
Betoging 24 en 31 mei, Algemene staking 24 juni :
De strijd aan de basis organiseren 

om de regering te doen wijken!

Geen privatisering van de NMBS!
Terugtrekking van alle maatregelen van de regering Michel!

Laat ons vergaderingen organiseren om een strijdplan 
van inter-professionele solidariteit uit te bouwen!

De vakbonden moeten een onbeperkte stakingsaanzegging lanceren 
om al onze acties te dekken !

De ontmanteling van de NMBS gaat al maar 
door en het spoorwegstatuut wordt onder-
mijnd. De openbare diensten zouden een uit-
stekend middel moeten zijn voor toegang tot 
de basisdiensten voor steeds meer mensen. 
Maar de federale regering van Michel, net zoals 
die van haar voorgangers, is vastbesloten om 
haar financiering drastisch in te korten en ze 
te privatiseren in het voordeel van de aandeel-
houders.

De regering verdedigt de belangen van de 
basen, tegen die van alle werkers, met of zon-
der job, van alle beroepen. We zagen de index-
sprong, de bezuinigingen op de overheidsuitga-
ven en de patroonsbijdragen, de aanval op de 
werklozen en de mensen met ziekteverlof; en 
nu voorziet minister Peeters de flexibiliteit van 
de arbeidstijd met de mogelijkheid om tot 45 
uur per week te werken, net zoals de «arbeids-
wet» in Frankrijk...

Solidariteit met de strijd van de cipiers!
De cipiers voeren een harde en langdurige staking voor 

betere werkomstandigheden en voor een omgeving die de 
gevangenen voorbereidt op re-integratie in de maatschappij. 
Zij moeten kunnen rekenen op onze steun, om te beginnen 
op hun stakingspiketten. Laat ons aan de vakbonden een 
stakingsaanzegging in solidariteit vragen, naar het voorbee-
ld van de Luikse brandweer!

Doe mee met de beweging, nodig je collega’s, je vrienden, je familie uit; het is 
belangrijk deel te nemen, want dit is een kans om een krachtsverhouding her op 
te bouwen tegen het regeringsbeleid van ellende.

Een eendaagse staking zal niet genoeg zijn. Neem deel aan de vakbondsvergaderingen en bespreek er de uit 
te voeren strategie. Het is ook belangrijk om vergaderingen op de werkplek te bevorderen, zodat de informatie 
en de beslissingen vanaf de basis kunnen komen. Eis van de vakbondstructuren hernieuwbare stakingen zoals in 
Frankrijk.

In reactie op de steeds hardere regeringsmaatregelen is onze betrokkenheid bij de beweging de gelegenheid 
om de regering te laten zien dat we niet zomaar kalmpjes defileren, maar vastbesloten zijn om onder collega’s en 
met andere sectoren te vechten om onze werk- en levensomstandigheden te verdedigen!

Er zijn heel wat stakingen en grote betogingen tegen deze 
wet in Frankrijk, met ondermeer de opvallende actieve deelna-
me van de spoorarbeiders, die vanaf 18 mei een nationale her-
nieuwbare staking zijn begonnen!

De strijd van veel werkersectoren hebben de vakbondstruc-
turen ertoe aangezet om het actieplan in eenheidsfront tegen 
de bezuinigingsmaatregelen op touw te zetten, met een natio-
nale betoging op 24 mei, een betoging van de openbare dien-
sten op 31 mei en een nationale algemene staking op 24 juni. Dit 
plan zal niet genoeg zijn om de overheid te doen buigen; er zijn 
hardere acties nodig met versterking van de solidariteit en een-
heid in de strijd, maar het is een goed begin.
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