 
zien dat bijna de helft van de kiezers zeer rechts tot 
extreemrechts stemde. BTB-militanten moeten weten 
dat het om twee uitgesproken anti-vakbondspartijen 
gaat.

Elektroshock
Het resultaat van sp.a is dramatisch: de historisch 
laagste score ooit. Na vijf jaar oppositie een verlies 
boeken van drie procent is een zware nederlaag. 
Wat ons betreft kan de sp.a-voorzitter niets anders 
doen dan zijn conclusies trekken. De sp.a heeft een 
elektroshock nodig en moet een duidelijk statement 
maken: we hebben het begrepen, we doen het anders. 
Dit betekent onder andere dat vakbondsprioriteiten 
nog beter aan bod moeten komen binnen de sp.a 
en dat kan het best met een voorzitter die wortels 
heeft onder ‘het werkvolk’. Mocht Meryame Kitir zich 
kandidaat stellen voor het voorzitterschap, dan kun-
nen we dit enkel toejuichen en steunen. Dit zeggen we 
als BTB zonder complexen. We hebben sp.a gesteund 
als politiek relais en blijven dat doen, maar we willen 
dit doen met een duidelijke boodschap, op basis van 
ons programma.

Veel linkse stemmen gingen naar PVDA. Helaas brengt 
dit weinig op voor links in Vlaanderen. Hun deelname 
aan de macht lijkt vandaag weinig waarschijnlijk. We 
zijn echter verheugd dat deze proteststemmen naar 
links en niet naar rechts gingen.

Wallonië: PS blijft nummer één
De PS blijft een machtsfactor in Franstalig België. 

Daar kunnen we enkel blij om zijn. De partij was altijd 
een bondgenoot van de vakbond en we zijn ervan 
overtuigd dat dit in de toekomst zo blijft. PVDA stijgt 
bovendien sterker in Wallonië dan in Vlaanderen: 
Wallonië kantelt niet naar rechts, maar naar links.

We weten dat de versterking van links in Wallonië 
de vakbondsstandpunten alleen maar kracht kan 
bijzetten en dat juichen we toe. We roepen links 
Wallonië op om sterk op te komen als verdediger van 
de syndicale standpunten.

Geen dijkbreuk
In bepaalde landen – zoals in België, Frankrijk, Italië 
om over Groot-Brittannië nog maar te zwijgen – 
scoren anti-Europese en populistische partijen zeer 
goed. Links en centrum gaan achteruit, maar de 
‘anti-Europese dijkbreuk’ is uitgebleven. Het goede 
nieuws is dat we onze politieke relais in het Europees 
Parlement, waar we goed mee samenwerkten, ge- 
vrijwaard zien. We kunnen in de toekomst blijven 
rekenen op Kathleen Van Brempt en zullen zoals in het 
verleden verder samenwerken met de PS-verkozenen, 
Marie Arena en Marc Tarabella.

Voor sociaal beleid
BTB-ABVV zal ervoor zorgen dat de standpunten van 
onze vakbond zoveel mogelijk doorsijpelen in het 
beleid. We blijven een socialistisch beleid eisen en 
onze prioriteiten verdedigen.

Wat onze vakbond betreft moeten socialistische 
partijen aan de macht deelnemen waar het kan. Hoe 
omstreden dat ook kan zijn. De macht overlaten 
aan (extreem)rechts en ze toelaten om onze sociale 
zekerheid verder te ontmantelen, is geen optie. 
We bevestigen daarnaast onze wil om Walen, 
Vlamingen en Brusselaars te verenigen en verwerpen 
elke vorm van confederalisme.

Onze vakbond heeft gevochten 
voor democratische basisrechten 
en blijft die verdedigen. Voor ons 
komt het werkvolk eerst.

Frank Moreels
Voorzitter BTB

Na de verkiezingen van 26 mei 2019 zullen we als 

vakbond ons werk doen: onze leden verdedigen, 

ongeacht welke coalities uit de bus komen op Vlaams, 

Waals, Brussels, federaal of Europees niveau. BTB-ABVV 

blijft alle leden verdedigen, zowel Vlamingen, Walen als 

Brusselaars, ongeacht hun kleur of achtergrond.
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Belgische Transportbond

BTB wenst iedereen een prettige vakantie. 
De batterijen opladen, genieten met de 
familie, leuke plekken bezoeken, of gewoon 
lekker lui op het strand of aan het zwem-
bad met een boek …

Maar laten we niet vergeten dat hier ook 
allemaal werkende mensen voor nodig 

zijn. Denk maar aan de buschauffeurs die 
instaan voor je busreis voor een citytrip. 
De bagagisten die je bagage in het 
ruim van de vliegtuigen in- en uitladen. 
De havenarbeiders die fruit en andere 
onmisbare producten lossen in de haven. 
De bemanning die voor je klaarstaat op 
cruiseschepen en pleziertochtjes. De 
logistieke medewerkers die ervoor zorgen 
dat je bestelde zonnecrème of ventilator 
tijdig thuis toekomt …

Denk dus ook aan de talrijke transport- 
arbeiders die aan de slag blijven tijdens 
de zomermaanden en die jouw vakantie 
mogelijk maken maar… geniet bovenal van 
de welverdiende vakantierust!

BTB wenst iedereen een prettige vakantie

BTB, de vakbond 
van de fietskoeriers
Op vrijdag 21 juni 2019 heeft BTB zijn bezorgdheden 
over de loon- en arbeidsomstandigheden van de fiets-
koeriers bij Deliveroo en Uber Eats overgemaakt aan 
de Antwerpse schepen van sociale zaken Tom Meeuws. 
Ook in Gent ging BTB hierover een gesprek aan met de 
schepenen Annelies Storms, Rudy Coddens en Bram 
Van Braeckevelt.

Zowel het Antwerpse als het Genste stadsbestuur 
werden gevraagd een duidelijk statement te maken 
op de gemeenteraad en de huidige praktijken van 
Deliveroo en Uber Eats sterk te veroordelen.

De scholen zijn uit, 
eindelijk vakantie’’
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