
Notre mouvement syndical est puis-
sant. Plus de trois millions d’affilié-es. 
Plus de cent mille délégué-e-s et mi-
litante-s. Une capacité d’organisation 
exceptionnelle, qui fait l’admiration 
des collègues étrangers. Une histoire 
riche de sept grèves générales.
Par leurs luttes, nos parents, grands-
parents, ont sorti les enfants des 
mines, imposé le droit de grève et 
d’organisation, conquis le droit de 
vote, réduit le temps de travail, arraché 
les congés payés, la sécurité sociale, le 
droit des femmes à l’interruption vo-
lontaire de grossesse…
Ce n’est pas qu’une question de “droits 
acquis”: à travers ces conquêtes, nous 
existons en tant que monde du travail, 
que classe sociale porteuse d’une autre 
logique que celle du profit: la logique 
de la solidarité, visant la satisfaction 
des besoins humains.

Notre mouvement syndical est puis-
sant. Pourtant, ce colosse est poussé 
dans les cordes par un gouvernement 
de nains politiques, de laquais des 
patrons, d’avocats des riches et de 
courtiers de la finance. Des gens chez 
qui le portefeuille a pris la place du 
cerveau, parce que les lois du capita-
lisme sont pour eux des lois naturelles. 

Michel-Jambon, 

larbins d’une mafia

en col blanc

Les représentants d’une racaille de 
bourgeois devenus grands à coups 
de spéculations, de collaboration, de 
privatisations, de fraude et d’évasion 
fiscale sont en train de prendre une 

revanche sur nos ancêtres. Quand je 
dis “nous”, je veux dire “notre classe” 
dans toute sa diversité: actifs et inac-
tifs, jeunes et moins jeunes, femmes et 
hommes, avec ou sans papiers, rouges 
et verts de toutes croyances et philo-
sophies.
Je ne perdrai pas mon temps à dresser 
la liste de ce que nous avons perdu en 
deux ans. Alors que nous avions dit 
“ça, jamais”. Alors que nous avions 
planté, en front commun, les quatre 
balises d’une autre politique. Je ne per-
drai pas non plus mon temps à expli-
quer cette évidence: ce que nous avons 
perdu, les patrons et les riches l’ont 
gagné. Les bénéfices 2015 des entre-
prises cotées à la Bourse de Bruxelles 
ont grossi de 32%, mais 21% de la po-
pulation est “à risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale”.
Plutôt que d’égrener un inventaire, je 
choisis de mettre en garde: l’appétit 
vient en mangeant. Gourmande, la 
classe dominante fait le bilan de ce 
qu’elle a engrangé sous ce gouverne-
ment – et sous les précédents, car Mi-
chel-Jambon n’ont rien inventé. Elle 
note que le mouvement syndical est 
dans l’impasse. Elle constate aussi que 
les attentats terroristes créent un climat 
propice, détournent l’attention du so-
cial; que le racisme et l’islamophobie 
divisent les exploité-e-s. Elle conclut 
à l’opportunité imprévue de lancer de 
nouvelles attaques tout en avançant 
vers le pouvoir fort capable d’affronter 
une éventuelle révolte. Le gouverne-
ment Michel-Jambon est chargé de 
profiter de cette opportunité pour infli-
ger aux syndicats belges plus que des 
reculs: une défaite historique, analo-
gue à celle que Thatcher a infligée aux 
syndicats britanniques.

L’appétit de la
bourgeoisie grandit

en mangeant

Ce culot ne tombe pas du ciel. Ils 
sont proportionnels à la frousse que 
la droite a eue à l’automne 2014. Car 
elle a eu vraiment peur, la droite: dès la 
formation du gouvernement, les syndi-
cats ont riposté par un plan d’action. 
La réponse de la population a dépassé 
toutes les espérances: 130.000 mani-
festant-e-s début novembre, des grèves 
tournantes par provinces très réussies, 
le pays paralysé le 15 décembre par 
une impressionnante grève nationale 
de 24 heures. La présence massive de 
jeunes, de sans-papiers, de femmes, 
de pensionné-e-s et de sans-emploi, 
la mobilisation du monde associatif 
aux côtés des syndicats: il se passait 
quelque chose en profondeur, quelque 
chose qui dépassait de loin la mobilisa-
tion des militant-e-s et des délégué-e-s.

Si les organisations syndicales avaient 
voulu étendre cette mobilisation, elles 
auraient pu faire chasser ce gouver-
nement de malheur. Cela n’aurait pas 
résolu la question de l’alternative, évi-
demment.
Mais au moins une offensive de 
l’adversaire aurait été brisée, les mau-
vais coups suivants auraient été com-
promis, et c’est notre camp qui aurait 
gagné confiance en sa force, pas dans 
celui d’en face. Au lieu de cela, nos 
organisations se sont embourbées dans 
une concertation qui a saucissonné les 
revendications et permis au gouverne-
ment de reprendre la main.

Il y a certes des différences de respon-
sabilité entre organisations. Mais la 
situation fort dangereuse où le mouve-
ment syndical se trouve aujourd’hui du 
fait de l’abandon de la lutte n’est pas 
avant tout le produit de ces différences. 
Elle est avant tout le produit du fait que 
toutes les organisations s’accordent 
sur une stratégie de collaboration de 
classe qui comporte deux volets: la 
concertation sociale avec les patrons et 
le gouvernement, d’une part, la pres-
sion sur les “amis politiques”, d’autre 
part. Dans le cadre de cette stratégie, 
on ne chasse pas un gouvernement, ça 
ne se fait pas, car on ne fait “pas de po-
litique”. Nous sommes dans l’impasse 
avant tout parce que cette stratégie a 
fait faillite.

