Kathleen, onderschrijf jij deze analyse?

IN DUSTRIALL E U ROPE
L ANCE E RT E E N PLE IDOOI
VOOR E E N SOCIA AL E U ROPA
“Als de EU terug wil aansluiten met die miljoenen burgers die hun vertrouwen verloren zijn,
moet er opnieuw gefocust worden op de sociale agenda.”
Op 26 mei 2019 trekken we naar de stembus.
Op die dag zijn er niet alleen federale en
Vlaamse verkiezingen, maar ook Europese.
En omdat die Europese verkiezingen – in
tegenstelling tot wat sommige mensen denken
– zeer belangrijk zijn, heeft vakbondsfederatie
IndustriAll Europe een verkiezingsmanifest
geschreven. Daarin somt ze haar speerpunten
op om van Europa opnieuw een positief,
wervend en sociaal progressief project te
maken. Een Europa waarin ‘de werknemers
terug op de eerste plaats komen’ en waar
krachtdadig werk wordt gemaakt van een
(sociaal rechtvaardige) transitie naar een
duurzame economie.
Naar aanleiding van dit manifest – dat op
dinsdag 2 april officieel werd gelanceerd
– spraken we met Luc Triangle (secretarisgeneraal IndustriAll Europe), Kathleen Van
Brempt (Europees parlementslid sp.a) en
Vincent Deganck (hoofdafgevaardigde op
metaalbedrijf Vandewiele en voorzitter
IndustriAll Europe Youth). Speciaal voor u,
beste lezer, vertellen zij wat er moet gebeuren
om van Europa een baken van welzijn,
duurzaamheid en solidariteit te maken.

Als er één ding is dat vaststaat, dan wel dat de Europese Unie
ooit betere tijden heeft gekend. De Brexit en de populariteit
van anti-Europese sentimenten zijn maar enkele van de vele
problemen. Hoe kijkt IndustriAll Europe naar deze situatie?
Luc: De aankomende Europese verkiezingen worden zeer belangrijk. Populistische en extremistische partijen zijn overal in
opmars en kloppen op de deuren van de Europese instellingen.
Ze rekenen op de stem van miljoenen ontevreden en ontgoochelde mensen. En waarom zijn al die mensen ontevreden?
Omdat ze Europa niet meer zien als een project van sociale
vooruitgang. Ze zien een Europa waarin bedrijven en kapitaal
zonder grenzen kunnen bewegen, terwijl werknemers tegen
elkaar worden uitgespeeld. Als de EU terug wil aansluiten met
die miljoenen burgers die hun vertrouwen verloren zijn, moet
er opnieuw gefocust worden op de sociale agenda. Dat is ook de
kernboodschap van ons manifest. De mensen moeten terug op
de eerste plaats komen.
Vincent: Veel Europese burgers geloven niet langer in de EU.
Kijk naar de opkomst van rechtse politici die een uitgesproken
anti-Europees discours hanteren. Orbàn in Hongarije en recent
nog Baudet in Nederland zijn gekende voorbeelden. Ook in
eigen land zien we een stijgende populariteit voor types zoals
Dries Van Langenhove. Wanneer eenvoudige oplossingen worden voorgesteld om complexe problemen aan te pakken, dan zit
het niet goed. Europa is zeer complex maar biedt wel ongelofelijk veel mogelijkheden voor zijn burgers. Maar het moet
inderdaad anders, beter en vooral socialer.

Kathleen: Uiteraard. We moeten dringend werk maken van een duurzaam
en eerlijk economisch model in de
hele Unie. Daarmee bedoel ik ook – en
zelfs vooral – sociaal duurzaam. Want
dat zal de basis worden om al de rest
te verwezenlijken. We moeten sociale
rechten Europees in wetten verankeren,
zodat mensen zich beschermd weten.
Tegelijkertijd moeten we werk maken
van een sociaal en ambitieus klimaatbeleid. Als we dat niet doen, zal dat tot
menselijke drama’s leiden. Samen met
de vakbond vechten we ervoor dat die
transitie naar een koolstof-neutrale en
circulaire economie rechtvaardig kan
gebeuren voor iedereen.

Wat zijn voor IndustriAll Europe de
voornaamste speerpunten om dat sociaal Europa tot stand te brengen?
Luc: Kwaliteitsvolle jobs – met deftige
loon- en arbeidsvoorwaarden – zijn
noodzakelijk. We moeten af van de
precaire vormen van tewerkstelling die
vandaag overal opduiken. Er is nood
aan een sterke en duurzame industrie.
Dat is de ruggengraat van elke sociale welvaarstaat. Democratie is hier
zeer belangrijk, ook op de werkvloer.
Vandaag stellen we spijtig genoeg vast
dat de democratische rechtsstaat niet
overal even vanzelfsprekend meer is in
Europa. En natuurlijk moet er ook meer
fiscale rechtvaardigheid komen. Al die
dingen vind je terug in ons manifest.

Kathleen: Het belastingsysteem moeten
inderdaad eerlijker. We moeten ervoor
zorgen dat multinationals hun deel betalen. Jaarlijks wordt door belastingontduiking van multinationals 825 miljard
euro aan belastinginkomsten misgelopen in de EU. Dit stoppen is essentieel
om de grote uitdagingen waar we voor
staan, te financieren. Alles hangt dus
samen. En we zullen het op Europees
niveau moeten regelen.

