
1 mei staat voor de deur. Op deze ‘dag van de arbeid’ vieren we het socialisme. We 
blikken terug op de vele mooie verwezenlijkingen van de arbeidersbeweging en op 
de sociale en politieke strijd die daarvoor nodig was. Tegelijkertijd richten we op 1 

mei onze blik ook naar de toekomst. We denken na over de uitdagingen die voor ons 
liggen en over de dingen we graag willen realiseren. Zeker in een verkiezingsjaar – op 
26 mei stemmen we zowel Vlaams, federaal als Europees – is het relevant om eens te 
kijken naar waar wij vandaag staan. Onze visie is er één van nieuwsgierige openheid, 
oprechte duurzaamheid en warme solidariteit. Allemaal zaken die voor ons evident 

zijn, maar – helaas – steeds vaker betwist worden.

We spreken erover met drie rasechte metallo’s. We presenteren u Peter Vleeschouwer 
(hoofdafgevaardigde op ROB Bilfinger), Mohammad Akhtar (delegee op Engie 
Fabricom) en Peter Hessens (hoofdafgevaardigde op Voestalpine Sadef). Wat 

betekent 1 mei voor hen? Waar liggen vandaag de uitdagingen, de kansen en de 
bedreigingen? En hoe kijken ze naar de komende verkiezingen? Het antwoord op deze 

en andere vragen, leest u hier.

“OP 1 MEI MAKEN WE 
EEN VUIST TEGEN EEN 

ONGEBREIDELD K APITALISME”

ONZE DELEGEES OVER DE ‘DAG VAN DE ARBEID’
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Eerste vraag: wat is voor jullie de 
betekenis van 1 mei?

PETER H.: 1 mei is voor mij een symbool 
van sociale strijd, van solidariteit onder de 
werknemers. In de 19e eeuw werd deze 
feestdag in het leven geroepen.  
De vakbonden staakten op die dag 
telkens voor de invoering van de achturen 
werkdag. Een strijd die gelukkig werd 
gewonnen.

PETER V.: Klopt, het is het feest van alle 
werknemers overal ter wereld. Ongeacht 
kleur, afkomst, religie of leeftijd. Op die 
dag vieren we onze strijd voor een eerlijke 
en rechtvaardige verdeling van de rijkdom. 
Op 1 mei maken we een vuist tegen een 
ongebreideld kapitalisme. 

MOHAMMAD: Het is een viering van het 
syndicalisme. Vakbonden zijn vandaag 
nog steeds broodnodig. Als tegenstem en 
als tegenwicht, tegen een kapitalistisch 
systeem dat nog altijd veel mensen 
ondergeschikt maakt aan de winst.  
We herdenken iedereen die in opstand komt 
tegen onrecht. 1 mei is een feest! 

MERCEDES: Veel mensen beseffen niet 
welke strijd onze voorouders gestreden 
hebben om te staan waar we vandaag 
staan. Daar kan je enkel maar respect voor 
hebben. En het is onze taak om dat zo te 
behouden, want beetje bij beetje probeert 
men bepaalde verworvenheden terug te 
draaien.   

Vandaag staan veel linkse 
verworvenheden inderdaad onder 
druk. Denk maar aan de sociale 
zekerheid, waarin blijkbaar 
voortdurend moet beknibbeld 
en bespaard worden. Vakbonden 
worden ook vaak weggezet als 
ouderwets en overbodig.  
Hoe komt dat?  

PETER V.: We slagen er niet genoeg in om 
ons verhaal te verkopen. Veel onderwerpen 
die vandaag het publieke debat domineren, 
zijn thema’s waar rechts zich sterk op 
profileert. Denk bijvoorbeeld aan migratie. 
Populisten zoals Theo Francken en Dries 
Van Langenhove krijgen veel aandacht. 
Zij vertellen wat de mensen graag horen 
en na de verkiezingen hebben ze ineens 
een andere agenda. Kijk maar naar de 
pensioenleeftijd, waarvan geen enkele partij 
voor de verkiezingen had gezegd dat ze die 
zou verhogen. 

MOHAMMAD: Als het van de huidige 
regering afhangt, zullen we blijven 
inleveren. Allemaal onder het mom van  
‘er is geen alternatief’. Onze rechten 

worden langs alle kanten ingeperkt.  
De lonen mogen nauwelijks stijgen,  
ook al wordt het leven duurder en doen we 
het economisch zeker niet slecht.  
De pensioenleeftijd wordt opgetrokken 
terwijl het pensioenbedrag veel te laag 
blijft. Langdurig zieken worden geviseerd 
en opgejaagd. Aan de andere kant zie je 
dat mensen met zeer veel geld via fiscale 
constructies zo weinig mogelijk proberen 
bij te dragen. En bepaalde politieke partijen 
vinden dat heel normaal. 