Il faut une

stratégie alternative, 
syndicale et politique

Nous avons besoin d’une dynamique 
qui tend vers un changement radical 
des rouages de la société parce que 
nous avons compris que ce système ne 
peut pas être réformé, il doit disparaî-
tre.
L’alternative ne peut venir que d’une 
recomposition combinée des forces 
à la fois sur le plan syndical et sur le 
plan politique. Il faut marcher sur les 
deux jambes. Une gauche politique 
sans gauche syndicale qui conteste la 
stratégie de concertation, c’est un cou-
teau sans lame. Une gauche syndicale 
sans gauche politique qui la prolonge, 
c’est une lame sans manche.
Il y a des contrepoids à ces tendan-
ces. Le principal est la colère qui 

s’accumule face aux injustices soci-
ales, en particulier dans la jeunesse, 
chez les précaires, parmi les femmes, 
parmi les travailleurs sans-papiers. 
Cette colère peut entrer en réson-
nance avec le sentiment social diffus 
que le système capitaliste n’a plus 
rien d’autre à offrir que la régres-
sion sociale, les guerres et la catas-
trophe écologique. Mais les structures 
du mouvement syndical sont pesantes 
et conservatrices, empêchent les con-
vergences et sont souvent fermées aux 
couches les plus opprimées et les plus 
exploitées de la classe ouvrière. Ce 
n’est qu’en bousculant ces structures 
qu’une alternative pourra se dévelop-
per.

Bousculons

les structures

Bousculer les structures, c’est ce 
qu’ont toujours fait celles et ceux qui 
ont été à la base des grands combats. 
La quasi disparition des gros bastions 
ouvriers fait que le potentiel pour cela 
semble moins fort aujourd’hui qu’hier. 
Mais il n’a pas disparu, il n’a fait que 
se déplacer. Prenons exemple sur les 
Nuit debout, sur le mouvement des 
Indignés, sur l’auto-organisation des 
travailleurs sans-papiers.
Pour inventer ensemble les moyens 
de coordonner gauches syndicales, as-
sociatives et politiques. Dans le con-
texte de notre pays, où la puissance 
syndicale est à la fois un atout et un 
obstacle, les milliers de syndicalistes 
mécontent-e-s et inquiet-e-s, à tous les 
niveaux des organisations, occupent 
une position clé. Réveillons-nous, ca-
marades!

Réveillons-nous, camarades!
Daniel Piron

Bousculer les structures, c’est ce qu’ont toujours fait celles et ceux qui ont été à la base des grands com-
bats par lesquels nous existons comme classe. La quasi disparition des gros bastions ouvriers fait que 
le potentiel pour cela semble moins fort aujourd’hui qu’hier. Mais il n’a pas disparu, il n’a fait que se dé-
placer dans la société. Prenons exemple sur les Nuit debout, sur le mouvement des Indignés en Espagne, 
sur l’auto-organisation des travailleurs sans-papiers. Pas pour faire des copier-coller, mais pour inventer 
ensemble les moyens de coordonner gauches syndicales, associatives et politiques. 

lees de tekst in het Nederlands: www.sap-rood.org/wakker-worden-kameraden/

lire le texte dans son intégralité: www.lcr-lagauche.org/reveillons-nous-camarades/

Na Burger Opstaand (elke woens-
dag een uur Opstaan op de Leuvense 
Grote Markt) is Solidarity for All ook 
in Leuven begonnen met haar Volks-
vergaderingen, zeg maar Nuit Debout.
Op het Martelarenplein, elke woens-
dag vanaf 19u.

Er wordt nog gesleu-
teld aan de te be-
spreken thema’s, 
passanten durven 
zich al wel ’s te 
vervoegen, het 

is een wat komen en gaan, en het is dus 
zowat een “speakers corner”.
We voelen aan dat de actie potentieel 
heeft, maar dat het wat tijd nodig heeft 
te groeien. Waarmee we bedoelen dat 
er mettertijd wel meer mensen mee 
zullen komen vergaderen.

Logischerwijs heb je dan ook meer 
interactie, en kunnen er werkgroe-

pen worden gevormd die zich dan 
verdiepen in de thema’s 

en waar ze dan een ef-
fectieve uit te voeren 
actie proberen aan 
te linken.

#BUITEN!  #DEHORS!
Nuit Debout  Volksvergadering Leuven

cartoons: www.yaov-illustration.tumblr.com/

Kortom, de volksvergadering moet 
nog ‘groeien’ maar we geloven er rots-
vast in !
Behalve dat we elke woensdag daar op 
het Martelarenplein vergaderen, wordt 
ook tijdens het jaarlijkse Leuvens We-
reldfeest (Bruul 28/5/16) een open ver-
gadering gehouden. Solidarity for All 
heeft er haar infostandje waar u ons 
kan vinden voor een fijne babbel, en 
voor wat documentatie. 
Kom er gerust langs, we verwelkomen 
je graag. U zal ons vinden bij ons grote 
vaandel.

www.facebook.com/
Wereldfeest.Leuven/



On peut clairement considérer ce 
15 mai comme une relance du mou-
vement. Bien que nous ne soyons 
pas aussi nombreux qu'à Paris, nous 
n'avons rien à craindre quand on voit, 
en cette Nuit du 15 mai, le nombre de 
nouveaux visages qui se sont joint au 
mouvement!

