
VISIE van het  
ABVV



• Meer verkozenen + militanten 

• ABVV-Metaal 
vertegenwoordigen 

• Op basis van visie en 
waarden



Waarom een 
visie? 

• Richtlijnen!

• Waar staan wij voor?

• Waarom doen we het?



Elk team heeft een kleur, 
een doel, een belang, een 

reglement en een visie.





durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Belgische context



Slidovraag (mutliple choice – 1 antwoord 
mogelijk) 

Wat speelt mee in de keuze van lidmaatschap voor 
een bepaalde vakbond?

1: Drijfveer & eigen motivatie
2: Identiteit – Bij het rode team willen horen
3: Van thuis uit - opvoeding/achtergrond
4: Praktische overweging
5: Ideologie & visie 



VISIE ABVV
= Onze identiteit

Ons syndicaal 
paspoort



Om een visie te ontwikkelen 
en te verdedigen heb je een 

grondige analyse nodig.



Een kijk op de wereld … voor 
1989 … 



filmpje val Berlijnse muur

https://www.youtube.com/
watch?v=zmRPP2WXX0U

https://www.youtube.com/watch?v=zmRPP2WXX0U


Nieuwe wereldsituatie



Woordenwolk:

Wat is volgens jou 
KAPITALISME?



KAPITALISME



Woordenwolk:

Wie is kapitalist? 



De opper-kapitalist anno 2022

ELON MUSK
277.ooo.ooo.ooo dollar 



ELON MUSK

Verdient …
8.783,61 dollar 

per seconde



… even rekenen
8.783,61 dollar per seconde

527.016,60 dollar per minuut
31.620.996 dollar per uur

758.903.904 dollar per dag 



Dus ... de nacht brengt ... 

Als Elon gaat slapen om 22 u 
en opstaat om 8 u:

10 uurtjes slaap betekent..

316.209.960 dollar



En in de fabriek?



Een beetje verschil..

•Productiearbeider bij Tesla USA

• 18,00 dollar gemiddeld 
per uur

= 0,005 dollar
per seconde (10u per dag)

= 3600 dollar bruto per maand
(10u per dag werken)



Conclusie?
 Er zijn 2 soorten mensen

De ‘werkenden’ en de ‘bezitters’  



Maar wie zorgt er nu voor 
die rijkdom?

De kapitalist is enkel 
geïnteresseerd 
in meerwaarde.

= verschil tussen arbeids-
geproduceerde waarde (eigendom 

van de kapitalist die  
productiemiddelen bezit) 

en het daarvoor uitbetaald loon 



Maar wie zorgt er nu voor 
die rijkdom?

Dat zorgt voor de voortdurende drang van 
de kapitalist om de meerwaarde te 

vergroten door het arbeidersloon te 
verlagen t.o.v. de opbrengsten van de 

geleverde arbeid. 

Met andere woorden:

Er ontstaan 2 klassen die NIET dezelfde 
belangen hebben.  



Filmpje Karel Marx de klassenstrijd

https://www.youtube.com/watch?v=t
mQHaT777lM&t=2s

(tot max 3min03 en dan aftiteling)

https://www.youtube.com/watch?v=tmQHaT777lM&t=2s


De klassenstrijd

• de leidende klasse         vs de lijdende klasse

• de uitbuitende klasse     vs de uitgebuite klasse

• de dominante klasse       vs de ondergaande klasse

Het PROLETARIAAT





Kenmerken kapitalisme
Voortdurend streven naar winst

Concurrentie is moordend 
(sectoren, landen, wereldmachten)

Streefdoel = MONOPOLIE

Vrije markt 

Ge(mis)bruik van loonarbeid om 
meerwaarde te creëren



Kenmerken kapitalisme
Liefst met zo weinig mogelijk regeltjes

Banken en aandeelhouders zijn de 
belangrijkste schakels

Politiek en ordehandhaving spelen ook 
een rol 

Gebaseerd op consumeren

Media spelen hierin een grote rol





WOORDENWOLK

Waarom slaagt de werkende klasse, 
die het grootst in aantal is, er maar 

moeilijk in een tegenmacht te 
vormen tegen de kapitalist bij wie ze 

in de touwtjes hangen?



Een aantal voorbeelden…

RECLAME STIMULEERT ONS 
OVERAL!



