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Sinds de jaren 80 en door de inmenging van de burgerlijke rechtbanken in sociale conflicten 

worden de syndicale vrijheden onophoudelijk aangevallen, als ze al niet volledig in vraag 

gesteld worden. Wij zijn ongerust over het offensief van de regering en de werkgevers tegen 

het recht op staken, en iedereen die begaan is met de uitdrukking van onze democratische 

waarden zou dat moeten zijn. Het zijn immers onze fundamentele en grondwettelijke 

vrijheden die onder schot genomen worden.  

 

Ze zijn de afgelopen maanden vaak en op verschillende manieren met de voeten getreden. 

Denk maar aan de stijging van de ontslagen van vakbondsafgevaardigden, de minimale 

dienstverlening, de aantasting van het recht op staken, het misprijzen voor het sociaal 

overleg, de wil om de vakbondsorganisaties een juridische persoonlijkheid op te leggen, de 

criminalisering van de afgevaardigden bij het uitoefenen van hun mandaat, enz.  

 

Die recente gebeurtenissen herinneren ons eraan, als dat nog nodig is, dat de werkgevers er 

dienaangaande niet langer voor aarzelen om de grote middelen in te zetten en dat ze zich 

daarin geruggensteund voelen door een politieke macht die hen als ultiem middel een 

comfortabele krachtverhouding garandeert. Getuigen daarvan:  

 

 de aanhouding en de veroordeling van de voorzitter van het ABVV Antwerpen, in 

absolute tegenspraak met de Europese en internationale verdragen, met als motief 

een “kwaadwillige belemmering van het verkeer” tijdens een nationale staking;  

  de uiterst onrechtmatige ontslagen van de hoofdafgevaardigden van het ABVV bij 

Norbord (in Genk) en Vandemoortele (in Seneffe); 

 het afwachten van de uitspraak van de correctionele rechtbank van Luik die uitspraak 

zal moeten doen over het lot van de vakbondsmilitanten die de E40 geblokkeerd 

hebben bij de nationale actie van 19 oktober 2015. Ook hier werd “de kwaadwillige 

belemmering van het verkeer” aangevoerd als motief.  
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Hierbij: 

 

 bevestigen wij opnieuw onze steun aan en onze solidariteit met alle afgevaardigden 

die bedreigd worden omwille van hun vakbondsactiviteiten; 

 eisen wij de invoering van een actievere strategie voor de verdediging van onze 

afgevaardigden en van de rechten van onze militanten;  

 roepen wij alle progressieve krachten op om zich te mobiliseren voor de verdediging 

van de syndicale vrijheden, een steunpilaar van de democratie.  


