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Elke avond om 20 uur weerklinkt in heel het land applaus voor het zorgpersoneel 
en al wie het land draaiend houdt. Meer dan ooit blijkt vandaag hoe belangrijk 
de zorgsector is. Hoeveel mensen willen niet bijdragen, onder meer met het 

maken van mondmaskers? Of met het helpen van familie of buren bij het winkelen? 
We zien het overal: de aanzet tot solidariteit kwam van onderuit, niet van bovenaf. 

Dat is logisch. Aan de top, bij het establish-
ment, is men net verantwoordelijk voor de be-
sparingen die ons tot de huidige dramatische 
situatie in de gezondheidszorg hebben gebracht. 
De regering-Michel ging vijf jaar in de aanval 
tegen onze lonen en pensioenen, maar ook te-
gen langdurig zieken en de openbare diensten. 
In de gezondheidszorg is 900 miljoen euro be-
spaard! De gevolgen voor patiënten en perso-
neel zijn vreselijk. Ereloonsupplementen en an-
dere kosten zijn sterk toegenomen. De jaarlijkse 
groeinorm voor het totale budget voor gezond-
heidszorg is teruggebracht tot 1,5%, terwijl er 
minstens 3% nodig is om de dienstverlening 
overeind te houden. Voor de regering-Di Rupo 
aantrad, bedroeg de groeinorm nog 4,5%. 

Dit zijn slechts enkele van de recente aanval-
len. Decennialang heeft de liberalisering van de 
zorgsector het mogelijk gemaakt dat de markt-
logica de sector infecteert. Het personeel moet 
steeds sneller behandelen, met steeds minder 

na het applaus

samen
publieke 
investeringen 
in zorg
afDwingen

Genoeg is genoeg! Zoals het 
actienetwerk ‘La Santé en 
Lutte’ (‘Zorg in actie’) opmerkt, 
is het goed dat elke avond 
wordt geapplaudisseerd, maar 
zal er meer nodig zijn. We 
moeten samen de besparingen 
aanklagen en ons voorbereiden 
op harde strijd voor degelijke 
arbeidsvoorwaarden en een 
kwalitatief hoogstaande 
gezondheidszorg die voor 
iedereen toegankelijk is. 
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collega’s. Opeenvolgende regeringen hebben 
op de middelen voor zorg bespaard. De toe-
gang tot studies geneeskunde werd beperkt. 
Het aantal ziekenhuisbedden is afgebouwd. Het 
medisch, paramedisch en technisch personeel 
wordt onderbetaald. Dit alles gebeurde met het 
argument dat de begroting op evenwicht moest 
worden gebracht. De werkomstandigheden zijn 
zo slecht dat een groot deel van de verpleeg-
kundigen dit beroep slechts gedurende een pe-
riode van 5 tot 10 jaar daadwerkelijk uitoefent. 

Net voor het begin van de coronaviruscrisis 
publiceerden het Federaal Expertisecentrum 
voor de Gezondheidszorg (KCE) en de KU 
Leuven een studie die aantoont dat één op vier 
verpleegkundigen niet tevreden is met hun 
werk, 36% bedreigd wordt met burn-out en 
10% overweegt het beroep te verlaten. Volgens 
dezelfde studie zorgt het daaruit voortvloei-
ende tekort aan personeel ervoor dat een 
verpleegkundige in een Belgisch ziekenhuis 
gemiddeld 9,4 patiënten verzorgt, terwijl inter-
nationaal wordt aangenomen dat de kwaliteit 
van de zorg niet meer gegarandeerd is als er 

meer dan 8 patiënten per verpleegkundige zijn. 

Verpleegkundigen zijn 
geen kanonnenvoer!

De huidige gezondheidscrisis is ongezien, 
maar de federale minister van Volksgezondheid 
blijft doof. De apparatuur in de ziekenhuizen 
ontbreekt nog steeds. Het personeel werkt 12 
uur zonder onderbreking, en met angst voor be-
smetting terwijl er geen tests zijn voor de zorg-
werkers! Op sommige plaatsen werken men-
sen zonder beschermende uitrusting. Slechte 
kwaliteit en gebruikte maskers moeten worden 
bewaard. Dokters, verplegers, brancardiers, ... 
raken besmet met het coronavirus.  Hoe moe-
ten ziekenhuizen draaien als een kwart van het 
personeel ziek is? Het management heeft al 
gezegd dat iedereen moet blijven werken, nog 
altijd zonder aangepaste apparatuur. 

De autoriteiten waren goed op de hoogte van 
de komst van het coronavirus. De website in-
fo-coronavirus.be werd al op 30 januari 2020 
opgezet. Maar er is niets gedaan om een mas-

sale screening van de bevolking te organiseren. 
Er is niets gedaan om voldoende tests, maskers, 
… ter beschikking te hebben. Deze nalatigheid 
kan alleen verklaard worden door de naleving 
van het neoliberale dogma. Het gaat om mis-
dadige nalatigheid. 

Genoeg is genoeg! Zoals het actienetwerk ‘La 
Santé en Lutte’ (‘Zorg in actie’) opmerkt, is het 
goed dat elke avond wordt geapplaudisseerd, 
maar zal er meer nodig zijn. We moeten samen 
de besparingen aanklagen en ons voorbereiden 
op harde strijd voor degelijke arbeidsvoorwaar-
den en een kwalitatief hoogstaande gezond-
heidszorg die voor iedereen toegankelijk is. 