Vincent, jij bent nu een jaar voorzitter
van IndustriAll Youth – zeg maar de
jongerenafdeling binnen de organisatie. Wat hebben jullie zoal gedaan in
die tijd?
Vincent: We hebben ons vooral beziggehouden met de Europese verkiezingen
van 26 mei. Zo hebben we meegewerkt
aan ‘This time I’m voting’, een initiatief
van het Europees parlement om mensen te motiveren om toch te gaan stemmen. In de meeste lidstaten bestaat
namelijk geen stemplicht. We hebben
ook ons eigen manifest geschreven, met
specifieke aandacht voor de problemen
waar jongeren mee te maken hebben.
Gelijke toegang tot onderwijs en opleiding is bijvoorbeeld zeer belangrijk. Net
zoals een evenwichtige werk-privébalans en een duidelijke grens tussen de
fysieke en digitale wereld.
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Kunnen jullie als vakbondsfederatie eigenlijk wegen op de Europese
besluitvorming? Of is dat moeilijk?
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Luc: Toch wel. Omdat wij zoveel
sectoren vertegenwoordigen zijn
wij echt wel de spreekbuis van de
industriewerknemer in Europa. Dat
maakt dat wij kunnen wegen op het
beleid. We stellen ook vast dat de
Europese instanties steeds meer
geïnteresseerd zijn in ons verhaal.
Zij beseffen ook dat de hele transitie van de industrie alleen maar
kan slagen als je de sociale aspecten mee in rekening neemt. Dat is
ons verhaal. Wij zeggen: wil je de
industrie van morgen creëren? Dan
moet je investeren in werknemers,
dan moet je investeren in regio’s
die getroffen zullen worden door
deze transitie. Deze boodschap
hebben we de voorbije jaren ingang
laten vinden in Europa. En daar zijn
we fier op.

Werkt de socialistische fractie
in het Europees parlement soms
samen met IndustriAll Europe? Op
welke domeinen gebeurt dat zoal?
Kathleen: Ja, we hebben vaak
overleg met medewerkers van IndustriAll. We werken trouwens ook
goed samen met de verschillende
nationale afdelingen en met ETUC,
de Europese vakbondsconfederatie.
We hebben van dichtbij samengewerkt aan belangrijke dossiers
zoals sociale dumping, rechtvaardige transitie, de Europese pijler
van sociale rechten, enzovoort.
Wij organiseren trouwens vaak
evenementen met IndustriAll, zoals
recent nog in het kader van de
nieuwe wetgeving voor de uitstoot
van personenwagens.

De voorbije weken zagen we in België
enkele bedrijven – sommigen zelfs
winstgevend – naar Oost-Europa
vertrekken. Denk bijvoorbeeld aan Bekaert. Hoe kijken jullie daarnaar vanuit
IndustriAll?
Luc: Dat probleem hebben wij al vaak
aangekaart. De eenheidsmarkt is goed
voor bedrijven, want zij kunnen hun
productie verschuiven binnen de EU.
Voor hen zijn er geen grenzen. Maar
voor werknemers betekent de eenheidsmarkt dat onze lonen en arbeidsvoorwaarden in concurrentie staan met
Oost-Europa. De lage lonen in Oost-Europa zijn pure uitbuiting, want ze zijn
niet meer te verantwoorden door een
lagere productiviteit. Daarom moeten
we de Oost-Europese landen steunen in
hun acties voor hogere lonen. We moeten ze ook ondersteunen om sterkere
vakbonden uit te bouwen. Dat is een
prioriteit voor IndustriAll Europe.
Vincent: Europa heeft ons veel goede
dingen te bieden. In een geopolitieke
context die wordt gedomineerd door
grootmachten zoals de VS en China, is
het naïef om te denken dat elke lidstaat
apart iets zal kunnen betekenen. We
moeten de krachten bundelen, enkel zo
kunnen we een sterke Europese industrie uitbouwen. Maar tegelijkertijd zijn
er grote uitdagingen. Er moet een einde
komen aan de sociale dumping en aan
de ontmanteling van de welvaartstaat.
We hebben net nood aan een beleid dat
meer inzet op sociale rechten.
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Kathleen, het laatste woord is voor jou.
Kathleen: Iedereen lijkt stilaan te beseffen dat het kille besparingsbeleid ons niet heeft geholpen. Er moet nu opnieuw
geïnvesteerd worden, ook in het welzijn van mensen. Het
gaat traag, maar de Europese tanker is aan het keren. De
Europese Commissie is ook stilaan mee in het duurzaamheidsverhaal, mede onder druk van de Europese socialisten.
Duurzaamheid is voor veel mensen nog een raar woord, maar
het betekent eigenlijk dat we ervoor moeten zorgen dat iedereen kan blijven genieten van wat deze planeet ons biedt, aan
grondstoffen, aan kwaliteitsvolle leefomgeving, aan schone en
gezonde lucht. Het betekent dat we solidair moeten zijn met
toekomstige generaties, met onze kinderen en kleinkinderen.
Duurzaamheid is daarom een echt socialistisch verhaal.