C'est à 16h que l'Assemblée Géné-
rale commence, avec l'intervention 
de Kiara du mouvement 15M, né de 
l'austérité en Espagne. Elle a cité tou-
tes les actions que le groupe a fait de-
puis 5 ans notamment les rassemble-
ment de citoyens sur la place à Madrid, 
qui ont inspiré le déroulement même 
de nos Nuits Debout.

steun et soutenez la
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N°5 Bruxel 24/05 2016 Ce journal est une initiative 
citoyenne en dehors des 

partis politiques, syndicats ou 
autres organisations. 

Nous ne représentons que 
nous-mêmes.

 
Deze gazet is een burge-
rinitiatief, los van partijen, 

vakbonden of andere organi-
saties. We vertegenwoordigen 

alleen onszelf.

info@solidarityforall.org

Het is een teken des tijd.
Op regelmatige tijdstippen 
roepen managers en hun

lobbygroepen op om
techneuten of experts een 
grotere rol te laten spelen

in de politiek.

De analyses van de ceo van schoenen 
Torfs, Roland Duchâtelet, Marc De 
Vos van Itinera, Graaf Leopold Lip-
pens, Johnny Thijs, Bernard Delvaux 
en Baudouin Meunier klinken uni-
sono: de politiek faalt, de democratie 
is niet efficiënt genoeg. De oplossing 
is meer technocratie, minder democra-
tie. Dergelijke oproepen moeten ons 
ongerust maken, want zulke oproepen 
zijn regelrechte aanvallen op de demo-
cratie.

De democratische

burger en de

democratische malaise

Het is tijd om met zijn allen na te den-
ken over welke  democratie we willen 
in tijden van neoliberale globalisering. 
Want als wij – democratische burgers 
– het niet doen, zullen de managers het 
doen in onze plaats. Politici en vooral 

De burger en de
democratische malaise

Ico Maly ASSEMBLEES 
POPULAIRES 

VOLKS
VERGADERING

Wij burgers doen het zelf 

 
#NUITDEBOUT

#BUITEN #DEHORS
#NACHTOPSTAAND

 
GENT

zondag 29 mei om 19.00 
ruines van de Sint Baafsabdij

www.facebook.com/NachtOpstand-
NuitDebout-1063058717070415/ 

 
ANTWERPEN

elke woensdag 19u
Consienceplein 

www.facebook.com/volksbewe-
gingmouvementpopulaire.be

 
LEUVEN

elke woensdag 19u
Martelarenplein 

www.facebook.com/volksbewe-
gingmouvementpopulaire.be

BRUSELLES
zondag/dimanche

22 mai • 16.00 22.00
Kunstberg / Mont des Arts

www.facebook.com/
events/843470135780535/ 

NAMUR
tout les jours

Place des Armes
www.facebook.com/groups/

NuitDeboutNamur/

C'est arrivé
prés de chez vous!

et si non, vous pouvez l'organiser 
vous-même contactez-nous.
info@solidarityforall.org

de burgers moeten dergelijke oproepen 
aangrijpen om het debat over demo-
cratie aan te wakkeren. Het is immers 
zo dat de Westerse democratieën niet 
in goede doen zijn. Dergelijke oproe-
pen vanwege de elite zijn zoals tegen-
bewegingen als Nuit Debout, Indig-
nado’s, Occupy en Hart Boven Hard 
symptomen van een onderliggende 
malaise: de crisis van de democratie 
als ideologie  en de crisis van de natio-
nale democratie. 

vervolg pagina 3

Tout Autre Chose

Un intervenant explique ensuite que 
Hart Boven Hard a été créée par une 
cinquantaine de personne réunies con-
tre la politique anti-sociale du gouver-
nement flamand, à savoir la coupure 
au niveau de l'enseignement et des 
soins de santé. Toute Autre Chose, 
l'équivalent Wallon, a suivit peu de 
temps après.
Dans une société où la politique 
d'austérité ne fait que croître, au point 
d'être devenue une logique politique, 
où le vote perd de son poids face à un 
gouvernement corrompu, où l'index et 
la TVA ont augmenté, où l'âge de la 
pension recule sans arrêt, où la concur-
rence est devenue une logique plané-
taire, où le salaire moyen ne suffit plus 
à maintenir un niveau de vie normal et 
où les travailleurs ne sont vu que com-
me des marchandises, il est normal que 
nous soyons chaque jours plus nombr-
eux à nous lever.

Le porte parole d'Hart Boven Hard 
vient ensuite nous donner ses 4 
conseils pour une lutte réussie:

 • Premièrement, il faut croire au chan-
gement. Ce n'est que quand on y croit 
qu'on y parvient, l'histoire l'a assez 
prouvé.

 • Deuxièmement, il faut se rassembler. 
L'État cherche sans arrêt à privatiser 
l'espace public, réapproprions-le nous!

 • Troisièmement, se révolter est avant 
tout une démarche personnelle. C'est 
bien de voter tous les 4-5 ans, mais 
le fait d'être ici ce soir est bien plus 
symbolique, c'est la preuve d'un chan-
gement de mentalité, d'une révolte in-
térieure. 

 • Et finalement, il faut formuler clai-
rement nos revendications et ensuite 
réfléchir à des alternatives.
 