Slidovraag: multiple choice
(1 antwoordmogelijkheid)

Wie heeft er…?
- 1 tv
- 2 tv’s
- 3 tv’s
- 4 tv’s
- 5 tv’s 
- meer dan 5 



Een eigen huis … een plek 
onder de zon …



Welke rol speelt
politiek

in de 
klassenstrijd? 



durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Wie vertegenwoordigt 
de werkende klasse?

- Sociale zekerheid

- Homohuwelijk

- Euthanasie

- Vrije meningsuiting

- Verzorgingsstaat

- Winst

- Groei

- Toplonen CEO’s

- Vrij ondernemen

- Minimale belasting

- Klassenverschillen

- Individualisme

ARBEID
KAPITAAL

- Eerlijke belastingen

- Subsidies

-Overheidsinmenging

- Ontwikkelingshulp

- Betaalbaar onderwijs

- Ontslagbescherming 

- Fraudebestrijding

- Stigmatiseren 

- Werkloosheid 

beperken in tijd

- Besparingen op 

sociale bescherming

- Sociale 

onrechtvaardigheid

- Straffen ipv dialoog

- Inperken van 

vrijheden



Politieke rol in 
kapitalisme





En in Europa?







Slidovraag (multiple choice 1 antwoord 
mogelijkheid)

Wat zijn de 4 basiswaarden van het 
ABVV?

1: Durf, regelrecht, gevoelig en sociaal

2: Democratie, rechtvaardigheid, 
gelijkheid en solidariteit

3: Doelgericht, rechtuit, gelijk en 
socialistisch



Het ABVV streeft naar een 
democratisch georganiseerd 

socialisme.



Wat is onze ideologie? 

•Hoe willen WIJ dat de samenleving
en bij uitbreiding de hele wereld er 
in de toekomst gaat uitzien?

•Welke normen en waarden zijn 
voor ons belangrijk?

•Hoe willen we dit gaan bereiken? 



Onze principes in 1945 
vastgelegd in een 

beginselverklaring



VISIE van het ABVV
•Het ABVV, een vakbeweging voor 
werkende en niet (meer) werkende 
mensen is het grondig oneens met de 
waarden van de vrijemarkteconomie en 
wil dat er socialistische waarden in de 
plaats komen.

•Het ABVV blijft sinds zijn ontstaan, ook in 
de geglobaliseerde wereld van vandaag, 
strijd voeren tegen een wereldeconomie 
die enkel winst nastreeft.



VISIE van het ABVV
•Het ABVV is als vakbond onafhankelijk tegenover 

de werkgevers, de overheid en de politieke 
partijen.  We bepalen zelf, op een democratische 
wijze, onze doelstellingen en onze strategie.

•Het ABVV is als vakbeweging een belangrijke 
organisatie in het maatschappelijke middenveld.

•Om de doelstellingen van het ABVV te bereiken 
wordt er samengewerkt met alle democratische 
partijen en progressieve organisaties.



•Het ABVV wil een sociale en 
rechtvaardige maatschappij waarin 
iedereen zich vrij en volledig kan 
ontplooien.

•Basiswaarden zijn gelijkheid, 
rechtvaardigheid en solidariteit.

•Het ABVV zal blijven ijveren om de 
democratie (zowel politiek, economisch, 
sociaal als cultureel) te behouden en te 
versterken.

VISIE van het ABVV



•Het lidmaatschap van het ABVV is 
onverenigbaar met het 
lidmaatschap van extreemrechtse 
partijen of organisaties.

•Het ABVV bindt de strijd aan tegen 
racisme en vreemdelingenhaat.

VISIE van het ABVV



•Het ABVV ijvert voor diversiteit in de 
maatschappij in het algemeen en op 
de werkplek in het bijzonder.

•Het ABVV kiest in zijn werking voor 
kwaliteitsvolle dienstverlening, sociaal 
overleg als het kan en actie als het 
moet.

VISIE van het ABVV



Hoe zetten we 
onze visie &   

waarden om in 
ons syndicaal 

handelen? 



WELKE UITDAGING GA JIJ AAN 
IN HET KADER VAN DEZE WEBINAR? 



PAUZE

Maar blijf 



Data deel 2

maandag 7 maart
+

dinsdag 8 maart 
2022



Data deel 2

woensdag 9 maart
+

donderdag 10 maart
2022




