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Volledig in de lijn van de waarden die wij verdedigen,

nemen onze afgevaardigden het woord

’’

Franky De Schrijver is sinds drie jaar het hoofd van de ABVVafvaardiging van de arbeiders van Audi Brussel. Hij is aan zijn 7de
sociale verkiezingen toe die hij met vertrouwen tegemoet ziet.
Meer dan ooit bestaat de prioriteit uit de werkzekerheid en de
arbeidsduurvermindering met behoud van de lonen. Wij hebben
het woord gegeven aan Franky.

De werknemers kunnen op ons rekenen om de strijd
voor de gezondheid en de veiligheid verder te zetten.
Franky De Schrijver - Afvaardiging MWB-ABVV Audi Brussels

Een verkiezingscampagne die door het Coronavirus
ingewikkelder is dan anders
Het is een beetje ingewikkelder dan gewoonlijk, maar met
inachtname van de veiligheidsmaatregelen kunnen we heel goed
campagne voeren. We dragen altijd beschermingsmateriaal
zoals maskers, handschoenen, enz. Deze keer delen we de
folders niet uit aan de fabriekspoort, maar op de arbeidsplaats.
Zo vermijden we dat er teveel volk zou verzameld zijn op
eenzelfde plaats. Ook de stembureaus zullen uitgebreid
worden, zowel qua capaciteit als qua bezetting, opdat alle
werknemers in alle veiligheid zouden kunnen stemmen.
Voor ons is de veiligheid van de werknemers een absolute
prioriteit. We hebben dit bewezen sinds het begin van de
Coronacrisis in maart. We zullen dit blijven doen tijdens en na
de verkiezingen. De werknemers kunnen op ons rekenen om
de strijd voor de gezondheid en de veiligheid verder te zetten.

Drie punten van wezenlijk belang
voor de volgende vier jaar
Ten eerste willen we stabiele en duurzame jobs. Vandaag zijn
er bij Audi 500 uitzendkrachten aan het werk, op een totaal
van 3.600 werknemers. De economische crisis die eraan
komt, zal de automobielindustrie bijzonder hard treffen. De
uitzendkrachten worden als eersten geviseerd. Wij gaan
daarmee niet akkoord! Er bestaat een alternatief, namelijk
arbeidsduurvermindering met behoud van loon. Door de
arbeidsduur te verminderen van 38 uur naar 36 uur per week,
kunnen we een groot deel van de uitzendkrachten aan het werk
houden en hen een contract van onbepaalde duur aanbieden.
Ten tweede willen we een evenwicht tussen werk- en
privéleven. De automobielindustrie vraagt een buitensporige
flexibiliteit. Met een vermindering van de arbeidsduur zullen
de werknemers meer vrije tijd hebben, wat zal zorgen voor het
herstel van het evenwicht.

Ten derde vinden we dat de oudere werknemers recht hebben
op aanpassingen aan hun eindeloopbaan, zoals vervroegd
pensioen, minder uren werken of een voorstel van aangepast
werk. In onze sector is het simpelweg onmogelijk om te
werken tot 67 jaar. Het akkoord van de regering De Croo is
voor ons een grote teleurstelling. De pensioenleeftijd blijft
behouden op 67 jaar, en er staat geen letter in over de zware
beroepen. Iemand die, na hard te hebben gewerkt gedurende
40 jaar, volledig uitgeput is en vertrekt met SWT (het vroegere
brugpensioen) op 60 jaar, moet zich terug inschrijven als
werkzoekende. Terwijl tezelfdertijd de jongeren geen werk
vinden. Het is absurd!

Arbeidsduurvermindering: iedereen wint erbij!
Iedereen wint bij CADV. De werknemers met een vast contract
winnen erbij want ze moeten minder uren werken, wat een
positieve impact heeft op hun gezondheid en hun welzijn. Het
is ook een goede zaak voor de uitzendkrachten, aangezien dit
hen perspectief biedt op een vaste job. Zelfs de werkgever wint
erbij, want hij kan jongeren in dienst houden die hij anders aan
de deur zou moeten zetten. De jongeren leveren hun inbreng
met hun specifieke kennis van de nieuwe technologieën en
dragen bij tot de stijging van de productiviteit.
Uiteraard moet deze arbeidsduurvermindering gepaard gaan
met loonbehoud. Met dit systeem beschikt de werkgever
over voldoende voordelen. Bovendien bepaalt het nieuwe
regeerakkoord dat de regering initiatieven ter vermindering
van de arbeidsduur zal steunen. Wij eisen dat zij haar beloftes
houdt en wij zullen daarvoor de nodige syndicale druk
uitoefenen op de regering en op de werkgevers. Wij kunnen
daarvoor rekenen op de steun van onze Federatie van Brabant,
alsook op onze MWB-ABVV centrale.
Samen sterk. n

