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en verder

Een tijdje terug vroeg beweging.net me te antwoorden op een
aantal vragen. Meer dan 600 mensen uit de beweging hebben
hierop geantwoord. Ik wil jullie de resultaten hiervan
presenteren.

Hieronder zie je de vragen en de resultaten daarop
van de bevraging:

De federale regeringsvorming verloopt moeizaam.
Stel dat jij de touwtjes in handen had. Van welke
van onderstaande prioriteiten maak jij een
breekpunt?

- De nieuwe federale regering moet van sociaal-
overleg een prioriteit maken 10,54%
- In het nieuwe federale regeerakkoord staat een
lijvig hoofdstuk over een sociaal-rechtvaardig klimaat
21,88%
- Het begrotingstekort moet teruggedrongen worden,
we moeten nadenken over sociaal-rechtvaardige
fiscaliteit 35,62%
- De herfinanciering van de sociale zekerheid is voor
mij een absolute prioriteit 23,64%
- Wij moeten gaan voor een verdere regionalisering
1,92%
- Kleinere kieskringen zijn voor ons een must 1,12%
- Er moet een duidelijke link zijn tussen de Vlaamse
en de federale regering 2,72%

De federale regeringsvorming verloopt moeizaam.
Stel dat jij de touwtjes in handen had. Welke van
onderstaande kwesties is voor jou het minst
prioritair?

- De nieuwe federale regering moet van sociaal-
overleg een prioriteit maken 3,83%
- In het nieuwe federale regeerakkoord staat een
lijvig hoofdstuk over een sociaal-rechtvaardig klimaat
2,24%
-Het begrotingstekort moet teruggedrongen worden,
we moeten nadenken over sociaal-rechtvaardige
fiscaliteit 3,67%

- De herfinanciering van de sociale zekerheid is voor
mij een absolute prioriteit 2,24%
- Wij moeten gaan voor een verdere regionalisering
45,69%
- Kleinere kieskringen zijn voor ons een must 35,46%
- Er moet een duidelijke link zijn tussen de Vlaamse
en de federale regering 6,23%

Wat kunnen we hieruit nu besluiten?
Ik stel vast dat ons netwerk erg eensgezind kijkt naar
de prioriteiten die breekpunten zijn voor de federale
regeringsvorming. Het begrotingstekort moet
teruggedrongen worden door een sociaal-rechtvaardi-
gere fiscaliteit. Dat vindt 36% van de respondenten
belangrijk. Maar ook van de herfinanciering van de
sociale zekerheid (24%) en van een sociaal-
rechtvaardig klimaat (22%) liggen we wakker. Met
deze 3 prioriteiten zijn meteen meer dan 80% van de
stemmen verdeeld.

En dat merken we ook meteen aan de dingen uit het
lijstje dat we het minst belangrijk vinden. Mochten
onze respondenten mogen beslissen, dan zou een
verdere regionalisering zeker geen topprioriteit (46%)
zijn voor de federale regeringsvorming. En ook van
kleinere kieskringen (35%) maken we niet
noodzakelijk een onderwerp van gesprek.

Het is nu aan onze politiekers om eindelijk na 9
maanden ruziën en rond elkaar draaien om tot een
finale beslissing te komen en te gaan voor een
regering die een sociaal rechtvaardig beleid wil
voeren met oog voor mens en milieu.

Luc George
Voorzitter beweging.net Linkeroever
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WSM - We Social Movements -
is de nieuwe naam van Wereldsolidariteit

Waardig werk en sociale bescherming zijn geen privileges, het zijn mensenrechten. Het
verdedigen en opkomen voor deze basis mensenrechten is de opdracht van WSM. Werken
aan langdurige veranderingen vereist een globale aanpak, een mondiaal engagement en
gaat zelfs verder dan solidariteit. We verbinden onze partners met elkaar in een netwerk in
de landen zelf maar ook internationaal, zodat we samen luider klinken wanneer we onze
fundamentele rechten opeisen.

We werken samen met 97 organisaties in België en 23 landen in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en
ouderenorganisaties.
Allemaal sociale bewegingen - Social Movements.
Samen eisen we dat politiek en economie de mens opnieuw centraal stellen en daarbij de
grenzen van onze planeet respecteren. Met jouw stem en steun erbij klinken we nog luider!

Make Change Happen! We Social Movements!

Zaterdag 4 april 2020
14 uur - SAC
Gemeenschappelijke ziekenzalving en eucharistievering

Donderdag 23 april 2020
14 uur - SAC
Lentefeest met optreden, muziek, gezellig samenzijn, ambiance,
lekkere maaltijd, ...