We zullen samen moeten strijden voor een pu-
blieke gezondheidszorg met voldoende middelen 
om de verschillende zorgniveaus op elkaar af te 
stemmen, tot en met de medische buurtcentra en 
de thuiszorg. Dit systeem moet ook de geestelij-
ke gezondheidszorg integreren om niet alleen het 
hoofd te bieden aan de explosie van burn-outs, 
maar ook aan de vele psychologische problemen 
als gevolg van het isolement en het intensieve 
werk in sectoren waar wel gewerkt wordt.
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De beste aanpak van de pandemie is door de bevolking systematisch te screenen. 
De effectiviteit van deze aanpak is in een aantal landen al aangetoond. Om 
het potentieel volledig te kunnen realiseren, moet het op wereldwijde schaal 

worden gepland. Terwijl mensen het meest besmettelijk zijn in de periode voordat 
de symptomen zich voordoen, worden zelfs zorgwerkers nog steeds niet gescreend! 

De ontwikkeling van een openbaar plan voor 
systematische en herhaalde screening is nood-
zakelijk, met isolatie van wie positief test en 
quarantaine van degenen met wie ze in contact 
zijn geweest. Dit openbaar screeningsplan moet 
beginnen met het personeel dat nog aan het 
werk is: zorgpersoneel, personeel van rusthui-
zen, in de voedseldistributie, maatschappelijk 
werkers die in contact staan met de daklozen en 
mensen zonder papieren, ... Geen enkele werk-
plek mag opnieuw in gebruik worden genomen 
zonder dat alle medewerkers zijn gescreend. In 
scholen moet deze screening ook voor alle leer-
lingen en personeel worden gewaarborgd. Dit is 
de enige manier om onenigheid te voorkomen 
tussen wie de scholen wil heropenen vanuit het 
belang van de kinderen (of omdat de zorg thuis 
te zwaar doorweegt) en wie dit vanuit terechte 
zorgbekommernissen niet wil. 

Dit vereist uiteraard voldoende tests. Om dit 
doel te bereiken, is de vrije markt en de private 
eigendom van de productiemiddelen een groot 
obstakel. Sommige bedrijven, zoals Roche 
Diagnostics, weigeren de recepten voor com-
ponenten van tests bekend te maken om hun 

winst veilig te stellen, zelfs in tijden van ernsti-
ge gezondheidscrisis! Hetzelfde geldt voor hy-
dro-alcoholische gel, maskers, beschermende 
kleding, beademingsapparatuur, enz.

Er bestaan echter voorraden in verschillende 
private bedrijven in het land, zeker in de che-
mische sector. Anderzijds is een heroriëntatie 
van de activiteit van meerdere bedrijven moge-
lijk om het tekort op te vangen. Bedrijven zo-
als Safran Aeroboosters (ex-Techspace Aéro), 
Sonaca en FN Herstal zijn bijvoorbeeld be-
gonnen met een beperkte productie van beade-
mingsapparatuur en reserveonderdelen. 

Alle apparatuur die de inspanningen van het 
zorgpersoneel kan ondersteunen, moet onver-
wijld worden opgeëist. Evenzo moeten fabrie-
ken waarvan de productie kan worden omge-
vormd om de bevoorrading van ziekenhuizen 
veilig te stellen, worden opgeëist in het kader 
van een plan voor de massaproductie van ap-
paratuur. We mogen de beslissingen hierover 
niet overlaten aan de willekeur van de ba-
zen. De werkenden weten best welke voor-
raden aanwezig zijn en hoe de productie kan 
afgestemd worden op wat vandaag nodig is. 

Vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging, 
de vakbondsdelegaties, moeten volmacht krij-
gen om de voorraden die in de bedrijven ver-
borgen zijn, te onthullen en de onmiddellijke 
inbeslagname ervan te garanderen! Directies 
die dit weigeren, moeten uit hun functie ontzet 
en strafrechtelijk vervolgd worden.

De overheden falen op twee vlakken. Ten 
eerste heeft het besparingsbeleid gemaakt dat 
het land volledig en moorddadig onvoorbereid 
was. Denk aan de 6 miljoen FFP2-maskers die 
in 2019 zijn vernietigd en waarvan de voorraad 
niet is vernieuwd! Vervolgens bleken de auto-
riteiten niet in staat om de reorganisatie van de 
productie te waarborgen om de epidemie het 
hoofd te bieden. Dit heeft niet zozeer te ma-
ken met individuele incompetentie, het zijn de 
gevolgen van de logica van de kapitalistische 
vrije markt.

massaal testen van de bevolking is nodig!
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Corona-Crisis heeft een (soort van) 
feDerale regering gebaarD

We stelden na de verkiezingen dat een immense externe druk 
zou nodig zijn om tot de vorming van een federale regering 
te komen. Uiteindelijk was een ernstige bedreiging van de 

volksgezondheid nodig, maar zelfs nu gaat het niet verder dan het geven 
van volmachten aan de reeds bestaande minderheidsregering van lopende 
zaken, die de steun krijgt van een grote parlementaire meerderheid, 
maar nog steeds geen meerderheid van de Vlaamse zetels.

