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JONGERENDAG 2015

Nieuwe uitdagingen
Er werd gesproken over duurzame
economie door professor Bernard
Mazijn, Luc De Moor van Educam
gaf een uiteenzetting over techno-
logische innovaties en masterstu-
dent Jens Kesters lichtte de studie
toe van Valeria Pulignano en Nadia
Doerflinger over de relatie van jon-
geren met het syndicalisme. San-
der Van der Maelen gaf een presen-
tatie over nieuwe sociale omgangs-
vormen en hoe daar verstandig
mee om te gaan.

Met al deze input in het achter-

hoofd, stelden wij ons de vraag: hoe
kunnen wij ons als moderne vak-
bond profileren voor de jongeren en
tegelijk onze fundamentele taak
blijven uitoefenen en onze basis-
waarden vrijwaren, binnen een toch
wel vijandige omgeving?

Jong beginnen...
Frank Moreels, federaal secretaris
van BTB,  formuleerde het als
volgt: "Wij zijn ervan overtuigd dat

een interprofessionele jongeren-
werking nodig is. Ook voor scho-
lieren en studenten die we dan
mee begeleiden bij de overgang
van de schoolbanken naar de
werkvloer. Maar ook een sterke,
professionele jongerenwerking is
nodig, willen we ook die jongeren –
en ze vormen een zeer grote groep
– bereiken die in precaire arbeids-
omstandigheden aan de slag zijn,
dikwijls in kleine bedrijven zonder

syndicale structuren, en vaak van
job, sector en dus vakcentrale ver-
anderen. Het is onze plicht als syndi-
calist om jongeren de plaats te
geven die aan hen toekomt."

Aantrekkingskracht 
op jongeren
Aan de aanwezige jongeren stelden
we de vraag: wat kunnen onze orga-
nisaties doen om een band te creëren
tussen jongeren en het syndicalisme?
Wat kan beter? Ze kwamen met tal
van voorstellen, waarop verder zal
gewerkt worden: ludieke acties
opzetten om de media te bespelen;
de Facebook-pagina van de Working
Class Heroes opnieuw lanceren met
o.a. een beeld van de structuur van
het ABVV; vorming over de sociale
media georganiseerd door het ABVV;
aanwezigheid van het ABVV op festi-
vals en op bepaalde sportevenemen-
ten; toffe activiteiten georganiseerd
door de centrales zelf om jongeren te
rekruteren, …  

Gemene deler
Ortwin Magnus, algemeen secre-
taris van ABVV-Metaal, trok de
conclusies: "We waren gisteren
met 100 jongeren van drie organi-
saties, uit allerlei sectoren, Neder-
landstalig en Franstalig, mannen
en vrouwen. Maar er is veel wat
ons verbindt, en dat zijn ons kame-
raadschap en onze basiswaarden:
gelijkheid, solidariteit, rechtvaar-
digheid en sociaaleconomische
democratie. De toekomst behoort
aan hen die ze vandaag voorberei-
den: met dat motto in gedachten
bouwen wij verder aan de vak-
bond van de toekomst en de toe-
komst van de vakbond."  

Deze jongerendag was een gemeen-
schappelijk initiatief van 3 centrales:
BTB-UBT, Horval en ABVV-Metaal. 

En over één zaak waren alle deelne-
mers het zeker eens: voor herhaling
vatbaar!

BTB-actie tegen UBER ondersteund door ITF!
Woensdagavond 11 februari
voerden tientallen BTB-miltanten
in Brussel actie tegen UBER, bij de
opstart van “Technopolitics”. BTB
stond daar niet alleen, maar
samen met de International
Transport Workers’ Federation.

UBER, verboden 
maar toch nog actief in Brussel
UBER, je hoorde er vast al eens van.
Met je smartphone bestel je via hun
app een “taxi”. Alleen is het geen
echte taxi, maar vaak een zwartwer-
kende, niet-opgeleide particulier, die
misschien rijdt met een niet-gekeurde
en onverzekerde wagen …

UBER staat reeds geruime tijd ter dis-
cussie in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest. Tegen de uitspraak van de
Rechtbank van Koophandel in, blijft
UBER zijn taxi-activiteiten verder zet-
ten. UBER gaat dus in de illegaliteit! In
het begin van zijn ambtsperiode was
Pascal Smet, Brussels sp.a-minister
bevoegd voor Mobiliteit, pro UBER. Na
een uitgebreide consultatieronde in
de taxiwereld, diende hij eind vorig
jaar bij het parket een strafklacht in
tegen UBER, maar daar trekt het
bedrijf zich niks van aan! 

