
Metaalbewerkers Wallonië-Brussel

Veranderingen bij 
ABVV Metaal Luik-Luxemburg

Op 31 december 2020 heeft de gewestelijke Secretaris Flémalle/Seraing/Huy van ABVV 
Metaal Luik-Luxemburg, Jean-Luc Rader, afscheid genomen van zijn functie.  Jean-Luc 
Lallemand volgt hem op. Ontmoeting met deze militant van het eerste uur die ons 
toevertrouwt wat zijn ambities en wensen zijn in het kader van zijn nieuwe mandaat.

Jean-Luc Lallemand is zijn loopbaan begonnen in 1985 bij Cuivre & Zinc 
(“Koper en Zink”, Chênée), waar hij de syndicale strijd heeft ontdekt 
tijdens een 7 maanden durende staking.  Hij heeft er het belang 
begrepen van de aanwezigheid en het werk van de ABVV-

vakbondsafvaardiging om het op te nemen voor de werknemers in een 
context van herstructurering. Twee jaar later vervoegt hij Phénix in 
Ramet. Enkele maanden later beslist hij de stap te wagen en zich in te 
schrijven op de lijst voor de sociale verkiezingen. Hij behaalt er een heel 
mooi resultaat en wordt adjunct van de hoofdafgevaardigde van de 
syndicale afvaardiging. In 2000 treedt hij toe tot het CPBW en een jaar 
later wordt hij hoofdafgevaardigde van de afvaardiging. In 2008 wordt 
hij verkozen in de ondernemingsraad en vervolgens wordt hij datzelfde 
jaar divisieverantwoordelijke voor Ramet, Flémalle en Eurogal.

In 2010 wordt hij verkozen tot verantwoordelijke van de koude afdeling, alvorens 
vier jaar later het voorzitterschap op te nemen van de vakbondsafvaardiging 
van ArcelorMittal. Vanaf 2016 bekleedt hij ook het mandaat in de Europese 
Ondernemingsraad.

Zoals kan worden vastgesteld, heeft de nieuwe gewestelijke Secretaris doorheen 
zijn loopbaan een ijzersterke syndicale ervaring opgebouwd door zich met elke 
verkiezing en met elke strijd stap voor stap op te werken.

Zijn nieuwe opdrachten geven hem vleugels. Hij vindt dat het tijd is om vindingrijk 
te zijn om opnieuw een economisch & industrieel weefsel te bouwen in de door 
de sluiting van bepaalde ondernemingen braakliggende zones. Hij legt uit dat er 
opportuniteiten moeten worden uitgedacht voor de industrie. De metaalbewerking 
heeft zijn plaats in de Luikse regio. Naast de klassieke staalindustrie moeten 
alternatieven worden ontwikkeld. Er zal echter moeten worden gevochten om 
een minimum aan autonomie te herwinnen bij het maken van het staal en bij de 
productie van energie om op een meer verantwoorde manier te produceren zonder 
een prijsstijging te moeten ondergaan die nog al te vaak wordt opgelegd door 
diegenen aan wie dit vandaag wordt toevertrouwd.

De Metallo’s, altijd in de voorhoede van de strijd, en hun gewestelijke afdeling in 
het bijzonder, zullen voortgaan op deze weg want vele door de Metaal geleverde 
gevechten hebben geloond. De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de 
ontwikkeling van de tewerkstelling staan centraal.

De man juicht trouwens het werk toe dat door zijn voorganger, Jean-Luc Rader, werd 
verwezenlijkt. Zo legt hij uit dat deze laatste erin geslaagd is om een heel aangenaam 
werkklimaat in te voeren waar de informatie doorgegeven wordt en de afgevaardigden 
een hoog opleidingsniveau hebben. Hij onderstreept ook het feit dat deze laatste 
de afvaardigingen in de bedrijven altijd enorm ondersteunt op een heel dynamische 
manier. Tot slot onderstreept hij de akkoorden die Jean-Luc Rader heeft gesloten en 
die het mogelijk hebben gemaakt om afvaardigingen op te zetten binnen meerdere 
bedrijven die er geen hadden vóór de laatste verkiezingen van november. n

NOG EEN ANDERE VERANDERING van 
formaat bij ABVV Metaal Luik-Luxemburg: 
Chantal Raux gaat met pensioen. Chantal 
is in september 1997 begonnen en was de 
secretaresse van achtereenvolgens René 
Piron, Marcel Batholomi, Jean Potier, Francis 
Gomez et tot slot Thierry Grignard. Ze zal 
worden vervangen door Edith Plaquette dit 
tot nu toe bij ABVV Metaal Verviers zat.