PETER H.: Onze welvaart heeft er voor 
gezorgd dat veel mensen vergeten zijn 
welke sociale strijd daarvoor nodig was. 
De werkende bevolking heeft het veel 
beter dan pakweg honderd jaar geleden 
en de huidige generatie heeft zeer 
weinig sociale strijd gekend. Daardoor 
slaagt de rechterzijde erin om – vaak via 
populistische uitspraken – verkiezingen te 
winnen. Sommige mensen geven ‘rechts’ 
gewoon de sleutels in handen om alles wat 
sociale zekerheid is af te bouwen.  
We slagen er veel te weinig in om de 
mensen bewust te maken van dit gevaar. 
Men beseft het pas als het te laat is, 
wanneer er aan hun belangen wordt 
geraakt. Ik geloof wel dat het tij ooit terug 
zal keren, in die zin ben ik optimistisch.  

Als delegees weten jullie 
natuurlijk heel goed wat er leeft 
op de werkvloer. Wat zijn de grote 
bekommernissen van de collega’s 
op jullie bedrijven? 

MERCEDES: Bij ons gaat het vooral om 
koopkracht, SWT en de landingsbanen.  
Het leven wordt steeds duurder, denk maar 
aan de prijzen voor elektriciteit en water. » 
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« Dat zijn nochtans allemaal basiszaken en 
geen luxeproducten. Vroeger kon je voor 
een bepaald bedrag ook meer kopen in 
de supermarkt dan vandaag het geval is. 
Naar mijn mening wordt daar allemaal veel 
te weinig aan gedaan. De afgelopen jaren 
mochten onze lonen nauwelijks stijgen … . 
Er is dus nog veel werk aan de winkel. 

PETER V: De pensioenleeftijd en het 
verdwijnen van het brugpensioen, daar 
liggen ze bij ons enorm van wakker. Veel 
mensen beseffen niet wat het is om elke 
dag met je handen te werken. Als je zestig 
jaar bent en je moet dan nog vijf jaar 
doorgaan … . Dat is geen sinecure.  
Er wordt te weinig werk gemaakt van 
werkbaar werk. Ook koopkracht leeft zeer 
sterk. Voor veel mensen is het niet evident 
om wat over te houden op het einde van 
de maand. Op ROB zijn er ook problemen 
wat betreft onderaanneming en sociale 
dumping. Sommige collega’s vrezen voor de 
toekomst van hun job.   

MOHAMMAD: Ik kan alleen maar 
bevestigen. Ik wil er nog aan toevoegen 
dat ook de werkdruk en de gevraagde 
flexibiliteit belangrijke aandachtspunten 
zijn. Er wordt steeds meer van ons 
verwacht. En oudere werknemers krijgen 
geen alternatieven aangereikt, wanneer 
ze het wat moeilijker krijgen. Ondertussen 
worden de eindeloopbaanregelingen 
alsmaar verder afgebouwd. 

Hoe zien jullie de verkiezingen van 
26 mei tegemoet? Hoopvol of niet?

MERCEDES: Ik ben benieuwd wat het zal 
geven. Ik hoop echt dat links scoort, dat 
de mensen zien hoe de vork echt aan de 
steel zit. Ik zou ook graag hebben dat niet 
alles gelinkt wordt aan migratie of aan 
vreemdelingen, want dat gebeurt vandaag 
maar al te vaak.  

PETER H.: Links in vandaag zeer 
versnipperd. Ik betreur dat, want er is veel 
meer dat ons bindt dan scheidt om deze 
strijd samen aan te gaan. Ik vrees dat 
we opnieuw een rechtse regering zullen 
hebben. En als we opnieuw een rechtse 
regering krijgen, zal ze nog een versnelling 
hoger schakelen in haar sociale afbraak. 
Maar oké, we hopen natuurlijk op het beste.   

PETER V.: Ik hoop dat de werknemers 
inzien dat ze niets te winnen hebben bij een 
rechtse stem. Nog eens: links moet beter 
communiceren waar ze voor staat. Ze moet 
focussen op het versterken van de sociale 
zekerheid, op een eerlijk en rechtvaardig 
belastingsysteem, op werkbaar werk en op 
solidariteit. Dat is onze corebusiness.  

MOHAMMAD: Laten we zorgen dat 
de komende verkiezingen positieve 
veranderingen teweegbrengen. En dat de 
mensen duidelijk zien welke partijen onze 
belangen behartigen en welke partijen 
dat niet doen. Links moet er terug op 
vooruitgaan. We moeten opnieuw winnaars 
worden! 

 -Wim Careel
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