Hart Boven Hard a mis un an avant de 
passer à l'action, ça peut paraître long 
mais c'était nécessaire pour qu'ils se 
définissent correctement. Il exprimera 
aussi la volonté de Hart Boven Hard de 
se joindre aux Nuits Debout.

suite page 3

#Global Debout!

mouvement citoyen 
et syndicats:

front commun 
 
Un des thèmes récurrent des mouve-
ments citoyens comme #Nuitdebout en 
France et en Belgique est la conver-
gence des luttes: pour gagner il faut 
unir nos diversités pour en faire une 
force pour gagner. Que ce soyent nos 
luttes pour le droit du travail, pour les 
services publics, pour nos pensions, 
contre la Loi Peeters et la semaine des 
45 heures, pour la fermeture des cen-
trales nucléaires, pour une agriculture 
saine et vivable, contre la répression 
et l’attaque sur nos libertés et droits, 
contre la construction d’un mégapri-
son, pour des circonstances de travail 
digne pour les gardiens de prison et le 
respect des droits fondamentaux des 
prisonniers, pour un équilibre entre 
travail et la vie, une taxation équitable 
ou les actionnaires, les multinationals 
et les millionnaires payent leurs part 
des impôts. 
Menons les actions aux conseils mu-
nicipaux et communautaires, les 
expressions sur l’espace public, les 
rassemblements en priorité avec les 
classes populaires (les plus impactées 
par l’exploitation, le chômage, les 
politiques austéritaires, le démantèle-
ment continue des services publics et 
l’empoisonnement de la nature )

Osons en tant que syndicalistes et 
citoyens, en tant que société civile 
inventer partout des formes variées 
d’expression des besoins et aussi les 
projets pour les satisfaire. Imposons 
la co-construction des décisions de 
politique publique locale, y compris 
économiques environnementales cul-
turelles ou sociales. Finissons-en avec 
la démocratie délégative et libérale.
Allons à la reconquête collective, tran-
chée après tranchée, quartier après 
quartier, municipalités après territoi-
res, de nos autonomies alimentaires, 
énergétiques, démocratique, financiè-
res culturelles/intellectuelles.

Pour renforcer cette solidarité, nous 
devons nous rencontrer, discuter, met-
tre ensemble nos stratégies et réfléchir 
ensemble à un développement durable 
d’une économie riche en emplois de 
qualité, mais sans croissance destruc-
trice, réparatrice des déchirures socia-
les et écologiques

vous y êtes invités!

Une AG bien particulière, ce dimanche 15 mai. En effet, la date de ce Global Debout n’est 
pas choisie au hasard: c’est l’anniversaire du 15M, le mouvement des Indignés espagnols.

malaise



Geens maakt ten aanzien van de voor-
zitter van de rechtbank van eerste aan-
leg in Brussel gewag van "tergende en 
roekeloze" uitlatingen in de pers - een 
begrip uit het gerechtelijk wetboek dat 
impliceert dat iemand de bedoeling 
heeft een procedure te schaden of no-
deloos te rekken. Kortom, de minister 
beschuldigt het justitieapparaat van 
onwil om mee te werken aan de "nood-
zakelijke hervormingen".

De cipiersstaking lijkt Geens gelijk te 
geven. Na wekenlange onderhandelin-
gen zit de situatie nog steeds muurvast, 
ondanks de "toegevingen". De cipiers 
verwerpen niet hier of daar een punt 
uit zijn plan maar keren zich met hand 
en tand tegen de besparingslogica van 
het beleid zelf, dat de structurele pro-
blemen in het Belgische gevangenis-
wezen alleen maar zal verergeren.
Geens is evenwel niet van plan om toe 
te geven. Het gaat volgens hem om 
een "archaïsche" visie op de rechter-
lijke macht versus de "justitie van van-
daag". Een essentieel verschil tussen 
justitie oude en nieuwe stijl is volgens 
deze visie dat de nieuwe het best kan 
met minder middelen en personeel — 
ze moet alleen efficiënter leren wer-
ken, ook als dat betekent dat er hier of 
daar een basisrecht zou sneuvelen.

Het verrottingsproces dat samengaat 
met de besparingslogica en de doel-
bewuste afbouw van de wezenlijke 
staatsstructuren voor sociale zeker-
heid en andere vormen van interne 

solidariteit heeft nu ook de zgn. 'nacht-
wakersfuncties' van de staat bereikt 
— de functies die zorg dragen voor 
rechtsbedeling en ordehandaving. Het 
aantasten van deze basisfuncties dreigt 
de laatste gronden onder de legitimi-
teit van het bestaande politieke bestel 
finaal weg te slaan. Dit is waar rechter 
De Codt op doelt wanneer hij spreekt 
over "België als schur-
kenstaat".
Dit verschijnsel doet 
zich niet enkel in Bel-
gië voor. Ongeveer alle 
lidstaten van de Euro-
pese Unie kampen met 
politiek-institutionele 
problemen die de funda-
menten van de klassiek-
liberale, representatieve 
democratie doen ont-
binden. Zoals in Frank-
rijk waar de "Loi du 
Travail" erdoor wordt 
gejaagd zonder instem-
ming van het parlement. 
Of in Spanje, waar de 
regeringsvorming on-
mogelijk blijkt omwille van de door 
"Europa" geëiste besparingen en de 
‘Ley Mordaza’ (Knevelwet) protesten 
quasi verbiedt.
Het gemeenschappelijke punt is de 
rigoureuze besparings- en hervor-
mingsagenda, die door de Europese 
Commissie in samenwerking met de 
Europese ministerraad aan de lidstaten 
wordt opgelegd sinds de ratificatie van 
het beruchte Stabiliteitsverdrag.

Het doel van deze agenda is op mid-
dellange termijn ten allen prijze een 
begroting in evenwicht en versnelde 
schuldafbouw. 