Donderdag 11 juni 2020
Daguitstap naar Wachtebeke (domein Puyenbroeck)

Dit zijn de gezamenlijke activiteiten in groep.
Maar het huisbezoek door een kernlid is voor ons héél belangrijk.
Wij maken er graag tijd voor iedereen onder het motto

"als je tijd hebt voor iemand,
kijk je niet op de klok".
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Lekker gezond

ietsen

Onlangs hoorde ik Boudewijn de Groot op de radio.
Jeugdsentiment! Zijn liedje “Hoe sterk is de eenzame
fietser” deed me echter ook al direct verwijlen bij het
komende KWB-fietsseizoen”.

Babbelkousen Data samenkomsten:

19 maart

23 april

14 mei

De meesten onder ons zijn allicht vertrouwd met de tekst ervan. Toch voor
alle duidelijkheid toch maar de eerste strofe: “Hoe sterk is de eenzame fietser,
die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant”. Dat
maakt alvast duidelijk dat onze Hollandse vriend geen KWB-er was. Mogelijk
dat er bij onze noorderburen geen KWB bestond. Maar daar gaat het hier niet
om.

Primo spreekt hij van een “eenzame fietser”. Dat laatste kennen we binnen
onze vereniging niet. Fietsen bij ons gebeurt in een gezelschap. Met vrienden
onder mekaar. Kortom, een sociaal gebeuren. En dit op een avond of dag
waarbij wij als surplus voor elk probleem in de wereld wel een oplossing
aanreiken; zelfs voor de regeringsvorming. Het zijn telkens fietstochten waar
elke deelnemer naar uitkijkt. Ze maken je hoofd leeg. De dagelijkse
moeilijkheden, al dan niet op de werkvloer, worden even ‘vergeten’. Beter dan
de beste psycholoog bieden de KWB-fietstochten daarvoor een heilzame
werking.

Secundo “tegen de wind in”? Onze KWB'ers zijn dan wel niet van een kleintje

vervaard, maar het moet wel een beetje menselijk blijven. Wanneer de
weergoden het echt uithangen, blijven de fietsen op stal. En toegegeven, …
het vorige seizoen gebeurde dat meer dan ons lief was. Slechter dan toen kan
het dit jaar moeilijk worden. Alhoewel met de opwarming van de aarde ...

Tertio “zichzelf een weg baant”. Ook dat stemt niet overeen met onze aanpak.
Niemand van de deelnemers hoeft zelf zijn weg te banen. Zo nodig wordt de
route bij voorbaat verkend door één of meerdere vrijwilligers. De meeste
ritten zijn evenwel ‘klassiekers’ die elk jaar terugkomen. Trouwens – een
uitzondering daargelaten – gaat het altijd om goed ‘gebaande’ wegen,
uiteraard met de onvermijdelijke Belgische mankementen, wegenwerken,
omleidingen,…

Hoe dan ook, vinden we ergens onderweg altijd weer een terrasje. En
misschien was dat wel het échte probleem bij Boudewijn de Groot. Was hij
misschien ook die immer zuinige Hollander?

Roger

Geïnteresseerd om eens mee te fietsen?
Meer info via Roger Meeusen (03/219 72 36) of meeusen.roger@skynet.be

Vanaf donderdag 30 april starten we met de avondlijke fietstochten (stipt om 19 u aan de Scoutslokalen). Het
programma van de dagtochten moet nog worden samengesteld.
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Colofon
Voor info over beweging.net Linkeroever kan je terecht bij Luc George, Goethestraat 2, 2050 Antwerpen

AGENDA OKRA
ANTWERPEN LINKEROEVER

27 maart 2020
Bezoek aan muziekkamer van Wannes Van De Velde
in het Vleeshuis

31 maart 2020
Daguitstap naar Brandweerkazerne in Erembodegem
en bezoek aan museum Nationale Bank

6 en 7 april 2020
Operette Het Land van de Glimlach in de Arenberg

16 april 2020
Paas- en vaderfeest

24 april 2020
Wandeling met gids Greet Merckx: “In de voetsporen
van Van Schoonbeke”

30 april 2020
Dansnamiddag in SAC met Radio Minerva

12, 14 of 19 mei 2020
Regio uitstap De Betuwe

16 mei 2020
Bedevaart Gaverland

21 mei 2020
Rerum Novarum viering in Sint Anna-ten-DrieënKerk

29 mei 2020
Bezoek aan het Poldermuseum in Lillo met waterbus

26 juni 2020
Treintje in Bazel

Iedere maand volgende activiteiten in Sint-Anneke
Centrum (SAC)

• Woensdagnamiddag van 14-17 u kaarten,
biljarten, crea en rummikub

• 2de woensdagnamiddag van 14-17 u
prijskaarting

• 3de dinsdag vanaf 9 u kookclub (behalve
juli-aug)

• 1ste woensdag inschrijven en betalen
bezoeken musea/wandelingen en uitstappen
en feesten

Fietsen
Iedere dinsdag- en donderdagnamiddag fietsen
(naargelang de weersomstandigheden). Samenkomst
aan kerk Sint Anna-ten-Drieen. Vertrek om 13.30 h.
Dit vanaf april tot oktober.

