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- Sociale verkiezingen - METAAL sterk gescoord 
- Veel nieuwe kandidaten en verkozenen 
- Wel bedoeling  Je spreekt en onderhandeld in naam van 

onze organisatie.

 Belangrijk dat je dan ook weet welke visie en waarden 
METAAL nastreeft en daar ook naar handelt
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VB  Een schip op zee dat in woelige wateren terecht komt 
heeft een vuurtoren die richting geeft

 Bij een vakbond is dat niet anders.
 Als organisatie heb je ook richtlijnen / visie 

nodig die toont waarvoor wij staan en waarom.

 m.a.w.. Als Metallo noodzakelijk om te weten zodat je er 
ook kan naar handelen 

 Je kan immers niet zomaar doen wat je wil..  
 De ABVV visie is je syndicaal kompas in jouw syndicaal 

handelen  
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Voorbeelden  hebben allemaal een andere visie

Beschrijven vanuit hun denken hoe hun “ideale wereld” er 
zou moeten uitzien en welke normen en waarden daarvoor 
belangrijk zijn. 

Ook in andere takken van de samenleving  vb Sport 
rode duivels, red flames, enz.. 
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Belgische context
 3 vakbonden 

 Elke vanuit een andere visie  ander vertrekpunt 
 Zorgt ook vaak voor moeilijkheden tussen vakbonden 

onderling
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= ons DNA
= onze identiteit – datgene waar wij voor staan 

Het is de rode bril waarmee wij naar de dingen kijken

Het is als het ware ons syndicaal paspoort waarnaar we ook 
horen te handelen.   
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Je moet als organisatie als het ware voortdurend je blik op 
de wereld werken werpen om:

- Een eigen visie te ontwikkelen
- Te verdedigen 
- Maar ook bij te sturen in functie van de waarden van je 

organisatie die moet inspelen op de veranderingen in de 
wereld. 
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Een kijk op de wereld na WOII tot 1989 

Landen in het rood (China, noord Korea, Cuba,) waren nog 
communistische landen.
Oranje nog communistisch geïnspireerde landen.

= periode van:
- Wapenwedloop
- Koude oorlog
- Heel de wereld stond vol met atoomraketten 
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Het Oost Blok werd overspoeld door Multinationals  (Mc 
Donalds, Ikea, autofabriekanten enz..)

- De situatie in de wereld veranderde fundamenteel
- Veel communistische laden bleven er niet meer over 
- De wereld globaliseerde en de vrije markt kreeg meer en 

meer greep op de wereld waar KAPITALISME de 
dominante factor werd.. En nog steeds is de dag van 
vandaag.. 
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- Economisch systeem gebaseerd op investeren van geld met 
als doel = WINST MAKEN

- Productie middelen komen meestal uit privaat eigendom 
die 

 loonarbeid ge(mis)bruiken om meerwaarde te 
creëren.

 liefst met zo weinig mogelijk regeltjes
 vrij ondernemen  gevolg  concurrentie 

 ondernemingen, hun personeel, landen en 
werelddelen worden tegen elkaar uitgespeeld.

 De grootste, de machtigste zijn/worden  koers rijden 
zonder eindmeet.
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Rijkste mens ter wereld op dit moment 
Heeft een vermogen van… 277 miljard DOLLAR  = vorig jaar 
121 miljard rijker geworden (grotendeels te danken aan de 
stijging van zijn eigen TESLA AANDELEN  +60% 

Al zit Jef Bezos hem op de hielen  190 miljard. 
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Wat is het eerste dat je als arbeider doet als je gaat werken? 

Fabriek binnen, intikken, kopje omlaag, 8u werken terug 
uittikken en terug naar huis.. 
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Elon Musk niet… dag in dag uit, weekend, feestdagen, 24/7, 
seconde na seconde..
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Ter info de 10 rijkste families ter wereld hebben tussen 2005  
en 2015 zijn hun kapitalen verdubbeld  was er ergens in 
2008 geen financiële crisis?  