Chantal Raux Edith Plaquette
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Jean-Luc Rader

Zonder collectieve acties 
geen sociale vooruitgang!

LDe maatschappelijke actualiteit roept ons luidkeels 
terug in het geheugen dat collectieve acties noodzakelijk 
zijn om het dagelijkse leven van de hele bevolking te 
kunnen verbeteren.

Zoals het ABVV in herinnering bracht na het vonnis geveld 
tegen 17 syndicalisten in het kader van het zogeheten brug van 
Cheratte-proces: “Het is niet het recht om collectieve acties te 
voeren dat de kinderen uit de fabrieken heeft gehaald of heeft 
geleid tot het recht op betaalde vakantie, maar wel de concrete 
uitoefening van dit recht door vastberaden werknemers”.

Het is niet enkel dankzij de theoretische erkenning van dit 
recht op collectieve actie dat we ons zullen bevrijden van het 
keurslijf dat ons door de koopkracht wordt opgelegd en dat 
de loonsverhogingen zou beperken tot MAXIMUM 0,4%. Het 
is enkel door het uitoefenen van dit recht in het kader van een 
krachtsmeting tegenover de kapitaalbezitters dat we misschien 
(eindelijk) het sociaal overleg kunnen doen uitmonden tot iets 
positiefs voor de werknemers van dit land. 

Het sociaal overleg op zich werpt geen “magische” vruchten 
af, het is “maar” de kristallisering en de formalisering van een 
krachtsverhouding tussen de actoren die rond de tafel zitten, 
in elk geval zij die ze vertegenwoordigen. 

Het patronaat, een deel van de justitie en de regeringen die 
elkaar opvolgen hebben dit goed begrepen. Daarom werpen ze 

barrières op, die alsmaar hoger worden, tegen de mogelijkheden 
voor de arbeidswereld om deze krachtsverhouding op te 
bouwen. Ze proberen om  alle praktische mogelijkheden om 
protest- en andere collectieve acties op te bouwen, één voor 
één uit de weg te ruimen.

De vonnissen van Antwerpen en Luik gaan duidelijk in 
die richting. Door de toepassing van artikel 406* van het 
strafwetboek uit te breiden naar collectieve acties, onder 
luid applaus van rechts en van de nationalisten, en een 
oorverdovende stilte van sommige “progressieven”, leggen ze 
zich er minutieus op toe om kwaadwillig de praktijk van de 
collectieve actie te belemmeren terwijl ze blijven voorhouden 
het theoretische recht erop te respecteren.

Voor de ABVV-Metallo’s zijn de eisen duidelijk. De “collectieve 
actie” moet voor altijd en ondubbelzinnig uit het 
toepassingsgebied van artikel 406 worden gehaald, zodat 
geen enkele rechter, geen enkele rechtbank, het nog langer 
kan aanwenden tegen werknemers, militanten en syndicalisten 
die hun recht op collectieve actie uitoefenen in het belang van 
de hele bevolking. 

We kunnen niet in vervoering blijven over het leven in een 
democratische maatschappij nu er syndicalisten onder druk 
worden gezet opdat zij met hun rechtmatige eisen het zwijgen 
zouden worden opgelegd.

Naast die eisen moeten we ook onszelf de vraag 
stellen. Op een ogenblik dat het patronaat, vol 
van arrogantie, zich verstopt achter een zeer 
onrechtvaardige wet om de werknemers binnen 
de sterkste loonmatiging van Europa te houden, 
hebben wij de gelegenheid om aan te tonen dat 
het doen leven van de collectieve actie niet enkel 
afhangt van het “recht”, maar ook van onze wil en 
onze capaciteit om het in de praktijk te brengen. 

We kunnen niet in vervoering blijven over het leven in een 
democratische maatschappij nu er syndicalisten onder 
druk worden gezet opdat zij met hun rechtmatige eisen het 
zwijgen zouden worden opgelegd.
Hillal Sor, Algemeen Secretaris
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* Artikel van het strafwetboek dat het hinderen van het 
verkeer regelt, en dat niet bedoeld is om te worden 
toegepast volgens de oorspronkelijke wil van de 
wetgever.
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