door Anja Deschoemacker

Nationale eenheid is 
slechts een façade

Solidariteit en algemeen belang zijn woorden 
die men best wantrouwt als ze uitgesproken 
worden door politici van partijen die de laatste 
decennia alles in het werk stelden om alle soli-
dariteitsmechanismen af te bouwen die in het 
verleden werden afgedwongen door de strijd 
van de arbeidersbeweging. Het zijn dezelfde 
partijen die ervoor hebben gezorgd dat de so-
ciale zekerheid deze crisis moet aanvatten met 
een historisch groot gat in de begroting en met 
een gezondheidssector die kampt met enor-
me tekorten, vooral op het vlak van personeel. 
Ondanks de passage van het virus in China en 
later in Italië was de voorbereiding minimaal: 
er was niet voldoende testmateriaal, mondmas-
kers, … En er waren zelfs onvoldoende midde-
len om dat snel uit te breiden. 

De grote partijen aan beide zijden van de taal-
grens hebben allemaal dezelfde neoliberale po-
litiek gesteund die de openbare diensten en de 
sociale politiek uitkleedden om steeds meer 
middelen te verschuiven naar de aandeelhou-
ders van de grote bedrijven. Ook de “linkse 
partijen” zoals N-VA ze consequent noemt  – 
de sociaaldemocratie en de groenen – zijn in 
hetzelfde bedje ziek, zelfs als zij daarvoor een 
andere retoriek aanhielden en dat feit eerder 
verborgen wilden houden.

De echte tegenstelling is niet zozeer com-
munautair, maar op klassenbasis. Buiten de 
PVDA/PTB zit er in het parlement geen enke-
le partij die bereid is de gezondheidscrisis niet 
te laten betalen door de grote meerderheid van 
de bevolking, in plaats van door de rijksten en 
de grote bedrijven die de economie leegzuigen 
om hun kapitaal te doen groeien.

Ons voorbereiden voor wanneer 
de rekening komt!

Nu al zijn de economische gevolgen van de 
crisis groter dan in 2008. Ter herinnering: we 
betalen daar nog steeds voor door alle bespa-

ringsmaatregelen op de rug van werkenden en 
gewone mensen, terwijl de winstcijfers bleven 
stijgen en bedrijven en de rijksten hun geld par-
keerden in belastingparadijzen.

De rekening zal komen, eerder vroeger dan 
later. En die rekening zal in ons land dus gepre-
senteerd worden door een regering die met vol-
machten werkt. In het verleden zijn volmach-
ten in de Belgische politiek altijd gebruikt om 
“de bevolking” op te laten draaien voor allerlei 
crisissen. We kunnen het ons niet permitteren 
hierover enige illusies te hebben.

Maar zijn die illusies er wel? Veel commen-
tatoren wijzen erop dat het nu “anders” is dan 
tijdens de crisis van 2008, toen het financiële 
systeem onderuit ging door onverantwoorde-
lijke risico’s die genomen werden door banken 
en andere financiële instellingen. Nu gaat het 
immers om een fataliteit, niemand is schuldig 
voor het virus. Ze gaan ervan uit – of hopen 
– dat er minder verzet zal zijn tegen het “red-
den van de economie”, door nogmaals de grote 
meerderheid van de bevolking te verarmen om 
de kapitalistische economie recht te houden. 

Vandaag gaat alle aandacht van de gewone 
mensen terecht naar het gezondheidsrisico en 
naar hoe zich te organiseren om het 
in te perken. Ze doen dat niet 
op aanzetten van enige rege-
ring, het is eerder zo dat hun 
acties de regeringen dwin-
gen tot verdergaande maat-
regelen. Als het dodenaantal 
in België beperkt zal blijven, 
zal het door hun ac-
ties zijn en door 
de opofferingsge-
zindheid van het 
personeel in sec-
toren zoals de 
gezondheids-
zorg – een op-
offeringsge-
zindheid die 
er in deze 
crisis is, on-

danks het feit dat deze sector al jarenlang vecht 
voor een betere personeelsomkadering, lonen 
en arbeidsvoorwaarden en meer middelen om 
hun werk correct te kunnen doen. Het applaus 
van de gewone mensen is dan ook voor de hel-
den uit die sector, niet voor de regeringen van 
dit land.

Er is geen nationale eenheid. De regeringen 
van dit land zijn zich al aan het voorbereiden 
op hoe ze de economische crisis, die hieruit zal 
voortvloeien, zal doen betalen door ons, door 
gewone werkenden, werklozen en gepensio-
neerden. Als de N-VA uit de federale regering 
wordt gehouden, is dat niet omdat die regering 
niet bereid zou zijn het vuile werk van de ka-
pitalisten te doen, maar omdat ze dat willen 
doen zonder een stoorzender die het hen moei-
lijk maakt om een sociaal masker op te zetten 
terwijl ze het geld uit onze zakken halen. Hoe 
kun je het vakbondsverzet, tegen de sanering 
van zowel de overheidsbudgetten als de sociale 
zekerheid immers kalmeren als je moet regeren 
met figuren als Francken, Jambon en De Wever 
die er trots op zijn de grote meerderheid van 
werkenden frontaal aan te vallen?

