
Het Europees beleid wordt al jarenlang gedomineerd door economische en financiële 
belangen. Besparingen, deregulering en het vrijemarktdenken bepalen al veel te lang 
de inhoud van het Europese beleid. De gevolgen voor de werknemers en het Europees 
project zijn asociaal, onrechtvaardig en onaanvaardbaar.

• Meer precariteit
• Oneerlijke concurrentie en sociale dumping
•  Toename van armoede + een groter risico op armoede  

en meer ‘werkende armen’
• Opmars van nationalisme en racisme

De werknemers eisen een koerswending
Op Europees niveau eisen de werknemers het volgende:

→  De invoering van een sterke, bindende Europese pijler voor sociale rechten als resultaat van 
overleg: We moeten erop toezien dat de Commissie geen nieuwe rechten belooft terwijl ze 
bestaande rechten intrekt. Ze mag niet geven met de ene hand en afnemen met de andere!

→  Het einde van sociale dumping: Het is niet langer aanvaardbaar dat de Europese regels ruimte geven 
aan fraudeurs en moderne slavendrijvers om werknemers uit te buiten. Een gelijke behandeling voor 
iedere werknemer is een grondbeginsel. Het is de basis voor een rechtvaardig sociaal Europa.

In die zin, vragen wij:
•  een ambitieuze herziening van de detacheringsrichtlijn zodanig dat die hetzelfde loon voor hetzelfde werk waarborgt!
•  de afwijzing van de Europese dienstenkaart
•  een hervorming van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels met als doel een zo breed mogelijke bescherming 

voor de werknemers, waar ze ook vandaan komen
•  een doeltreffende strijd tegen postbusbedrijven

→ Een sterkere Europese sociale dialoog: de Europese sociale dialoog is fundamenteel in het streven naar een Europa van soci-
ale rechtvaardigheid. Het is ook de enige mogelijkheid om de werknemers te verzoenen met het Europese project. In dit opzicht 
moeten de Europese beleidsmakers de akkoorden van de Europese gesprekspartners absoluut respecteren.

→  Een loonsverhoging voor alle Europese werknemers: de groei en de winsten op het vlak van productiviteit moeten eerlijk 
verdeeld worden. Het is nu de beurt aan de werknemers om hun deel te krijgen. 
Ze zijn veel te lang vergeten en verwaarloosd.

vóór een sociaal Europa!
Europa moet een koerswijziging doorvoeren:



Praktische info
Op 8 november laat het gemeenschappelijk vakbondsfront de Belgische  
en Europese leiders zien dat ze dringend van koers moeten veranderen.  
Wij eisen een sociaal Europa.

•  Wanneer? 
8 november om 10 uur 
Vertrek van de manifestatie om 10.30 uur en aankomst om 11.30 uur

•  Waar? 
Vertrek vanaf de triomfboog in het Jubelpark, Brussel 
Aankomst: Luxemburgplein

V.
U.

: M
ar

io
 C

op
pe

ns
, K

on
in

g 
Al

be
rtl

aa
n 

95
, 9

00
0 

Ge
nt

. N
ie

t o
p 

de
 o

pe
nb

ar
e 

w
eg

 g
oo

ie
n 

a.
u.

b.

Ook op het Belgische niveau is het hoog tijd dat de regering haar 
 verantwoordelijkheid opneemt. Het is niet langer aanvaardbaar dat ministers zich 
achter uitvluchten verstoppen.
Neen, meneer of mevrouw de minister, het is niet de schuld van Europa, maar wel 
degelijk uw schuld!

Het is dus hoog tijd dat de Belgische regering wat durf aan de dag legt. Ze moet 
vastbesloten zijn om de grondbeginselen van rechtvaardigheid, gelijkheid en sociale 
rechten te doen gelden op Europees niveau.

Nu de Europese regels omgezet worden in Belgisch recht, moet de Belgische rege-
ring zich ook in de voorhoede bevinden. Alle mogelijkheden die de Europese teksten 
bieden, moeten dus benut worden.

Een echte Europese pijler voor sociale rechten heeft trouwens geen zin als België en 
de andere lidstaten deze beginselen niet systematisch toepassen.

Ten slotte eisen we dat de regering stopt met de blinde besparingen en dat ze werk 
maakt van een daadwerkelijk beleid voor openbare investeringen.