Tijdens CORONA  zijn ze samen 402 miljard dollar rijker 
geworden!!!

De ongelijkheid op wereldvlak neemt met een 
verschrikkelijke snelheid toe. 

Dit clubje bezit evenveel als de hele wereldbevolking! 
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Wanneer je 2 klassen hebt in de samenleving die niet dezelfde belangen hebben 
, wiens belangen zelfs haaks op elkaar staan krijg je de = KLASSENSTRIJD.   

Kapitaal tov het proletariaat ( = de werkende klasse)  
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Hoe werkt kapitalisme? 
 Vertrekken vanuit de investeringsdrang. 
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Een beeld zegt vaak veel meer dan woorden en dit is er zo 
eentje dat het KAPITALISME ZEER GOED VERBEELD:

Profit = de investeerder/aandeelhouder
Maar wat is een aandeelhouder? 
 Investeren hun geld 
Winst is het enige dat telt

Aandeelhouder zet druk op de directie  zetten druk 
om manager  druk op de werkvloer enz.. 
Om zo snel en efficiënt mogelijk WINST te maken.. 

Whatever it takes !

Banken: Beheren miljarden en miljarden centen van u en 
mij waarmee ze leningen geven aan elkaar, bedrijven, 
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beleggingen aangaan enz.. Tegen torenhoge rentes. 

2008  bankencrisis  rente op onze spaarboekjes = ons 
geld steeds minder rente op  vandaag nog nooit zo laag 
geweest.. En toch blijven ze megawinsten boeken 

wie is de dupe? Wij  de onderste laag in de piramide 
het proletariaat = de arbeidersklasse  zij die werk 
verrichten tegen loonarbeid
Ondanks dat wij met de grootste aantal zijn in de wereld 

slagen diegene die boven ons staan erin om ons in hun 
macht te houden!  
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1: 1908 Model T  1e auto in massaproductie  grote 
autofabrieken in USA

 5 dollar lonen  wat in die tijd goed betaald 
was

maar men verdiende net niet genoeg om zelf de 
auto te kunnen kopen 

 Dus?? men moest gaan lenen ! 
 Banken moesten ook hun profijt hebben 

natuurlijk

2: nog een vb: Winkelkar: Groenten, fruit, brood, drank en 
koteletten.  Je komt aan de kassa van de Carrefour en wat 
staat daar vandaag  BETAAL NU UW AANKOPEN IN 5 
STUKKEN via de kredietkaart van Carrefour MAW  Je kan 
vandaag lenen voor een kotelet. 
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Mensen steken zich in onwaarschijnlijk grote schulden. 

Tv programma’s zoals  Huizenjagers, kopen zonder kijken, 
de grote verbouwing.. 
Spiegelgedrag huis moet meteen klaar zijn, incl. voortuin, 
dikke auto voor de deur enz..

 Leningen van € 1500/ maand voor een huis en meer is geen 
utopie meer vandaag..

De is werkende klasse is gegijzeld door schulden bij de bank! 
Vandaag nog stapje verder  want nu ook nog gebonden 

aan bedrijf --> vb: Fietslease, autolease onstlag of ziek 
de factuur tot afkoop volgt. 
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Maw. Je bent gebonden, je hangt aan de touwtjes van de 
kapitalist. 

Heeft ook impact op solidariteit/actiebereidheid van 
mensen

VB: Staking:  1e dag  ok , goede sfeer, bbq, pintje
2e dag ook nog ok
3e dag als wa minder
4e dag mensen met schulden beginnen 

rekening te maken  stakingsbereidheid al heel 
wat minder
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Adri heeft gisteren uitgelegd hoe dat het LINKS – Rechts 
gegeven in de politiek ooit is ontstaan. 

In de nolan-diagram die jullie hier zien gaan we hier wat 
verder en situeren waar politieke partijen en vakbonden zich 
bevinden. 

