
Sommige statistieken liegen niet: vrouwen 
vormen een essentiële pijler van de 
werkende klasse. Op het hoogtepunt van 
de pandemie is de rol van werkneemsters 
nogmaals overtuigend bevestigd. In de 
gezondheidszorg, de schoonmaaksector, 
het textiel en in de meeste andere 
industriële en non-profitsectoren.

Daarom vinden wij dat 8 maart een 
nog specialere weerklank zou moeten 
hebben. En daarom hebben wij samen 
met onze kameraden, de Métallos FGTB, 
een actieaanzegging ingediend voor alle 
Metaalsectoren en in het hele land.

De eenheid van de werkende 
klasse, prioriteit voor de 
Metaalarbeiders … zijn alleen maar 
mogelijk door te strijden voor de 
erkenning van vrouwenrechten !

De Metaalarbeiders hebben altijd al de eenheid van de werkende klasse hoog in het 
vaandel gevoerd, in al haar aspecten, nationaal en internationaal. Nu is het hoog 
tijd om ook onze inzet voor het “genderaspect” te benadrukken, want wij hebben 
deze eenheid nodig om beslissende overwinningen te boeken.

Niet voor niets luidt de titel van de campagne: “Het loon van vrouwen … is ook een 
mannenzaak!”. Het Kapitaal heeft de werknemers immers al te vaak wijsgemaakt 
dat vrouwen die werken de job van mannen in gevaar brengen. Het Kapitaal heeft 
de werkneemsters al te vaak doen geloven dat hun strijd in de eerste plaats tegen de 
werknemers gericht moest zijn.

Alleen als wij onze strijd altijd resoluut in de inclusieve dynamiek van de volledige 
werkende klasse situeren, zullen wij erin slagen om de situatie van werkneemsters EN 
werknemers te verbeteren. Niet door hen tegen elkaar op te zetten, maar door SAMEN 
strijd te leveren!

In onze sectoren zijn mannen gewoonlijk oververtegenwoordigd. Maar steeds vaker en 
in steeds meer bedrijven oefenen ook vrouwen onze beroepen uit. Dit geldt in de eerste 
plaats voor functies waar het vooral op kwaliteiten als precisie en handigheid aankomt. 
Maar geleidelijk zijn vrouwen ook talrijker vertegenwoordigd in de lucht- en ruimtevaart, 
in de autosector, enz. Zelfs in minder voor de hand liggende sectoren, zoals garages of 
de elektriciteitssector, neemt hun aantal stilaan toe en daar zijn we alleen maar blij om.

Om met die realiteit rekening te houden, moeten wij met sterkere antwoorden en eisen 
voor de dag komen. Onze afgevaardigden leveren in dit opzicht al fantastisch werk en 
daar moeten wij ons ook op sectoraal niveau bij aansluiten. Wij zijn graag bereid om deze 
uitdaging aan te gaan.

Ook op die manier verdedigen wij de eenheid van de werkende klasse die de 
Metaalarbeiders zo nauw aan het hart ligt.

De Metaalarbeiders hebben altijd al de eenheid van 
de werkende klasse hoog in het vaandel gevoerd, 
in al haar aspecten, nationaal en internationaal.
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