Geen illusies! De federale regering die nu is 
gevormd, zal waarschijnlijk niet stoppen nadat 
het ergste van de eerste besmettingsgolf voor-
bij is. De economische gevolgen ervan zullen 
aangegrepen worden om met deze regering – in 
een noodsituatie die niemand zal ontkennen – 
verder te gaan. Via een omweg hebben we nu 
in realiteit een proces in gang gezet naar een 
Vivaldi-coalitie, een coalitie van “nationale 
eenheid”, die zal dienen om een nieuwe grote 
besparingsgolf in te zetten, vooral in de soci-
ale zekerheid.

De arbeidersbeweging, de sociale organisa-
ties, de ziekenfondsen, … moeten nu al de 
aanwezige technische middelen aangrij-
pen om de nodige discussies te voeren, 
naast de strijd die moet gevoerd worden 
om te voorkomen dat het besmettingsri-
sico groeit, door het vooropstellen van de 
belangen van de bedrijven op de nood-

zakelijke beschermingsmaatregelen. 
We moeten ons voorbereiden op de 

rekening die eraan komt, om 
te vermijden dat deze ge-
zondheidscrisis aangegre-
pen wordt om de meerder-
heid van de bevolking nog 
verder te verarmen, om de 
openbare diensten, sociale 
zekerheid en de gezond-
heidszorg nog verder af 
te bouwen. 



extra editie ‘De linkse socialist’ - coronacrisis4

gevaar: virus van volmaChten!

In het kader van de Coronavirus-crisis en onder het voorwendsel van urgentie heeft 
het federale parlement onlangs speciale bevoegdheden toegekend aan de regering-
Wilmès II. Tenzij men denkt dat de federale regering onder het magische effect van 

het Coronavirus geen politieke kleur meer heeft, betekent dit dat de meerderheid in 
het parlement (MR, Open VLD, CD&V, Cdh, PS, sp.a, Groen, Ecolo, Défi) volmachten 
geeft aan een rechtse regering. De regering-Wilmès II bevat dezelfde partijen als de 
regering-Michel II (Zweeds min de N-VA). Onder Michel I kregen we de verhoging van 
de pensioenleeftijd, besparingen op zorg, aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, …    

door Guy Van Sinoy

Volmachten zijn niet nieuw: in de jaren 1980 
deden werkenden uit de private en publieke 
sector een bittere ervaring op met rechtse 
regeringen die met volmachten bestuurden. 
Enkele lessen. 

De ervaring van de jaren 1980

Van begin 1982 tot december 1987 maakten 
de rechtse regeringen-Martens van christen-
democraten en liberalen uitgebreid gebruik 
van volmachten om harde aanvallen op so-
ciale verworvenheden door te voeren. Van 
februari 1982 tot december 1982 vaardigde 
de regering-Martens VI een pakket van 200 
decreten uit: verlaging van de bedrijfskosten, 
devaluatie van de Belgische frank met 8,5%, 
opschorting van de koppeling van de lonen 
aan de index, verlaging van de overheidsuit-
gaven en van de sociale zekerheid, een alge-
mene verlaging van de loonmassa met 3%. 
Dit was wat de bazen wilden. Het was het 
programma dat het Verbond van Belgische 
Ondernemingen eind 1981 had opgemaakt. 

Natuurlijk passeerde dit niet zomaar. In sep-
tember 1983 was er een wekenlange staking 
in de publieke sector (helaas zonder deel-
name van het ACV). In januari 1986 werd 
na tal van spontane stakingen een nationale 
ABVV-betoging in Brussel georganiseerd. 

Met meer dan 100.000 werd betoogd tegen de 
nieuwe besparingen van het Sint-Annaplan. 
Deze mobilisaties vonden plaats ondanks de 
actieve medewerking van ACV-voorzitter Jef 
Houthuys aan het regeringsbeleid. Die mede-
werking hield de vorming van een gemeen-
schappelijk vakbondsfront tegen. Het feit dat 
het protest toch uitbreiding kende, leidde tot 
de val van de regering-Martens VII, ook al 
werd die val officieel toegeschreven aan com-
munautaire spanningen.

De regering-Dehaene, met de sociaaldemo-
cratie in plaats van de liberalen, deed geen be-
roep op volmachten om het Globaal Plan op te 
leggen. Er was eerst overleg met de vakbond-
stop om nadien het plan toch op te leggen. 

2020: terug naar de jaren tachtig? 

Het is natuurlijk niet omdat de regering vol-
machten heeft, dat ze deze ook kan toepassen 
op economisch en sociaal vlak. Eind maart 
weet niemand hoe lang de corona-crisis zal 
duren. We weten niet hoe lang de maatrege-
len van afsluiting in ons land zullen duren, 
maar ook niet wat de economische gevolgen 
van deze humanitaire crisis zullen zijn. 