Zij die de werkende klasse verdedigen ijveren voor o.a:
- Een sterke sociale zekerheid 
- Vrije meningsuiting
- Overheidsinmenging  bv. Innen van belastingen om te 

herverdelen in de samenleving  goedkoop onderwijs, 
gezondheidszorg , 

- Fraudebestrijding
- Bescherming tegen ontslag. 
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Zij die eerder conservatief zijn ingesteld ijveren o.a voor:
- Vrij ondernemen
- Hebben geen probleem met TOP-lonen voor CEO’s
- Minimale belastingen voor bedrijven
- Besparen op uitkeringen
- Stigmatiseren van groepen in de samenleving
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Voor Conservatieve partijen en organisaties is alles wat zich 
aan de linkerzijde situeert een doorn in het oog.
Natte droom is om vakbonden ( jij en ik dus) monddood te 

maken

En men slaagt daar het laatste decennia ook in: “De schuld 
van: de sossen, de walen, de vreemdelingen.. Het gaat er bij 
velen in als zoete broodjes en mensen denken hierover zelfs 
niet meer krit

Door o.a : 
- Syndicale premie te belasten
- Uitbetaling van werkloosheid af te nemen (wat deels met 

nv-a ook is gelukt)
- Minimale dienstverlening is er ondertussen ook al bij de 
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NMBS  dankzij steun vanuit Vlaams Belang in oppositie 

- Rechtse politieke partijen verheerlijken het kapitalisme en 
zitten niets maar dan ook niets in met de werkende klasse

- Een voorbeeld. 
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Wetsvoorstel om vakbonden en militanten 
rechtspersoonlijkheid te geven bij stakingen en 
vakbondsacties

Wie ? Vlaams Belang

Maw -> mocht dit wetsvoorstel goedgekeurd  worden 
betekent dit dat het stakingsrecht aan banden wordt gelegd 
en iedere militant of lid van een vakbond (dus ook jullie) 
gerechtelijk kan vervolgd worden omdat je bijvoorbeeld 
deelneemt aan een stakingsactie aan de fabriekspoort, een 
filter of wegblokkade .
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Stemming over voorstel tot Europese wet die een zwarte lijst 
van Europese belastingparadijzen in het leven zou roepen. 

+
 waarbij Multinationals jaarlijks ook publiekelijk zouden 

moeten rapporteren hoeveel belasting ze betalen in het 
land waar ze produceren. 

 Welke Europese fracties stemden tegen ?? Juist, zoals je 
ziet de fracties waar de conservatieve Vlaamse partijen 
ook in zetelen.. NVA, Vlaams Belang maar zelf ook al 
CD&V, Open Vld. 
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Nog een voorbeeld: 
-De “zogenaamde partij” van de werkende klasse.. 

Maw: Deze partijen zijn zeeeeeeer ANTI SYNDICALE PARTIJEN 
die niets maar dan ook niets inzitten met het verdedigen van 
vakbondsrechten in jullie bedrijven.  
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Uitspraak van Thatcher  Beweerde/ geloofde dat 
markteconomie/ kapitalistisch systeem het enige systeem is 
dat werkt. 

Horen we sinds de bankencrisis van 2008 ook steeds weer 
vanuit conservatieve hoek en werkgeversorganisaties.. ER IS 
GEEN ALTERNATIEF… en heel wat mensen gaan hier ook in 
mee.. De samenleving is als het ware geïndoctrineerd in de 
KAPITALISTISCHE denkwijze.. 

Maar is dat zo? 

Wel.. Als ABVV vinden we van wel.. En dat vinden we al heel 
lang.. Hoog tijd dus om jullie hier wat verduidelijking rond te 
geven… 
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Waar streeft het ABVV nu echt naar? Wel.. Jullie zien het op het scherm staan.. 

