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1-mei-boodschap van de BTB
Op 1 mei vieren we traditioneel het Feest van de Arbeid en
zetten wij als vakbond ons politiek, sociaal en economisch
eisenplatform extra in de verf. Deze keer wordt het geen "tra-
ditionele" Dag van de Arbeid …

1 mei 2014 heeft een heel speciale dimensie. Ze gaat een cru-
ciale verkiezingsdag vooraf die wel eens bepalend zou kun-
nen zijn voor ons maatschappijmodel van de komende
decennia.

Slagen we er in de solidariteit in stand te houden in onze
hedendaagse zorgmaatschappij, of geven we het terrein prijs
aan rechts en ultrarechtse nationalisten die kiezen voor indi-
vidualisme en winstmaximalisatie, die kiezen voor een
bonusmaatschappij en elke vorm van solidariteit verkette-
ren.

Laten we, zoals duidelijk is gebleken uit het V-plan van de N-
VA, de zwaksten uit onze maatschappij opdraaien om tege-
moet te komen aan het egoïstische en individualistische VOKA
maatschappijmodel. Of bundelen we onze linkse krachten om
hiertegen samen een dam op te werpen? Dit is de vraag die we
ons aan de vooravond van 1 mei moeten stellen.

In gemeenschappelijke actie moeten we samen met de soci-
alistische partijen en mutualiteit in de aanval gaan tegen de
gevaarlijke tendens die zich momenteel aftekent in diverse
opiniepeilingen.

WEG MET DE VAKBONDEN

Al wie zich even wil verdiepen in de opiniestukken en het pro-
gramma van de N-VA, merkt al snel waar het allemaal om
draait, nl. de werknemers en hun vakbonden fnuiken.

Heel wat mensen trappen in het verhaal van de N-VA die zich
vermomt als een anti-establishment partij die oppositie
voert tegen de zogenaamde huidige ‘belastingenregering’.
Zij geloven vaak ook dat de partij België niet wil splitsen. Wat
veel mensen niet beseffen is hoe anti-democratisch het pro-
gramma van de N-VA wel is, én dat ze wel degelijk een split-
sing van België wil maar daarvoor het juiste momentum
afwacht.

De N-VA zou volgens eigen bewering de partij zijn van de
hardwerkende Vlaming. 

AANVAL OP DE SOLIDARITEIT

Nochtans vindt de N-VA dat de Vlaming niet hard genoeg
werkt. Zijn loon is te hoog en hij is niet flexibel genoeg. Het
recht op index en koopkracht is volgens N-VA niet meer van
deze tijd. Er moet meer interim-werk komen, kortere opzeg-
termijnen en deeltijdse arbeid. Het brugpensioen moet wor-
den afgeschaft. En als de Vlaming geen werk vindt, is dat zijn
eigen schuld. Waarom zou hij dan nog werkloosheidsuitke-
ringen moeten krijgen? Hij gaat ook veel te vroeg op pensi-
oen.

Op die manier zet De Wever de ‘productieven’ op tegen de
‘niet-productieven’. Daarmee lanceert hij een aanval tegen
de sociale zekerheid en de basis ervan: de solidariteit.

HET "ALGEMEEN VLAAMS BELANG"

"Solidariteit" moet wijken voor het "algemeen Vlaams
belang”. Dat klinkt alsof alle Vlamingen dezelfde belangen
hebben. Alsof Fernand Huts van Katoennatie dezelfde belan-
gen heeft als de havenarbeider die hij niet wil tewerkstellen.
Alsof een transportfirma die sociale dumping organiseert,
dezelfde belangen heeft als de Belgische chauffeur die het
slachtoffer wordt van deze praktijk.

In werkelijkheid trekt de N-VA altijd de kaart van de kapitaal-
krachtigen. Als je naar haar leidinggevend personeel kijkt –
onder wie mensen van Voka (de Vlaamse patroons), van de
Vlaamse Katholieke Werkgevers, enz., dan weet je onmiddel-
lijk voor wie de partij opkomt.

Dat de N-VA een anti-establishment partij zou zijn, is perti-
nent onwaar. Zij maakt immers deel uit van de Vlaamse rege-
ring, samen met de partijen die ze beweert te bekampen. En
in de steden en gemeenten waar ze mee het beleid voert,
kwamen er besparingen in het onderwijs, het welzijns- en
cultuurbeleid.

SOCIAAL OVERLEG? NIET GEWENST!

De opvattingen van de partij over democratie zijn uiterst
bedenkelijk… Het hele middenveld dat opkomt voor de soli-
dariteit, wordt het best opgeruimd, vinden ze bij de N-VA.
Tenzij dat middenveld zich koest houdt. De "oerconservatie-
ve" vakbonden wil de partij kortwieken, evenals het sociaal

overleg. Geen vakbondsinmenging meer in RVA, RSZ, VDAB,
FAO, NAR,… is het voor hen gedroomde model.

EUROPA

Terwijl de vakbonden en de socialistische partijen ijveren en
strijden voor een meer sociaal Europa met o.a. de vastleg-
ging van een minimumloon, wil rechts nog meer macht toe-
kennen aan de super-liberale en niet-democratisch functione-
rende Europese Commissie.

Deze rechtse natte droom wordt aan weerszijden van de taal-
grens gedeeld door de liberale partijen.

Wat graag willen ze op alle niveaus regeringen vormen zon-
der de socialisten. Met groeiend zelfvertrouwen verheugen
zij zich in de verdeeldheid die zich her en der ter linkerzijde
aan het manifesteren is.

Wie rechts wil verschalken, moet evenwel links verenigen.
Alle progressieven scharen zich best achter één vlag, zodat
het op 26 mei onmogelijk wordt een regering te vormen zon-
der de echte vertegenwoordigers van de hardwerkende
mens, nl. de socialisten.

Wij lanceren dan ook een warme oproep aan onze leden: 

Stem voor uzelf op 25 mei
Stem dus voor de socialisten en tegen rechts populisme

Zonder de socialisten zouden de wet Major en de index niet meer bestaan.
Zonder de socialisten zou de strijd tegen sociale dumping en de grote fraudeurs nog altijd dode letter zijn.

Zonder de socialisten zou er zwaar gesnoeid worden in de sociale zekerheid (gezondheidszorgen, pensioenen,…).
Zonder de socialisten zou het historisch akkoord rond de eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden nooit tot stand gekomen zijn.

PROGRESSIEVEN ALLER REGIO’S VERENIGT U
SAMEN ZIJN WE STERK
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