Eén ding is echter zeker: de burgerij zal er 
alles aan doen om de werkenden te laten op-
draaien voor deze crisis. Zullen de volmach-

ten van de regering-Wilmès II daarvoor ge-
bruikt worden? Het is niet omdat de regering 
het papieren recht daartoe heeft, dat dit ook 
zal passeren in de samenleving. Elke politie-
ke partij heeft ook minstens een beetje maat-
schappelijke steun nodig…

Op dat vlak staat de regering-Wilmès II er 
slechter voor dan Martens in de jaren 1980. 
Er is een brede externe steun in het parlement, 
maar de regering zelf bestaat uit partijen met 
een relatief zwakke electorale basis: MR, 
Open VLD en CD&V zijn samen goed voor 
slechts 38 van de 150 zetels. CD&V is van-
daag slechts de derde partij in Vlaanderen en 
nog maar een schim van de CVP uit de jaren 
1980. Over CdH (het vroegere PSC) zullen 
we maar zwijgen: peilingen zetten die partij 
in Brussel op minder dan 5%. 

waakzaam zijn om strijd te organi-
seren

De verhouding tussen CD&V en de arbei-
dersbeweging in Vlaanderen is evenmin wat 
deze in de jaren 1980 was. Jaren van actieve 
steun aan het harde besparingsbeleid van on-
der meer de regering-Michel hebben de ban-
den tussen ACV en CD&V onder druk gezet. 
De hardnekkige verdediging van het bespa-
ringsbeleid van de Vlaamse regering-Jambon 
doet er ook geen goed aan. 

Maar de regering-Wilmès II zal proberen 
in te spelen op het uitzonderlijke en diep-
gaande karakter van de gezondheids-, eco-
nomische en sociale crisis als gevolg van het 
coronavirus. De regering zal dit doen om de 
werkenden en hun gezinnen ervoor te laten 
opdraaien. Vakbondsleden van ABVV, ACV 
en ACLVB blijven best waakzaam om het 
verzet te organiseren zodra de regering in de 
aanval gaat. 
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Op 5 maart kwamen bijna 10000 sociaal werkers en zorgverleners op 
straat in Brussel. Het massaal protest was gericht tegen het asociaal 
beleid van de Vlaamse Regering en in het bijzonder de Minister van 

Welzijn Wouter Beke. Na enkele maanden blijkt hij nu al de meest verafschuwde 
Welzijnsminister in Vlaanderen ooit. We praten met een sociaal werker over 
de betoging, de situatie in de zorgsector en de impact van het coronavirus.

Door alle aandacht voor het coronavi-
rus lijkt de betoging van 5 maart al ver-
geten te zijn. is dat ook zo?

“Het coronavirus legt vele tekorten pijnlijk 
bloot. Naast de tekorten van materiaal en per-
soneel in de gezondheidszorg zien we ook in 
het sociaal werk hoe slecht het gesteld is met 
ons economisch en politiek systeem. Wat bij-
voorbeeld met de daklozen? Zij kunnen niet 
thuisblijven, het is kiezen tussen opvang met 
een hoog risico op besmetting en de straat 
waar men weinig tot geen middelen ter be-
schikking heeft. 

“Het Jaarboek Armoede en Sociale 
Uitsluiting 2019 wees al op een groot ver-
band tussen armoede en slechte gezondheid. 
Deze groep zal door de tekorten in de samen-
leving een hoger risico op overlijden verto-
nen. Dit kan ons niet koud laten, toch? Het 
besparingsbeleid van de Vlaamse regering 
vergroot de impact van de coronacrisis op 
de meest kwetsbare lagen van de bevolking.”

De betoging van 5 maart toonde een 
groot ongenoegen in de sector. van 
waar komt dat?  

“De gevolgen van de besparingen op welzijn 
zijn vandaag al heel erg duidelijk. Er is sinds ja-
nuari een versnipperde golf van ontslagen bezig. 
Per organisatie gaat het om enkelingen, soms 
over tientallen. De optelsom moet dringend ge-
maakt worden, want die zal niet klein zijn. De 
woede hierover is enorm! De werkdruk voor de 
overblijvers zal toenemen, zowel in hoeveel-
heid werk als in de mentale en emotionele druk 
om met wachtlijsten en uitsluiting om te gaan.

“Niet alleen over de effecten op het werk en 
de werkgelegenheid zijn mensen kwaad, maar 
evenzeer omwille van de grote gevolgen voor 
hulpgebruikers. Overal vermindert het aanbod 
en komen mensen op straat of op een wachtlijst 
te staan. Het gaat over opvangcentra die sluiten, 
langer wachten op psychologische hulp, kinde-
ren die jaren moeten wachten op noodzakelijke 
hulp in hun ontwikkeling,…” 

er kwam geen oproep voor een nieuwe 
actie. is er een actieplan?

“Dit is een probleem voor de beweging. De 
wil om in actie te komen is er zeker en vast. 
Hou er rekening mee dat veel mensen per-
manenties moeten voorzien tijdens acties, de 
steun is nog veel groter op de werkvloer. We 
hebben nood aan een duidelijk perspectief: in 
de eerste plaats de besparingen stoppen, in 
de tweede plaats bijkomende investeringen 
eisen op basis van wat nodig is.