De Washington-consensus 

wordt opgedrongen

Het Stabiliteitsverdrag 
van 2013 dwingt de 
EU-lidstaten deze op de 
Washington-consensus 
gebaseerde begrotings- en 
schuldpolitiek te constitu-
tionaliseren, t.t.z., recht-
streeks of onrechtstreeks 
in hun Grondwet in te 
schrijven. Dat betekent 
dat de begrotingspoli-
tiek, de traditionele soe-
vereine macht bij uitstek 
die exclusief de verkozen 
volksvertegenwoordiging 
toekomt, wordt herleid tot 
een boekhoudkundige oe-
fening waarvan het doel 
is aan de vooropgestelde 

budgettaire beperkingen te voldoen, 
onafhankelijk van de verkozen meer-
derheid in het parlement en ongeacht 
zijn maatschappelijke gevolgen.
Er is geen ontsnappen meer aan, en 
ook de uitslag van democratische 
verkiezingen kan daar niets meer aan 
veranderen. Door het parlement de 
mogelijkheid om andere begrotings-
doelstelllingen te voorzien te ontne-
men wordt de nationale representa-

tieve democratie tot een façade herleid 
waaraan louter lippendienst wordt ge-
leverd.
In een schandalig arrest bevestigde het 
Belgische Grondwettelijk Hof deze 
toestand ook voor België. Op verzoek 
van tientallen burgers, vakbondsorga-
nisaties en burgercolletieven boog het 
zich over de vraag of de stille staats-
greep door de EU  nog verenigbaar 
was met de sterke garanties omtrent 
de ondeelbare en onvervreemdbare na-
tuur van de soevereine macht.

Grondwettelijk Hof heft 

grondwettelijke rechten op

Het Hof verwierp simpelweg het be-
lang van alle ondertekenaars, in strijd 
met zijn eerdere jurisprudentie en 
vooral in strijd met elke elementaire 
juridische logica. In dit arrest, waarin 
voor het eerst de geldigheid en integri-
teit van de Belgische Grondwet per se 
ten opzichte van "Europa" in het ge-
ding is, vergooit het Hof schaamteloos 
de historische kans. Nu is er nagenoeg 
geen enkele politieke of juridische 
weg meer over voor burgers tegen de 
machtsgreep vanuit het EU-bestuurs-
niveau.

Dit is het formele einde van de poli-
tieke democratie in dit land. 

Het institutionele

verrottingsproces,

de doorgedreven

besparingslogica en de

doelbewuste afbouw

van de staatsstructuren 

heeft nu ook de

‘nachtwakersfuncties’ van 
de staat bereikt,

de functies voor

rechtsbedeling en

ordehandaving.

Die aantasting slaat finaal 

de laatste gronden onder 

de legitimiteit van het

bestaande politieke bestel.

EU maakt democratische
besluitvorming onmogelijk Karin Verelst

Het rommelt in de gerechtelijke wereld. Boze cipiers bestormden het kabinet van justiteminister Geens. Jean de Codt, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, de 
hoogste magistraat van het land, trekt aan de alarmbel. De aanhoudende besparingen zetten het Belgische jusititeapparaat zodanig onder druk dat het in zijn wer-

king de wet niet meer kan naleven en zelfs de meest elementaire principes van rechtszekerheid en mensenrechten niet meer kunnen worden gegarandeerd. 

Van de rechter die niet 

naar de rechtbank kon

De ironie van de situatie is dat de 
hoogste magistraat van het land zich 
in de paradoxale positie bevindt dat, 
mocht hij zich wenden tot het hoogste 
rechtscollege, zijn belang niet erkend 
zou zien en hij nul zou krijgen op het 
request. Hij moet niet komen zagen, 
niet toevallig ook exact het antwoord 
dat ook minister Geens nu geeft, zowel 
aan de magistraten als aan de cipiers. 
De gevolgen van de toenemende druk 
laten zich raden.

Het belang van de komende sociale 
en syndicale strijd kan in dat kader 
niet worden overschat.

Al zal de verzetsbeweging zich reken-
schap moeten geven van de funda-
menteel nieuwe aard van het conflict: 
de klassieke machtsverhoudingen zijn 
definitief onderuit gehaald en men zal 
niet alleen moeten vechten voor het 
bestaande, maar ook op zoek moeten 
naar antwoorden op de vraag op welke 
grondslagen solidaire maatschappij-
vorming in de nabije toekomst nog 
mogelijk zal zijn.
Het uit de weg gaan van de cruciale 
"Europese kwestie" is in deze urgente 
context ook ter linkerzijde geen optie 
meer

Er wordt ons al maanden jobs beloofd, 
maar er komen geen nieuwe jobs en 
de oude verdwijnen bij bosjes. Straks 
moeten we vechten voor een halve job, 
een kwart job.  Als je tenminste klaar 
staat om meteen te vertrekken wanneer 
je wordt opgetrommeld. Dag sociaal 
leven. Dag kindjes en gezin. 

