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Brussel, 26 januari 2012

Beste,
ETF betuigt solidariteit met algemene staking van 30 januari in België
Langs deze weg wil ik u onze solidariteit betuigen in naam van meer dan 2,5 miljoen
transportarbeiders, 243 vakbonden uit 41 Europese landen, aangesloten bij de Europese
Transportarbeiders Federatie (ETF).
Mijn boodschap aan onze Belgische leden is er een van solidariteit en weerstand. Solidariteit
met alle vakbondsmilitanten en werknemers die hun toewijding tonen door op 30 januari te
staken om de sociale rechten van alle Belgische werknemers te verdedigen en te vrijwaren,
ongeacht de toenemende anti-vakbondssfeer in de Belgische media, ongeacht de pogingen van
bepaalde werkgevers om het stakingsrecht te ondermijnen door extra premies uit te keren aan
werknemers die weigeren op maandag te staken.
Maar ik voel ook een sterke weerstand tegen de toenemende onverschilligheid in Europa ten
aanzien van de verregaande en onevenwichtige besparingen opgelegd door de overheden.
Inperkingen van de sociale verworvenheden, van maatregelen om jonge werknemers te
activeren en te stimuleren tot de arbeidsmarkt toe te treden, van inspanningen om werknemers
actief te houden en werkomstandigheden te creëren die hen toelaten hun professionele carrière
te verlengen, rekening houdend met de fysische en psychische impact die bepaalde beroepen
hebben op een vergrijzende actieve bevolking.
De algemene staking van de Belgische vakbonden op 30 januari krijgt de volle steun van ETF,
een stakingsactie in het teken van het verzekeren van een duurzame toekomst voor alle
komende generaties, een duidelijke oproep om een einde te maken aan een marktgeoriënteerd
beleid dat competitie, en niet samenwerking, als de kern van het economisch bestel beschouwt.
De financiële en economische crisissen worden nu als excuus gebruikt door overheden en
werkgevers om allerhande aanvallen op het arbeidsrecht en het Europees sociaal model te
verantwoorden. Indien wijzigingen aan het arbeidsbeleid noodzakelijk blijken, dient dit formeel
te worden besproken en beslist in samenspraak met de vakbonden, niet in tegenspraak en niet
ten koste van hun leden. De uiteindelijke kracht van onze vakbonden is de capaciteit om actie
te ondernemen en het is onze wederzijdse solidariteit die de doorslag geeft.
Ik wens u in naam van ETF veel succes met de stakingsactie van maandag 30 januari.
In solidariteit,

Eduardo Chagas
ETF Secretaris Generaal
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