Musea/wandelen
Laatste vrijdag van de maand. Samenkomst 13 h
Metro Fred. van Eedenplein

Petanque
Iedere 1ste dinsdag- en 3de donderdagnamiddag om
13 u op het terrein van CC Ter Schelde. Van april tot
eind september.
Meer info over deze activiteiten vindt u terug in ons
maandblad “OKRA-ntje Antwerpen Linkeroever” of
bij Annie Cardinael 0486 21 21 31.

Goed bezig ACV
Einde vorig jaar heeft in Oostende een congres van het ACV plaatsgevonden met meer dan 400 gedreven ACV-militanten.
We kunnen ons de vraag stellen: waarom een congres van de vakbond ? Het antwoord is klaar en eenvoudig. Omdat we
de impact ondergaan van veranderingen, dag na dag. Op het werk en op het leven van alle dagen.

Het congres was een moment om even stil te staan
en te argumenteren, te luisteren, te debatteren en
dan te concluderen. Een ontmoeting en verbinding
tussen militanten van het ACV.

Vervolg van vorig congres
Reeds in 2010 vond een Toekomstcongres plaats
met drie grote punten. Als eerste de
demografische evolutie met de vergrijzing. Ten
tweede de globalisering met de financiële crisis en
als derde de klimaatopwarming.

Maar sinds 2015 kwamen we in een nieuwe
industriële revolutie terecht. Dat dan na in het
begin de stoommachine, de elektriciteit, de
verbrandingsmotor en laatst de computer. De tijd
staat echter niet stil, want de technologie zorgt
steeds voor nieuwe mogelijkheden die jobs kunnen
doen verdwijnen.

Studie
Maar door tijdig te investeren in studie kunnen
vele jobs voor de toekomst gevrijwaard worden en
zelfs toenemen. Daar heeft het congres van vorig
jaar op ingespeeld. Zo was het bijvoorbeeld niet de
digitalisering die Thomas Cook deed falen, maar
juist het gebrek daaraan!

Bij de slottoespraak heeft Marc Leemans, voorzitter
van het ACV, ervoor gepleit toekomst te maken en
niet te ondergaan. Dat is alleen mogelijk door het
nodige overleg.
De vele besluiten werden samengevat in tien
speerpunten die handelen over technologie, de
winstverdeling, de kwaliteit van werk te verbeteren,
de technologie, recht op privacy, multinationals ter
orde roepen, klimaat met toekomst voor onze
kinderen, aandacht voor migratie, duurzame
ontwikkeling met een beter ontwikkelingsmodel en

weg van speculerende aandeelhouders met de
nodige aandacht die daaraan besteed moet
worden.

Sociale verkiezingen
Dit jaar staan weer de sociale verkiezingen op het
programma. Deze zullen plaatsvinden van 11 tot 24
mei.
Deze verkiezingen zullen bepalen wie in de
ondernemingen zal deelnemen aan
achtereenvolgens het Comitee voor Preventie en
Bescherming op het werk, de ondernemingsraad
en de vakbondsafvaardiging. Dit telkens verwijzend
naar de overeenkomstige wetgeving. Het ACV zal
aan de verkozenen heel wat praktische tips geven
zodat door de verkozen afgevaardigde die goed
geïnformeerd is, het overleg met de werkgever kan
aangegaan worden. Het ACV zal gedurende de
volgende vier jaar de verkozenen blijven
informeren en begeleiden.

• Het Comitee PB heeft aandacht voor
veiligheid, gezondheid, ergonomie, stress
en arbeidshygiëne. Ook arbeidsongevallen
en beroepsziekten preventief voorkomen.

• De ondernemingsraad heeft een sociale,
economische en financiële bevoegdheid.
Er wordt regelmatig geïnformeerd over
de gang van zaken in de onderneming.
De ondernemingsraad heeft
controlebevoegdheid en beslist mee over
het arbeidsreglement, planning van het
jaarlijks verlof en de benoeming van de
revisor.

• De vakbondsafvaardiging wordt ook
syndicale delegatie genoemd en is de
motor van de vakbondsactie in de
onderneming. Ze is bevoegd om met de
werkgever te onderhandelen over het

sluiten van collectieve
arbeidsovereenkomsten.

Besluit
Als besluit kunnen we stellen dat de bedrijven
geen liefdadigheidsinstellingen zijn. Maar met het
nodige overleg en respect voor ieder kunnen heel
zeker toestanden zoals we die ondervonden bij
Ineos Phenol in Doel vermeden worden.

Ludo Rutten
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