Vandaag woonde ik een vergadering 
bij inzake beleidsnota’s van Homans 
en Crevits die het volwassenenon-
derwijs zullen hervormen. De cursist 
moet daarbij centraal staan en zijn of 
haar zoektocht naar een job zo efficiënt 
mogelijk. Maar er zijn geen jobs. Niet 
onder het huidige beleid. Toch verga-
derden we rustig verder alsof die jobs 
er miraculeus wel zullen komen als 
we maar lang en herhaaldelijk genoeg 
vergaderen. Straks worden die beleids-
nota’s tot wetten gestemd, maar straks 
is niet nu, dus geen reden tot bezorgd-
heid, werd ons op het hart gedrukt. 
Ook niet over de mogelijke privatise-
ring van een aantal taken. Maar straks 
is ook niet veraf. Straks is bijna nu.
Wij komen allemaal wat in verzet en 

gaan wat staken en wat betogen. Maar 
niet teveel, want anders storen we onze 
medemens. We verzetten ons voor de 
examens en na de examens en voor de 
vakantie en na de vakantie en tijdens 
de vakantie worden er allerlei maatre-
gelen doorgedrukt en wetten gestemd 
waardoor onze vakantiedagen slinken, 
onze pensioenen uitgesteld en kleiner, 
onze rekeningen verdubbelen, ons 
recht op tijdskrediet en loopbaanon-
derbreking afgenomen, maar laten we 
vooral niemand storen. En ook niet te-
veel onszelf.

Ondertussen kappen we op de haven-
arbeiders en het spoorwegpersoneel en 
de luchtverkeersleiders en het verple-
gend personeel en het bagagepersoneel 
en op onszelf, de leerkrachten, want 
wij hebben eigenlijk toch wel veel va-
kantie (is dat wel van deze tijd?) en op 
alles en iedereen en als we dat kappen 
lang genoeg volhouden, dan gaan we 
er allemaal zelf nog collectief in ge-
loven ook. Dat we boven onze stand 
leven. Dat staken niet meer van deze 
tijd is. Dat het geld op is. Dat er geen 

alternatief is. Dat we er toch niks aan 
kunnen veranderen.
Dus sleutelen we uitgeput en apathisch 
nog wat verder aan allerlei beleids-
nota’s in de hoop het vege lijf te red-
den, in de hoop dat toch tenminste ons 
beroep op de lijst van zware beroepen 
komt te staan, zodat wij tenminste de 
dans ontspringen. Jammer voor de an-
deren. Jammer voor onze jongere col-
lega’s. Jammer voor onze kinderen.

Maar niemand kan de dans ontsprin-
gen. Niet de leerkrachten en ook niet 
de studenten. Die hebben elkaar name-
lijk nodig. Niet de verplegers en dus 
ook niet de patiënten. Niet de haven-
arbeiders en dus ook niet de horeca, 
de winkels, de bouwbedrijven en al 
wie materiaal nodig heeft dat verkocht 
moet worden, waarmee gebouwd 
wordt, waarmee anderen geholpen 
worden, waarmee anderen hun werk 
uitvoeren. Niet het spoorwegpersoneel 
en dus ook niet de reizigers en al wie 
op tijd en vooral veilig op het werk 
moet geraken. Niet de toeristen die 
met hun zuurverdiende centen en dol-

gedraaide hersenen even de rust en wat 
afleiding zoeken. Wat als je vliegtuig 
crasht vanwege overuren en slaapte-
kort en onoplettendheid bij de piloten? 
Wat als je bagage zoekt raakt vanwege 
te weinig personeel om het in en uit te 
laden? 
In Frankrijk komt het volk al weken 
op straat en het verzet wordt alsmaar 
groter. Jong en oud, vakbonden en bur-
gers. Na een grote betoging tegen een 
wet die niemand wil, ging men eens 
een keertje niet naar huis, nee men 
bleef. All night long. En de volgende 
dag weer. En weer. En weer. En ja, er 
wordt gediscussieerd over een betere 
wereld, maar het blijft niet bij verga-
deren. Er wordt concreet aan gewerkt. 
Door te staken, door te betogen, door 
te weigeren te werken, door te eisen, 
door af te dwingen. Een betere wereld 
verkrijg je niet door binnen het huidige 
systeem wat aan oplapwerk te doen, 
door wat te morrelen hier en daar. Je 
moet wrikken aan de fundering. Ook al 
is die loodzwaar. Wat wrikken hier en 
wat wrikken daar en een handje hier en 
een handje daar tot die handen samen 

gigantische vuisten vormen waarmee 
je de zwalpende maar nog steeds lood-
zware fundering met één welgemikte 
stoot onderuit kan halen. Veeg dan de 
rommel weg en bouw opnieuw. Wel-
overwogen, weldoordacht. Samen be-
dacht.

Wij zijn nog steeds te braaf. Vandaag 
gaan we nationaal staken en betogen. 
De vakbonden roepen op en de burger-
bewegingen komen mee supporteren. 
Keren we daarna allemaal weer braaf 
naar huis om onszelf op het journaal 
van 19u te zoeken? De jasjes en wel-
ke kleur het meest vertegenwoordigd 
was? Gaan we opnieuw kankeren op 
het oorverdovend geknal van de bom-
metjes en op die softies die daar niet 
tegen kunnen? Of blijven we met zijn 
allen samen zitten op het plein?  Ver-
ontwaardigde burgers en militanten? 
We hebben elkaar nodig. Die funde-
ring gaat niet zomaar vanzelf tegen de 
vlakte. We willen toch allemààl graag 
ook gewoon wat leven tussendoor? 
Omdat de wereld zoals-ie nu draait 
niet de onze is. All night long?

Wij zijn braaf. Veel te braaf 
Sarah Wagemansblijven we met zijn allen samen zitten op het plein?



www.facebook.com/nonaux45heures/

TTIP et CETA

On en arrive donc au sujet de la soirée: 
le TTIP et le CETA. Un intervenant 
nous réexplique les grandes lignes de 
ces deux traités. Il fait ensuite remar-
quer que les négociations patinent, au 
niveau du TTIP. Les citoyens se sont 
levés un peu partout et se sont fina-
lement fait entendre! Mais le CETA, 
traité avec le Canada qui regroupe 
tous les pires points de l'autre accord 
(TTIP), est en passe d'être signé. Rap-
pelons cependant, comme cité à une 
Nuit Debout précédente, que le par-
lement Wallon s'y est majoritairement 
opposé. Une manifes-
tation d'ampleur contre 
le CETA aura d'ailleurs 
lieu le 20 septembre pro-
chain, venez nombreux, 
le seul non vote d'un des 
États signataires suffirait 
à tout bloquer, et nous 
ne sommes pas les seul(e)s à vouloir 
l'empêcher.