“Uiteraard zullen we nu eerst met al onze 
inzet en energie mee helpen om de zorgcri-
sis onder controle te krijgen. We doen dit in 
omstandigheden die als gevolg van het ge-
voerde beleid slecht zijn. We moeten door 
deze beproevende tijd en trekken ons op 
aan de solidariteit die sterk aanwezig is in 
de samenleving. Duizenden mensen helpen 
elkaar vandaag. Het belang van meer mid-
delen voor zorg en welzijn in het algemeen 
wordt voor heel veel mensen duidelijk. Daar 
moeten we na deze crisis op verder bouwen 
met de strijd in de sociale sector als onder-
deel van die voor een fundamenteel andere 
samenleving: één waar welzijn en gezond-
heid wel gegarandeerd zijn!”

soCiaal werkers: 
tekorten waartegen 
begin maart nog 
geprotesteerd werd, 
nu uitvergroot

wat met vluchtelingen en wie “geen kot” heeft om in te blijven?

In de opvangcentra in Vlaanderen 
verloopt de dienstverlening zeer 
chaotisch en veranderen maatregelen 

en beslissingen om de haverklap. 

door een personeelslid uit de 
sector van vluchtelingenopvang

Er komen amper of zelfs geen richtlijnen 
vanuit de regio Noord, die verantwoordelijk 
is voor de opvolging van de opvangstructuren 
binnen Fedasil Vlaanderen. Ook het transfe-
reren van risicodoelgroepen naar een veilige 

quarantainezone, met minder gevaar op be-
smetting, gebeurt niet. De kans op besmet-
ting is nochtans reëel: dit omwille van het feit 
dat de meeste asielzoekers een persoonlijke 
ruimte van ongeveer 40m² delen met hun ge-
zin of 2 à 3 andere bewoners. Het merendeel 
beschikt niet over een eigen badkamer en sa-
nitair, maar moet deze delen met ongeveer 40 
à 50 anderen. 

Ook blijkt deze pandemie zodanig abstract 
te zijn voor velen omwille van de taalkwes-
tie: tolken zijn nu nóg minder voorhanden 
en velen hanteren niet de juiste terminologie 

of begrijpen gewoon niet wat een virus nu 
precies is en veroorzaakt. Daarentegen kam-
pen veel migranten met trauma’s van oorlog 
of het verlies van familieleden, accultura-
tie, et cetera. Een virus is niet tastbaar voor 
hen, waardoor velen zich moeilijker kunnen 
houden aan maatregelen die onwerkelijk lij-
ken met betrekking tot hun leefwereld. Er is 
daarom nood aan meer ondersteunend per-
soneel, zoals verplegers, dokters, tolken, 
begeleiding, enzovoort. Alsook de uitwis-
seling van informatie met andere diensten 
en organisaties.
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Geconfronteerd met het gebrek 
aan mondmaskers, maakt een 
groep vrouwen zonder papieren 

deze sinds afgelopen zondag met de 
hand. We spraken over dit initiatief 
met Rosario Marmol Perez, een activist 
van de non-profit organisatie La Cible, 
die ook betrokken is bij dit project.

interview door Clément (Luik)

van waar komt het idee om solidari-
teitsmaskers te maken?

“Het idee kwam voort uit de deelname van 
moeders zonder papieren aan het naaiatelier 
van de Voix des Sans-Papiers en de Ecole des 
Solidarités.

“Wat je moet begrijpen is dat voor de men-
sen die deze mondmaskers maken, solidariteit 
heel belangrijk is. Dit zijn mensen die vrij-
wel geen erkenning hebben: van hun rechten, 
hun opleidingsniveau, enz. Ze hebben vaak 
niet de mogelijkheid om te werken omdat ze 
geen werkvergunning hebben. In deze om-
standigheden heeft solidariteit een zeer con-
creet aspect.

“Dit initiatief werd zeer goed ontvangen. Tot 
nu toe hebben we meer dan 2.500 aanvragen 
ontvangen. Ze komen van individuen, maar 
ook van verenigingen en zelfs instellingen die 
mensen helpen. We moeten ons realiseren hoe 
catastrofaal de situatie is. Er zijn tekorten in 
ziekenhuizen, maar ook in bejaardentehuizen, 
waar hulpverleners in contact komen met de 
meest kwetsbaren en gedwongen worden om 
zonder bescherming te werken, wat hen, en 
natuurlijk hun patiënten, in gevaar brengt. Er 
zijn ook tekorten bij zorgverleners voor men-
sen met een handicap, enz.

“Veel van de moeders zonder papieren werk-

ten voorheen in de gezondheidssector als 
verpleegster of zorgverlener, en ze begrijpen 
heel goed dat als degenen die dagelijks voor 
de zieken zorgen zelf ziek worden, het nood-
lot zal toeslaan.”

we zien dat uiterst rechts probeert te 
profiteren van deze crisis… is dit initi-
atief ook een reactie daarop?

“We zijn ervan overtuigd dat werkenden 
zonder papieren eigenlijk werkenden zijn zo-
als alle andere. Extreemrechts probeert de 
mening te manipuleren door te suggereren 
dat de migratieproblematiek een factor is in 
de huidige crisis. We moeten ons daartegen 
verzetten, want het is niet waar: migranten 
maken – zoals alle werkenden in België – 
deel uit van de oplossing. De regularisatie 
van mensen zonder papieren is van cruciaal 
belang. Deze moeders zonder papieren be-
schouwen België als hun gastland, niet meer 
en niet minder. En dit soort initiatieven laat 
ook zien dat de concrete realiteit haaks staat 
op de extreemrechtse propaganda: migran-
ten geven altijd een essentiële bijdrage aan 

het gastland.”

tot slot, hoe reageren we best op de 
crisis die we doormaken?

