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BTB gaat internationaal
“From Global Crisis to Global Justice: Transport Workers Fighting Back!” Onder deze slogan kwam van 10 t/m 16 augustus het 43ste
congres van de wereldtransportvakbond ITF samen te Sofia (Bulgarije).  Geen praatbarak, maar een plaats om de internationale samenwerking in de
transportsector concreet vorm te geven.  Sociale dumping, het statuut van de havenarbeiders, veilig werken met containers,… het zijn dossiers waar
transportwerkers en hun vakbonden ook over de grenzen heen aan werken.  In een globaal georganiseerde economie hebben ook de vakbonden geen
andere optie dan wereldwijd samen te werken.

De BTB delegatie participeerde actief
aan de debatten tijdens de verschillen-
de sectieconferenties op het congres,
dat werd bijgewoond door een record-
aantal deelnemers: zowat 1.700 syndi-
calisten uit 114 verschillende landen.
Paddy CRUMLIN (Maritime Union of
Australia – MUA) werd unaniem herko-
zen als voorzitter van ITF en Stephen
COTTON werd eveneens unaniem ver-
kozen tot secretaris generaal van ITF in
opvolging van David COCKROFT.  Voor
de BTB werden voor de Sectie Havens
zowel Marc LORIDAN (namens Europa)
als Monique VERBEECK (namens de
vrouwelijke havenarbeiders) herkozen
en in dat mandaat heropgenomen in
het Fair Practices Committee en het FPC
Steering Committee. Ivan VICTORwerd ook opnieuw verkozen in het Fair Practices Committee. In
de Sectie Wegtransport werd Frank MOREELS verkozen als Ondervoorzitter.

Op het congres stelde BTB het samenwerkingsproject “SAMEN SOLI-
DAIR ONDERWEG” voor. Een samenwerkingsproject van BTB met 2
Keniaanse vakbonden: de dokwerkersvakbond (KDWU) en de vak-
bond van de truckers (KLDTDU), onder de koepel van ABVV en ITF.
Het doel is het versterken van de vakbonden via vorming en opleiding
van delegees, maar ook het wederzijds uitwisselen van ervaringen in
de strijd voor globale rechtvaardigheid.  Transportvakbonden wereld-
wijd hebben immers te maken met dezelfde uitdagingen: het gevecht
tégen sociale dumping, privatisering, deregulering,… en voor de uit-
bouw van sterke vakbonden en het recht op staken en actie voeren! 

Aansluitend op het ITF congres
bezocht een Keniaanse 
vakbondsdelegatie de BTB.  

De opleidingscentra van de
havenarbeiders in Antwerpen
en van de transport en logis-
tiek in Asse werden bezocht, er
waren contacten met BTB
secretarissen, propagandisten
en delegees van de haven, het
wegvervoer en de logistiek, en
er werden bedrijven bezocht…
Zowel de Belgische als de Keni-
aanse syndicalisten staken heel
wat op uit deze contacten.

De campagne tegen de sociale dum-
ping bij IKEA transporteurs wordt nu
ook door ITF gesteund. FNV Bondge-
noten uit Nederland en BTB voeren al
langer campagne naar IKEA toe.  IKEA
werkt samen met transportfirma’s
die Oost-Europese chauffeurs inzet-
ten en de cao’s niet naleven. Op ver-
schillende plaatsen in Nederland en
België werd actie gevoerd aan de
IKEA winkels, en ook op het ITF con-
gres zetten BTB en FNV Bondgenoten
deze problematiek op de agenda.

ITF en heel expliciet ook de Zweedse
transportbonden, waar IKEA groot
werd, steunen onze actie.  Doe dat
ook en stuur IKEA een mail om je
ongenoegen kenbaar te maken.
Meer dan 10.000 mensen onderte-
kenden reeds onze oproep op
labourstart: http://goo.gl/S7CWE4

Op het congres tijdens de Vrouwenconferentie werd speciaal aan-
dacht besteed aan de wereldwijde campagne “SAY NO TO VIOLENCE
AGAINST WOMEN”.  Onderzoek van de Verenigde Naties toont aan
dat één vrouw op drie slachtoffer is van geweld tijdens haar leven.
Tegelijk stelt ITF vast dat méér en méér vakbonden rapporteren over
geweld tegen vrouwen op hun werk.  Het ITF congres schaarde zich
dan ook achter deze campagne, die niet enkel gericht is tot vrouwen,
maar ook tot mannen.

Slecht geladen of gestapelde containers, toxische gas-
sen in de containers…  het is een probleem waar haven-
arbeiders, truckers, en matrozen mee te maken hebben
– wereldwijd.  Dezelfde slecht geladen container kan oor-

zaak zijn van een ongeval bij het laden in de haven van Sin-
gapore, het lossen in de haven van Antwerpen, het vervoe-

ren op de Belgische weg…  Toxische gassen in de container zijn
schadelijk voor de dokwerker, de logistieke arbeider, de matroos, …  BTB steunt
de ITF campagne die op dit congres werd voorgesteld om het werken met con-
tainers veiliger te maken. Zie de campagnefilm: http://goo.gl/SRzRfM 
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De BTB delegatie op het ITF congres samen met de pas verko-
zen secretaris generaal Stephen Cotton.

Veel Afrikaanse kameraden namen deel aan het door BTB georganiseerd event
op het ITF congres

BTB steunt de vrouwen van ITF die oproepen om geweld tegen vrouwen te
stoppen.

De campagne tegen de sociale dumping bij IKEA krijgt steun van ITF

BTB in actie aan
de IKEA vestiging
in Hognoul bij
Luik
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