Après quoi on joint Paris, Madrid, qui 
prévoit d'aller camper devant le mi-
nistère de l'économie, Berlin, Sofia (en 
Bulgarie), dont on retiendra la phrase 

choc: "Le gouvernement a des milli-
ons, mais nous sommes des millions!"; 
mais aussi Namur, et Louvain, où on 
apprend que c'est suite à une forte 
répression de la part de la police lors 
d'une manifestation contre De Wever 
à Anvers que, depuis un an déja, un 
groupe Citoyen Debout • Burger Op-
staand, se réunissait devant la maison 
communale: les Nuits Debout ont ra-
vivé leur indignation et fait croître leur 
nombre.

Les groupes de travail, réunis au dé-
but de l'AG, ont ensuite pris la parole. 
Le rapport détaillé de ce qu’ils ont dit 

paraîtra dans la soirée. 
Nous invitons aussi les 
personnes du groupe de 
discussion comm de ce 
dimanche à rejoindre les 
cellules communication 
et artistique par rapport à 
leur idée de flyers.

 
Quelques liens:

www.stopceta.be
www.participer.ttip.be

www.ttiperware.be.

Waar de elite ze wil omvormen tot een 
technocratie, willen de bewegingen 
van onderuit meer echte democratie.
Het is tijd om met zijn allen na te 
denken over welke  democratie we 
willen in tijden van neoliberale glo-
balisering. Want als wij – democra-
tische burgers – het niet doen, zullen 
de managers het doen in onze plaats.

De koppeling tussen democratie en 
nationale staat zijn een anachronisme 
in tijden van globalisering. Onze eco-
nomie opereert op een globale schaa, 
migratie is een globaal fenomeen, de 
ecologische problematiek is een glo-
baal gegeven en de oorlogen die we 
uitvechten zijn dat ook. Onze demo-
cratie en onze rechten zitten echter 
gevangen op een lagere schaal. We 
hebben maar rechten als nationale bur-
gers, niet omdat we mens zijn. We heb-
ben als bevolking geen democratische 
macht over de economie.

De politieke positie 

van de ‘experts’

De managers nemen geen neutrale po-
sitie in: ze is door en door politiek en 
ideologisch. Een aantal punten die zij 
aanhalen zijn terecht: we moeten in-
derdaad van die kerncentrales af. We 
leven in een land dat onder druk van 
nationalisten een gigantische versnip-
pering van bevoegdheden kent. Die 
versnippering resulteert in een gigan-
tische over-populatie van politici en 
kabinetten. Dit zijn echter politieke 
problemen, die politieke oplossingen 
vragen. De politieke oplossing van de 
werkgevers is radicaal: de democratie 
(deels) buiten spel te zetten.

De burgers moeten zich laten besturen 
door een groep (niet verkozen) ‘tech-
neuten’ en specialisten. De staat en de 
democratie moeten we omvormen tot 
een bedrijf. Dat is echter geen oplos-
sing, het is deel van de crisis van de 
democratie als ideologie. Het creëert 
de illusie dat er niet-politieke ant-
woorden bestaan, dat het allemaal een 
kwestie is van goed 
bestuur en niet van 
politieke keuzes.
Dat een deel van de 
huidige malaise bij 
de NMBS politieke 
en economische 
oorzaken kent, zien 
onze managers niet. 
Dat de NMBS lijdt 
onder te weinig in-
vesteringen en teveel 
besparingen mag niet 
gezegd worden. Dat 
dit net het gevolg is 
van hun neoliberale dogma’s mag al 
helemaal niet benoemd worden. Dat 
het geld voor de bedrijfswagens moet 
geheroriënteerd naar het openbaar ver-
voer willen onze ‘neutrale’ werkge-
vers niet geweten hebben. Hun positie 
verhult dat dit geen ‘technische’, maar 
politieke kwesties zijn.

Idem met onze ‘veiligheid’. Uiteraard 
wordt veiligheid verengd tot de drei-
ging van terroristen. De groei van ex-
treemrechts komt niet in het vizier. De 
onveiligheid door armoede komt niet 
aan bod. Ook de voedingsbodem van 
de islamistische, extreemrechtse radi-
calisering wordt niet besproken. De 
managers willen dat we veiligheid en-
kel denken in termen van veiligheids-
diensten en hun efficiëntie in de strijd 
om het verhinderen van aanslagen op 

Belgische bodem. Dat veiligheid per 
definitie een politiek gegeven is, wordt 
niet gezien. Dat de aanslagen in grote 
mate een gevolg zijn van onze poli-
tiek in internationale conflicten van 
de laatste decennia mag niet benoemd 
worden, net zomin als onze steun aan 
de vijanden van onze vijanden in het 
Midden-Oosten, onze politieke en 
economische banden met landen als 
Saoedi-Arabië, onze politiek van on-
gelijkheid in eigen land, en het poli-
tieke islamofobe discours. Privacy en 
rechten mogen niet vernoemd worden 
in deze debatten, veiligheid voor al-
les. Nochtans hebben klokkenluiders 
als Snowden ons in detail getoond hoe 
de verhoging van de efficiëntie van de 
veiligheidsdiensten de democratie op 

een globale schaal 
uitholt.