“We hebben absoluut behoefte aan een col-
lectieve solidariteitshouding. Vandaag zijn 
er veel mensen die de verzorgers feliciteren 
– en terecht – met het werk en de offers die 
ze brengen.

“En tegelijkertijd worden de besparingen 
die Maggie De Block en vorige regeringen 
hebben opgelegd, veel concreter voor veel 
mensen. Het betekent achteruitgang van ons 
gezondheidssysteem.

“Het is essentieel dat al die mensen die om 
20.00 uur bij de ramen klappen om het zorg-
personeel te ondersteunen, zodra de corona-
viruscrisis voorbij is, samen met deze werk-
nemers, vakbonden en burgers de straat op 
gaan om te eisen dat de overheid investeert 
in het zorgstelsel, maar ook om een herwaar-
dering van de hele openbare dienst te eisen.

“We moeten ook de mensen zonder papieren 
uit de schaduw halen en duidelijke en perma-
nente criteria voor regularisatie eisen.”

luik. vrouwen zonder papieren maken 
‘solidariteitsmaskers’

tegen het virus is er nood aan solidariteit, geen haat 

De boodschap van extreemrechts is steevast dat alle problemen het 
resultaat zijn van migratie of van mensen die niet in hun plaatje passen. 
Verdeeldheid en haat verspreiden is waar extreemrechts mee bezig 

is. Dat biedt echter geen enkel antwoord op de huidige crisissituatie. 

Het is voor iedereen duidelijk dat het corona-
virus geen onderscheid maakt op basis van af-
komst of religie. Voor echte antwoorden kijkt 
iedereen naar het zorgpersoneel, een sector 
waar veel mensen van diverse origine werken. 
We weten dat er nood is aan meer publieke in-
vesteringen in zorg en dat grote bedrijven uit 
onder meer de farma moeten aangepakt wor-
den om bijvoorbeeld het aantal tests gevoelig 
te vergroten of om de wetenschappelijke mo-

gelijkheden en kennis optimaal te benutten 
door het onder publieke controle te plaatsen. 
Dat zijn allemaal zaken waar extreemrechts 
niet mee bezig is. 

Conservatieve Republikeinen in de VS ver-
klaarden dat een aantal doden er maar moet 
bijgenomen worden, zolang de economie geen 
schade ondervindt. Extreemrechtse nationa-
listen in Turkije beweerden dat de Turkse 
genen sterker zouden zijn dan Corona. Het 

Vlaams Belang probeert zich voor te doen 
als verdedigers van het zorgpersoneel, maar 
pleit er meteen ook voor dat geen sociale ze-
kerheidsbijdragen betaald zouden worden op 
overloon van zorgpersoneel. Daarnaast be-
perkt het zich in voorstellen tot maatregelen 
tegen asielzoekers of nachtwinkels die vaak 
door mensen van buitenlandse afkomst wor-
den uitgebaat. 

Zorg en gezondheid centraal stellen, bete-
kent ingaan tegen de logica van het kapitalis-
me. Ondertussen beperkt extreemrechts zich 
tot haat en verdeeldheid. In deze crisis wordt 
heel scherp duidelijk dat dit geen antwoorden 
biedt op de uitdagingen. 
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soCialistisCh nooDprogramma 
tegen De CoronaCrisis
1. Voor een massaal publiek 
 inVesteringsplan in de zorgsector 

2. massale uitbreiding 
Van het aantal testen, 
samenwerking in 
ontwikkeling Vaccin

- Als er onvoldoende apparatuur en materiaal 
is: opeisingen en nationalisaties van 
productiesites om hierin te voorzien.

- Om het aantal tests drastisch op te voeren 
is een plan nodig dat vertrekt van de 
wetenschappelijke kennis en mogelijkheden, 
niet van de beperkingen door het privaat 
bezit van de productiemiddelen.

- Breng de farmaceutische sector in publieke 
handen en schaf patenten af: samenwerking 
in de ontwikkeling van vaccins in de plaats 
van de hebzucht die nu de sector domineert.

- Voldoende beschermend materiaal, 
 genoeg infrastructuur en meer collega’s.
- Maak een job in de zorg aantrekkelijker: loonsverhoging, 
 arbeidsduurvermindering met bijkomende aanwervingen.
- Voldoende middelen en investeringen in de sociale sector, 
 extra middelen voor psychologische begeleiding tijdens en na 

deze crisis, extra opvangplaatsen voor slachtoffers van geweld 
binnen het gezin, daklozen of mensen-zonder-papieren. 

- Stop meteen alle besparingen, voor een democratisch 
opgemaakt plan van publieke investeringen in zorg en welzijn.

3. bescherm de werkenden!
- Stop meteen de niet-essentiële productie om werkenden 

niet bloot te stellen aan besmettingsrisico.
- Risicopremie voor wie werkt in essentiële diensten, zet 

deze premie integraal om in ziektevergoeding bij ziekte.
- Bij economische werkloosheid: 100% van het loon, 

betaald door de baas (tenzij die kan aantonen dat 
het bedrijf hierdoor failliet dreigt te gaan).

