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Estimados compañeros, beste vrienden, 

 

Het is voor mij een immense eer om het woord te mogen nemen bij de officiële opening van dit 

syndicaal forum EU-CELAC als voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond. Ik stel er dan ook prijs 

op uw onze warmste groet te brengen en u een geslaagd forum toe te wensen.  

 

Vandaag moeten wij meer dan ooit gemeenschappelijke, solidaire antwoorden vinden. Dit syndicaal 

forum is een unieke kans voor de vakbonden aan weerszijden van de Atlantische Oceaan om 

gemeenschappelijke prioriteiten en gezamenlijke actiekaders vast te leggen.   

 

In België en in Europa hebben wij momenteel af te rekenen met een politieke en sociaaleconomische 

context van een nooit geziene moeilijkheidsgraad. En die raakt de werknemers en de mensen die van 

een uitkering leven en treft de zwaksten bijzonder hard.  

 

In België ontziet de nieuwe rechtse regering die sinds enkele maanden in het zadel zit, niets en 

niemand : lonen, pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheid, bescherming in geval van ziekte of 

ongeval, financiering van de sociale zekerheid,... alles moet eraan geloven. 

En in Europa is de situatie zeker niet rooskleuriger.  

 

In België konden dankzij het sociaal model dat de vakbonden verdedigen, in een eerste fase de 

gevolgen van de crisis getemperd worden. Maar vandaag wordt dit model aangevallen door een blinde 

regering die alle sociale verworvenheden, de vrucht van tientallen jaren syndicale strijd, wil afbreken.  

 

Morgen komen de militanten van de drie Belgische vakbonden trouwens in Brussel bijeen om de 

onaanvaardbare besparingsmaatregelen van de Belgische regering aan de kaak te stellen. Meer dan 

ooit is het ABVV vastbesloten om de besparingsprogramma’s die voorbereid worden, te bestrijden.  

 

Een groot aantal problemen waarmee ons land en de EU-landen vandaag te maken hebben, zijn ook 

bij de Latijns-Amerikaanse vakbonden bekend. In de jaren 80 en 9O heeft dit continent de drastische 

gevolgen ondergaan van de consensus van Washington die door de internationale financiële 

instellingen opgedrongen werd – het zijn dezelfde recepten die vandaag de Atlantische Oceaan 

overgestoken hebben.  

 

Onze ervaringen zijn op de meeste niveaus dezelfde. Onze kameraden uit Latijns-Amerika hebben 

eveneens de voortdurende criminalisering van hun sociale en syndicale eisen gekend en vandaag is dit 

meer dan ooit actueel in Europa.  

 

Maar Latijns-Amerika, dat ooit het laboratorium was van de met militaire staatsgrepen opgelegde 

neoliberale recepten, is vandaag een continent met een nooit geziene sociale en syndicale 

vernieuwing, en drager van leerrijke lessen voor de Europese vakbeweging. Heel wat Latijns-

Amerikaanse landen durven alternatieve wegen bewandelen tegen de blinde besparingen, voor een 

herverdeling van de rijkdom, naar economische relancemaatregelen en voor een betere integratie van 

de agenda waardig werk in de nationale en regionale beleidsmaatregelen.  

 

Maar die syndicale strijd in Latijns-Amerika heeft af te rekenen met grote uitdagingen. Zo onder meer 

het extreme geweld tegen syndicalisten in Guatemala, Colombia, Peru, Honduras of nog Mexico, om 



maar die te noemen. Maar ondanks die enorme uitdagingen is in meerdere landen belangrijke sociale 

vooruitgang geboekt in de afgelopen tien jaar. En die zou er nooit gekomen zijn zonder de 

voortdurende strijd van de vakbonden en de sociale bewegingen in Latijns-Amerika. Daarom zeggen 

wij dank u tegen onze kameraden uit die landen. Dank u, want naast Griekenland vandaag, hebben zij 

de deur naar het “mogelijke”, naar een alternatief voor de blinde besparingen geforceerd. 

 

De Confederatie van de werknemers en werkneemsters uit Latijns-Amerika is een voorbeeld van een 

bijzonder goed geslaagde continentale syndicale integratie. Op korte tijd is de CSA erin geslaagd de 

verschillende vakbondsorganisaties van het continent samen te brengen ondanks de enorme 

verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen het Noorden en het Zuiden. Haar strijd voor syndicale 

vernieuwing, haar betrokkenheid bij een intens proces van zelfhervorming, of nog de oprichting van 

het ontwikkelingsplatform PLADA getuigen, o.m. van de vele strategieën die CSA toepast om haar strijd 

tot een goed einde te brengen en het integratieproces voort te zetten.  

 

Latijns-Amerika en de Caraïben zijn voor het ABVV steeds belangrijk geweest. Al meer dan tien jaar 

voeren wij projecten uit om de vakbonden te versterken in Peru, Colombia, Haïti, Panama, Bolivia, 

Nicaragua, Brazilië, Cuba, en we zijn van plan onze actie uit te breiden tot Honduras en El Salvador. 

Bovendien heeft het ABVV, naast de CUT Brazilië, ook veel energie gestopt in het programma 

arbeidersopvoeding PANAF in meer dan 16 Afrikaanse landen, programma gebaseerd op een 

driehoeksbenadering tussen de drie continenten.  

 

Binnenkort vindt in juni de officiële topontmoeting plaats van de Staatshoofden van de EU en CELAC. 

We kunnen enkel maar betreuren dat aan de vooravond van deze top de tekortkomingen in de 

verwezenlijking van de verbintenissen van onze staatshoofden op sociaal vlak zo groot zijn. Het gebrek 

aan overleg met de vakbonden bij de handelsbesprekingen tussen de EU en Latijns-Amerika, de 

afwezigheid of de ondoeltreffendheid van de sociale participatiemechanismen bij die akkoorden, de 

geringe aandacht voor de sociale gevolgen van de crisis zijn voor ons onaanvaardbaar. Dit mag dan ook 

niet zonder antwoord blijven !  

 

De Europese vakbeweging en die van Latijns-Amerika staan in de komende jaren voor zware 

uitdagingen die nu eens gemeenschappelijk, dan weer specifiek zijn. Maar er zijn ook kansen voor onze 

organisaties en voor de internationale vakbeweging.  

 

In deze tijden van mondialisering zijn de syndicale uitdagingen nationaal noch regionaal maar 

internationaal.   

 

In de schoot van het IVV ijveren wij voor een andere wereld die niet langer de zwakken verdrukt en de 

rijken nog rijker maakt. Wij zijn de stem van de vooruitgang en het verzet.  

 

Voor het ABVV is het antwoord niet enkel nationaal of Europees, maar ook internationaal. We moeten 

van deze crisis gebruik maken om de spelregels te herzien en een ander maatschappijmodel uit te 

dragen dat gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid. We moeten onze krachten bundelen en een 

algemene syndicale tegenmacht opbouwen gebaseerd op solidariteit, eenheid en wederzijdse 

versterking.  

Juntos somos más fuertes ! Samen sterk ! 