35



Ideologie = Denkstroom / gedachte / ideeënleer dat gaat over 
mensen en de maatschappij. 
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Maw..  Onze organisatie zegt dus zeer duidelijk dat er in onze 
organisatie GEEN plaats is voor racisme en 
vreemdelingenhaat.  

En in naam van onze organisatie geven we dan ook een 
boodschap mee aan jullie:

De webinar is zo dadelijk achter de rug.. En we zien ons na 
de Q&A terug binnen 14 dagen voor het 2e deel van jullie 
online basisvorming 2. 

Mocht je een lidkaart hebben van Vlaams Belang, Lijst De 
Decker en ja zelfs bij uitbreiding van NVA… 

Wel, Ofwel gooi je uw lidkaart in de vuilbak, volg je de visie 
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van ABVV en pas je onze waarden ook toe in je syndicaal 
handelen op jullie bedrijf.

Ofwel is het hoog dringend tijd om in gesprek te gaan met 
je secretaris en hem of haar te melden dat je de principes 
van het ABVV niet onderschrijft. 

Aan jullie de keuze..
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Tot daar de misschien voor sommigen mindere leuke 
communicatie maar terug naar onze Visie..

Dat kan natuurlijk allemaal wel zijn dat dat is neergeschreven 
maar hoe zetten we die waarden en visie nu om in de praktijk, 
in ons syndicaal handelen? 

Wel…. Dat zien leren jullie tijdens het 2e deel van jullie 
basisvorming online, over 2 weken. 
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Noteer voor jezelf met welke syndicale uitdaging ga jij aan de 
slag na deze webinar ?

Aan de slag( zelf – bespreken in het team – etc…. )
Waarin je wil Groeien als individu 
Syndicale uitdaging  goed uitvoeren zorgt voor een Succes 
ervaring en succes = BOOST 
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Ziezo hiermee zijn we aan het einde gekomen van de webinar. 
Hoogste tijd om een pauze in te lassen zodat jullie even 
kunnen genieten van de frisse lucht en een lekker kopje koffie. 

Opgelet: VERLAAT OF SLUIT DEZE PAGINA NIET. Dit is 
belangrijk voor jullie registratie in kader van het Vlaams 
opleidingsverlof dat je online en ingelogd blijft. 

Wanneer de pauze achter de rug is komen we terug online om 
in te zoomen op jullie vragen. 

Tot straks
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Na Q&A: 
Ziezo  de eerste 2 dagen van jullie online basisvorming 2 zit 
er bijna op. 

Rest ons nog een aantal zaken aan jullie mee te geven. 
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Afsluitend langs deze weg nog een warme oproep naar jullie 
om de petitie van ABVV Metaal en BTB mee te 
ondertekenen, kenbaar te maken in jullie bedrijven en ook te 
verspreiden op jullie social media kanalen. 

Vanuit de Belgische politiek gaan er steeds meer stemmen op 
om de federale bevoegdheden te regionaliseren. 
Maw.. Merkwaardig als je weet dat we nu al met 6 regeringen 
zitten in evenveel parlementen en meer dan 50 ministers. 

De corona crisis heeft aangetoond dat 9 ministers die 
bevoegd zijn voor volksgezondheid absoluut niet efficiënt 
waren/ zijn in het voeren van een goed beleid. 

Dat er zaken moeten vereenvoudigd worden zijn wij als 
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vakbond ook absoluut voor maar ze mogen niet zorgen voor 
verdeeldheid. 

Zaken die gebaseerd zijn op solidariteit tussen 
gemeenschappen moeten dan ook een federale bevoegdheid 
blijven. 
Denk maar aan de natte droom van conservatief rechts, om 
onze sociale zekerheid op te splitsen onder de verschillende 
landsdelen. 

Al onze grote sociale verworvenheden zijn ooit bereikt door 
strijd maar vooral door de krachten te bundelen m.a.w. door 
SOLIDARITEIT.

We roepen jullie dan ook op om onze petitie te ondertekenen 
en jullie collega’s vrienden hetzelfde te laten doen. 
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