En zoals altijd zit het 
venijn in de staart. 
Onze arbeidskos-
ten zijn te groot. We 
moeten volgens de 
managers als natie 
concurrentieel blij-
ven in een neolibe-
rale globale econo-
mie en dus moeten 
de arbeidskosten om-
laag. Lees het loon en 

het uitgesteld loon van de arbeider en 
bediende moet naar omlaag. De mana-
gers mogen de astronomische bonus-
sen blijven binnenrijven. Dus ook hier 
geen politiek antwoord op een neoli-
berale economie, geen pleidooi om de-
mocratische macht te verwerven over 
die economie, maar net omgekeerd een 
pleidooi voor de almacht van de eco-
nomie over de politiek en de mens.

Ziedaar het ‘neutrale’ 
experten-standpunt: Om 
de democratie te redden, 
moeten we ze opheffen.

meer van dat op

icomaly.wordpress.com/

De burger en de
democratische malaise
vervolg van pagina 1 • pour Français, appuyer sur 2

Het is tijd om met 
zijn allen na te denken 
over welke democratie 
we willen in tijden van 
neoliberale globalisering. 
Want als wij het niet 

doen, zullen de
managers het doen

in onze plaats.

#Global Debout!
suite de la une • voor Nederlands druk 1

Des millions de gens,

à travers le monde, 

se sont levés ce 15 mai. 

Et toi, t’attends quoi?

La nuit est à nous!

Hun eisen zijn onredelijk. Ze willen 
namelijk de werkers verdedigen tegen 
hun bazen, en dat is niet productief.
Jobcreatie is wat die bazen drijft. In 
hun eindeloze goedheid en hun on-
zelfzuchtige, schier goddelijke schep-
pingsdrang hebben ze daarom alles op 
alles gezet: ze kunnen (eindelijk) hun 
stem laten horen zonder de hinder-
lijke tegenstem van die vermoeiende, 
zeurderige vakbonden. Die mogen 
mee aan tafel, maar pas nadat het ga-
ladiner voorbij is. En als die daarom 
teveel van hun neus maken, neemt de 
minister wel ‘een beslissing’, ook al 
doet die pijn. We moeten de pensioen-
leeftijd verhogen. Dat stond in geen 
enkel kiesprogramma, maar ondertus-
sen is bijna elke politieke coryfee er-
van overtuigd dat er ‘geen alternatief 
is’. De excellenties begrijpen dat het 
(alvast voor alle anderen dan henzelf) 
onvermijdelijk is. Want: we moeten 
competitief zijn. Competitiever in een 
globaliserende wereld. Daarom moe-
ten we ook bereid zijn 45 uur te wer-
ken per week, in plaats van 38, behalve 
als de baas anders beslist. Bereid zijn 

opgeroepen te worden als de baas ziet 
dat het goed is. Niet zeuren. Niet bur-
nouten, dat is voor sissies.
En we moeten niet boven onze stand 
leven, vooral. We moeten onze plaats 
kennen. We moeten (zeker als we niet 
van hier komen!) ‘een beetje dank-
baarheid tonen’. Niet staken. Geen 
amok maken. 
Dat moeten we ook ter harte nemen: 
geloven dat het besparingsplan in ons 
land als eerste en enige voorbeeld van 
vooruitgang zal kunnen dienen. Een 
paradepaardje voor eindeloze, blin-
kende economische groei-via-snoei. 
Een unicum, voorwaar. Een eenhoorn, 
een wereldwonder. Griekenland en Pu-
erto Rico vergeten. Detroit vergeten. 
Blij zijn dat er rijken zijn (zoals de 
eerste burger van het land dat oppert) 
en die niet hinderen met vervelende 
vragen (zoals de niet-commissie over 
belastingontwijkingen dat ook voor-
beeldig doet) .
Kop naar beneden en doordoen. Als je 
nog een job hebt. Niet wanhopen: de 
werkloosheidscijfers dalen (streng zijn 
voor de plotse virus van luie werkon-

willigen of valse zieken is de enige 
uitweg, tenslotte) en de rijkdom in ons 
land stijgt. Jaar na jaar, statistisch en 
meetbaar aan de gemiddelden.
Vergeet dus die vakbonden. Die be-
moeilijken de onstuitbare opmars van 
de toekomst: een glanzend nirwana 
van kansen. En weet, wie kansarm is: 
dat ligt niet aan de bazen. 
Niet aan de aandeelhouders. Niet aan 
de bankencrises en hun voorspelbare 
gevolgen. Dat ligt aan jouw gebrek aan 
inzet. Aan jouw leeftijd. Aan jouw ge-
slacht. Aan jouw studies, of het gebrek 
daaraan. Aan jouw keuzes, die ouder-
wets zijn, want niet geldgericht, maar 
emotioneel. Emoties horen niet thuis 
in de nieuwe, economische wereld.
It’s the economy, stupid.

Omarm dus het nieuwe dictaat: zonder 
bonden ben je beter af.
Arbeit macht frei, tenslotte... leve de 
nieuwe vrijheid.

nog van dattem op Slechte Vlamingen: 
www.facebook.com/

groups/139896139408840/

Weg met de Vakbond
De vakbonden zijn niet meer aangepast aan deze tijd. Ze dienen 
enkel om geld te genereren voor hun kopmannen. Ze staken er maar 
op los, en gijzelen zo de werkwillige medemens. Mitta Van der Maat