UBER negeert trouwens niet enkel in
Brussel de wet, maar doet dit in ver-
schillende steden en landen! Het
wordt afwachten of minister Smet bij
zijn standpunt blijft of dat hij toch zal
zwichten voor de machtige UBER-lob-
bymachine.

Open VLD steunt UBER
Els Ampe (Open VLD), Brussels volks-
vertegenwoordiger en schepen van
mobiliteit van de Stad Brussel, vindt
dat UBER niks in de weg gelegd mag
worden.  Zij is de bezieler van “Tech-
nopolitics: how to welcome technolo-
gy”. Daar nodigde zij Filip Nuytemans,
general manager Belgium van UBER,
uit voor een uiteenzetting met als
titel: “Uber changing cities through
innovation”. Voor BTB is het nochtans
duidelijk dat UBER de bestaande
regels van de taxisector moet volgen.
Frank Moreels, federaal secretaris:
“Het enige innoverende aan Uber is de
app, maar voor de rest is UBER een
geldmachine die helemaal niet geïnte-
resseerd is in de taxichauffeur of de
klant. UBER schuift verantwoordelijk-

heid af inzake screening en opleiding
van chauffeurs, verzekering en onder-
houd van de wagens,… UBER is een
wolf in schaapsvacht.”

Win een taxi met BTB!
We nodigden de deelnemers aan
Technopolitics uit: konden zij de
echte taxichauffeur herkennen? Zij
mochten deelnemen aan ons ludieke
spel “With this app, you can win a
cab!” Zoals in de betere  politiefilms
organiseerden we een “line up” van
mogelijke taxichauffeurs. Maar in
tegenstelling tot de film waren de
deelnemers niet op zoek naar de
slechterik, maar wel naar de echte
taxichauffeur. Zij hadden de keus uit
vier BTB-militanten, met één echte
taxichauffeur en drie die voor UBER

reden. Zij die de echte chauffeur er
uit haalden, wonnen een taxi. Een
miniatuurtaxi weliswaar, maar wel
een echte! Zij die verkeerd kozen,
kregen niks én liepen bovendien heel
wat risico’s. Want de UBER-chauf-
feurs bleken toch heel wat op hun
kerfstok te hebben…  Zo was er een
verkrachter bij en één wiens auto
niet was gekeurd. Nog een andere
had zelfs geen verzekering. Geen
enkele van de nepchauffeurs had een
medische keuring. En enkel de echte
taxichauffeur had een opleiding
gevolgd! 

ITF-steun voor onze actie!
ITF voert al jaren wereldwijd actie
tegen UBER, dat vanuit San Francisco
(Verenigde Staten) de taxisector in de
hele wereld wil ontwrichten. Heel veel
jobs gingen al verloren. Na de actie
dankte  Claire Clarke alle deelnemers.
En Mac Urata, wereldwijd verantwoor-
delijke voor weg- en spoorvervoer,
had speciaal voor BTB een videobood-
schap opgenomen. Gemma Walker
interviewde een echte Brusselse taxi-
chauffeur en vroeg hem waarom
UBER een gevaar is. Je kan het filmpje
bekijken op http://tinyurl.com/
ITF-UBERactionBrussels.

De waarheid over UBER: 
lees ons volledig dossier! 
Is UBER wel de sympathieke underdog
waarvoor het zichzelf graag uitgeeft?
Zij profileren zich als vernieuwend en
claimen dat ze in hun groei (en vooral
in hun winst!) geremd worden door
regels waaraan alle taxibedrijven zich
moeten houden. BTB maakte een
overzicht van het echte gezicht van
UBER! Met daarin alles wat je maar
beter weet voor je met je smartphone
met de UBER-app aan de slag gaat.
Enkele voorbeeldjes? Bij een echte taxi
ken je de tarieven, maar bij UBER
variëren die. Bij slecht weer of op
feestdagen kan de prijs wel vertien-
voudigen! En je privacy kan je ook ver-
geten… Interesse? Je kan het volledige
dossier lezen op: www.tinyurl.com/
BTB-dewaarheidoveruber

Op donderdag 12 februari kwa-
men honderd jongeren van
ABVV-Metaal, BTB/UBT en Hor-
val samen in het Bremberg-cen-
trum voor de Jongerendag edi-
tie 2015.  Honderd enthousiaste
jonge mannen en vrouwen die
mee vorm willen geven aan de
vakbond van de toekomst.

BTB HEEFT NU OOK EIGEN TAXI APPWIE IS DE ECHTE TAXICHAUFFEUR?

FRANK MOREELS EN CLAIRE CLARKE VAN ITF TAXI TE WINNEN

Honderd jonge syndicalisten bouwen aan de toekomst
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