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¬ uw job, ons werk
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KNIPSELS

’t Kot gaat
op slot

‘Onopgeleid personeel
brengt cliënt in gevaar’
De Vlaamse overheid moet de gezinszorg beter controleren om fraude tegen te gaan. Dat zegt ACV Voeding en
Diensten na een reportage in Telefacts. Die toonde aan dat onopgeleide
Bulgaarse vrouwen in ons land ingezet worden in de ouderenzorg.

Het Europees Parlement stemde twee
weken geleden in met een herziene
detacheringsrichtlijn. Gedetacheerde werknemers werken tijdelijk in
een andere Europese lidstaat, zoals
bijvoorbeeld de Poolse bouwvakker
op een Belgische werf.
De herziening was noodzakelijk aangezien buitenlandse arbeiders voor de duur
van hun tijdelijk contract vaak in mensonwaardige omstandigheden moesten
leven. Bovendien werkten ze vaak aan
lagere lonen waardoor ze binnenlandse
arbeiders verdrukten. Daarom komen er
nu duidelijke regels over reis- en verblijfkosten en is bepaald dat gedetacheerde
werknemers dezelfde regeling voor lonen, premies, overuren enzovoorts als
hun collega’s moeten krijgen. Toch waarschuwt ACV bouw – industrie & energie
nog steeds voor misbruik. Bedenkelijke
constructies via meerdere landen en met
uitzendbureaus blijven ook met de nieuwe regels mogelijk. Voor de transportsector komt er binnenkort dan weer een
specifieke regelgeving voor detachering
(zie pag. 11).

Internationale dag tegen
kinderarbeid
Vandaag werken nog steeds meer dan
twee miljoen kinderen op West-Afrikaanse cacaoplantages, vaak in gevaarlijke omstandigheden. Op de Internationale dag tegen kinderarbeid (12 juni)
riepen internationale vakbonden en
NGO’s de voedingsindustrie op om kinderarbeid op cacaoplantages ten laatste
tegen 2020 af te schaffen. In België zullen afgevaardigden in grote chocoladebedrijven zoals Cargill en Barry Callebaut dit thema op de agenda zetten van
het sociaal overleg in de Ondernemingsraad.

Zeer spijtig, vinden de meesten,
want ’t Kot was ook hun ontmoetingsplaats. (MC)

Europa houdt
oneerlijk staal buiten
Door nieuwe Europese regels en
hogere importtarieven kan
Europa beter en krachtiger
optreden tegen dumping.
Voortaan spreken we sneller van
‘oneerlijke internationale concurrentie’. Nu ook wanneer er
niet aan basisrechten voor arbeiders is voldaan.

of spotgoed koop tex t iel bij on s
gedumpt. Dat staal belandde dan bijvoorbeeld in onze wasmachines.
Sinds deze maand kunnen de EU en
haar lidstaten harder optreden tegen
oneerlijke handelspraktijken door
landen van buiten Europa. Daarvoor
zijn er nu hogere importtarieven en
bestaan er betere en snellere procedures.

oms kunnen producten té goedkoop zijn. Dat is zo wanneer de
overheid zelf veel geld in productie pompt of als werknemers
slecht worden behandeld of betaald. In
het verleden werd zo al Chinees staal

Kinderarbeid en slavernij
afgestraft

S

Nieuw is ook dat er nu wordt nagegaan
of een land zich wel houdt aan de fundamentele arbeidsnormen van de
Inter nationale Arbeidsorganisatie

(IAO). Die normen verbieden onder
andere kinderarbeid, slavernij, discriminatie en waarborgen het recht op een
vakbond en sociaal overleg. Dat is een
mijlpaal, want het is de eerste keer dat
die IAO-normen als voorwaarden worden gebruikt.
Hiermee laat Europa zien dat goedkope
productie niet ten koste mag gaan van
grondrechten. Voor producenten wordt
het dus minder interessant om hun
arbeiders uit te buiten. Vandaag komt
nog bijna de helft van de totale invoer
in Europa uit landen die de rechten niet
garanderen. De mogelijk impact van de
maatregelen zijn dus groot.

20 jaar strijd door vakbonden én werkgevers
Wim Sebreghts,
Hoofdsecretaris ACVCSC METEA
‘We stelden de laatste
jaren vast dat onze
bedrijven op het internationale toneel alsmaar meer met oneerlijke concurrentie geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld landen die de IAObasisrechten aan hun laars lappen of
China dat zijn staalbedrijven massaal
subsidieert. Daarom kaarten we al lang
deze onaanvaardbare situatie én oneerlijke concurrentie aan. We zijn dan ook
zeer blij dat de EU nu voor het eerst in de
geschiedenis in het kader van internationale handel erkent dat het niet respecteren van de basisrechten van werknemers niet alleen menselijk maar ook
economisch onaanvaardbaar is.’

In België was vooral de staalen textielarbeider de dupe van
dumpingpraktijken. Die zag
zijn job naar lageloonlanden
verdwijnen. Maar ook voor de
bedrijven en de economie is het
aanpakken van dumping van
groot belang. Buitenlandse
bedrijven die niet volgens
de regels spelen, ondermijnen
de hele economie. Vakbonden
en werkgeversorganisaties
kaarten al lang gezamenlijk
die problemen aan.

Fa Quix, Directeurgeneraal Fedustria
(Belgische textiel-, houten meubelproducenten)
‘Door in te zetten op
sociale rechten voor
werknemers proberen we op wereldniveau de concurrentievoorwaarden
meer gelijk te trekken terwijl werknemers het beter krijgen. Dat verhaal van
evenwichtige en eerlijke concurrentieverhoudingen hebben we al decennia
lang gemeen met de vakbonden.’
‘Arbeid is zoals water en zal altijd naar
het laagste punt vloeien: de landen die
de goedkoopste arbeid bieden. Als dam
daartegen dient die sokkel van sociale
rechten. Dat is internationale solidariteit.’
Nils De Neubourg
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Weg met oneerlijke
concurrentie: Poolse
bouwvakker wordt collega

Daarmee kwam een einde aan een
lange haventraditie. Voortaan
moeten zij zich via een digitale applicatie aanmelden voor een job.

ACV-Transcom

Internationaal onderzoek bracht aan
het licht dat een Bulgaars bedrijf in de
Benelux zorgklanten ronselt. Voor 2 500
euro per maand worden zij dag en nacht
geassisteerd door een Bulgaarse verzorgster die daarvoor niet opgeleid is. De verzorgsters verdienen zelf ongeveer 400
euro per maand. Volgens ACV Voeding
en Diensten een duidelijk geval van oneerlijke concurrentie. Maar ook een gevaar voor cliënten, omdat het personeel
onvoldoende is opgeleid. De Vlaamse
overheid moet volgens de vakbond hoge
kwaliteitseisen blijven opleggen aan de
gezinszorg en meer slagkracht geven
aan de Vlaamse Zorginspectie.

Donderdag 31 mei vond de laatste
aanwerving plaats in ‘t Kot, het legendarische aanwervingslokaal
van de havenarbeiders in de Antwerpse Cadixwijk.

