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Metaalbewerkers Wallonië-Brussel

De Metallo’s van SPIE

Een team klaar om alle
uitdagingen aan te gaan!

2020

is uiteraard het jaar van Covid
maar het was ook een jaar
van sociale verkiezingen. Het
overduidelijke resultaat behaald
door de MWB-ABVV afvaardiging van SPIE (18-3 mandaten in
het totaal) was de beloning voor de dagelijkse strijd gevoerd
door de afvaardiging. “Dankzij dit resultaat gaat we voor ons
vakbondswerk een krachtmeting kunnen aangaan met de
directie”, zo leggen de kameraden van SPIE uit.
Het verdedigen van de werknemers is primordiaal in het ABVVMWB vakbondsteam van SPIE. Ze bezoeken regelmatig alle
werven, zowel die gedurende de dag als de nachtelijke werven,
wat de organisatie van het vakbondswerk bijzonder moeilijk
maakt; “Want de aanwezigheid op het terrein is heel belangrijk,
ondanks de moeilijke toegang tot de werven zijn we altijd
beschikbaar en luisteren we naar de werknemers", bevestigt
de MWB-ABVV afvaardiging. Als gevolg van het vertrek met
pensioen van twee oudgedienden van SPIE, André en JeanMarc, werd een nieuwe gemotiveerde ploeg gevormd, klaar om
de uitdagingen aan te gaan.
De werknemers en werkneemsters, actief of niet, in alle sectoren,
worden sinds 18 maart 2020 geconfronteerd met deze Covidpandemie maar ze moeten ook het hoofd bieden aan de
economische crisis die opdoemt en die al in vele bedrijven
aanwezig is. Zoals alle bedrijven kan ook SPIE hier niet aan
ontkomen. SPIE Belgium is een internationale
groep actief in verscheidene domeinen: het domein
van de energie, de elektriciteit, de mechanica, de
instrumentatie, het verkeersmanagement, HVAC,
allerhande onderhoud...
Wat de SPIE-groep in België betreft, is er al 10%
banenverlies, wat staat voor +/- 170 werknemers ten
opzichte van de volledige groep. Dit banenverlies
gaat in hoofdzaak om natuurlijke afvloeiingen. Veel
werknemers vertrekken vrijwillig om verschillende
redenen waaronder de stijgende druk, bezorgdheid
voor de toekomst... De vakbondsafvaardiging stelt
ook een stijging van het aantal ongevallen vast
als gevolg van stress, te wijten aan de door de
aandeelhouders geëiste financiële rendabiliteit.
SPIE is ook actief in de nucleaire sector en de
geplande kernuitstap in 2025 veroorzaakt nu al een
heel groot en ingewikkeld sociaal probleem dat
het verlies van te veel banen met zich zou kunnen
brengen. De afvaardiging schat dat er op Belgisch

Na het overduidelijk resultaat bij
de sociale verkiezingen, dankzij het
vertrouwen van de werknemers van
SPIE, tekent zich nu de financiële
Corona-crisis af...

niveau 10.000 directe en indirecte banen bij betrokken zijn. SPIE
is uiteraard op zoek naar nieuwe werven buiten de nucleaire
sector. Wat niet evident is gezien de economische context.
De afvaardiging denkt dat het post-Corona tijdperk heel moeilijk
zal zijn. Het interprofessioneel akkoord 2021-22 is een illustratie
van de gevechten die ons te wachten staan. Het patronaat heeft
het lef om te komen met een voorstel van verhoging van de lonen
met 0,4% over twee jaar! Totaal onaanvaardbaar! Ze durven te
beweren dat dit de wet is en dat die moet worden gerespecteerd.
Het is echter de regering Michel, met de medeplichtigheid van
het patronaat, die deze wet heeft gewijzigd en naar hun hand
heeft gezet, zodat ze konden besparen op de rug van de
werknemers. “Daarom zullen we staken op 29 maart!”
De MWB-ABVV afvaardiging van SPIE is ervan overtuigd dat de
strijd samen moet worden gevoerd, met alle sectoren samen,
met alle paritaire comités et met een sterke gemeenschappelijke
eisenbundel! Deze crisis is niet Waals, noch Brussels of Vlaams
of zelfs Belgisch. Het gaat om een mondiale crisis voor onze
vertegenwoordigers bij SPIE.
Werknemers en werkneemsters van over de hele wereld, laten
we ons verenigen! Samen sterk! n
De MWB-ABVV afvaardiging van SPIE