- Steun aan kleine zelfstandigen en kleine bedrijven die in 
de problemen komen op basis van bewezen behoefte.

- Versterk de sociale zekerheid: meer middelen door 
de patronale cadeaus te stoppen. Sociale zekerheid 
als recht: gratis toegang tot zorg en bescherming. 

5. Voor een planmatige 
aanpak Van de crisis!

- Sectoren als voeding of farmaceutica 
mogen we niet overlaten aan 
de private hebzucht. 

- Breng energie en de grote bedrijven van 
de agro-business in publieke handen 
als onderdeel van een ecologische 
transitie naar duurzame productie.

- Voor de snelle aanpassing van productie 
gericht op de behoeften en noden in 
deze crisis. Productiesites moeten in 
publieke handen genomen worden 
om bijvoorbeeld voldoende medische 
apparatuur, beschermingsgoederen 
of tests te voorzien. 

- Beslissingen over cruciale onderdelen 
in de organisatie van de samenleving 
mogen niet aan de willekeur van 
de bazen overgelaten worden: de 
meerderheid van de bevolking moet 
democratisch beslissen over hoe 
en wat er geproduceerd wordt. 

- Nationalisatie van de sleutelsectoren van 
de economie onder controle en beheer 
van de werkenden en de gemeenschap. 

6. systeemVerandering nu! Voor een 
internationaal socialistisch alternatief!

- Haal het geld waar het zit: in de belastingparadijzen 
en in de zakken van de superrijken!

- Door de sleutelsectoren in publieke handen te nemen, 
kan nutteloze productie (bvb defensie-uitgaven) en 
verspilling plaatsmaken voor een geplande economie.

- Het zijn de werkenden die alles doen draaien, 
zij moeten democratisch kunnen beslissen over 
hoe en wat er geproduceerd wordt!

- Voor een socialistische samenleving waarin de hebzucht van 
de superrijken als centrale drijfveer wordt vervangen door 
internationale samenwerking en solidariteit gericht op de 
behoeften en noden van de meerderheid van de bevolking. 

4. Voor crisiscomités op 
elke werkplaats

- Werkenden weten best wat nodig is aan bescherming 
op hun werkplaats of welke productie niet-essentieel 
is. Laat hen beslissen over de nodige maatregelen!

- Zet op elke werkplaats met 20 werknemers 
een crisiscomité op. In bedrijven waar er een 
Comité Preventie en Bescherming op het Werk 
(CPBW) bestaat kan dit de basis vormen voor 
het crisiscomité, in bedrijven tussen 20 en 50 
werknemers zonder CPBW kan het crisiscomité 
een opstap zijn naar verplichte sociale verkiezingen 
voor een CPBW. Dit crisiscomité kan maatregelen 
bespreken en opleggen. Nationalisatie van bedrijven 
die nalaten om zo’n crisiscomité op te zetten.

- Vakbonden: zet een nationale campagne op met 
eisen en voorstellen om de werkenden niet te laten 
betalen voor deze crisis! Maak gebruik van de 
brede steun voor onder meer het zorgpersoneel 
om de strijd voor meer middelen voor te bereiden! 



“Enkel in de sociale zekerheid 
kan nog bespaard worden.” 
Hoe schandalig die uitspraak 

van Bart De Wever enkele maanden 
geleden wel was, blijkt nu in deze crisis. 

Sociale zekerheid is door de arbeidersbewe-
ging afgedwongen als bescherming tegen ri-
sico’s als ziekte, werkloosheid of ouderdom. 
Er was harde strijd nodig om het te bekomen. 
De afgelopen jaren is er stelselmatig geknipt 
in de sociale bescherming. De Wever zei het 
scherper, maar eigenlijk waren alle traditio-
nele politici het eens dat er nog meer bespaard 
moest worden in de sociale zekerheid. 

Over de bescherming van werkenden en 
hun gezinnen waren ze niet bekommerd, ze 
wilden de sociale zekerheid afbouwen om 
meer cadeau te doen aan de bazen en grote 
aandeelhouders. Het is hypocriet om dan nu 
uit te halen naar BNP Paribas dat 1,9 miljard 
euro aan dividenden uit de Belgische afde-
ling wil halen. Dit is dezelfde hebzucht die 
al jaren regeert en die deel uitmaakt van het 
regeringsbeleid. 

Heel veel mensen worden nu afhankelijk 
van de sociale zekerheid door economische 
werkloosheid. Het optrekken van de uitkering 
van 65 naar 70% is een goede stap, maar uiter-
aard lopen onze rekeningen ondertussen wel 

aan 100% door. Er zou beter een inkomens-
garantie zijn voor alle gezinnen. Bedrijven 
die in het verleden superwinsten maakten, 
kunnen de lonen perfect verder uitbetalen. 
Kleine ondernemingen die kunnen aantonen 
dat ze daar niet toe in staat zijn, kunnen dan 
overheidssteun ontvangen. 

Om de sociale zekerheid in stand te houden, 
moet er een einde komen aan alle cadeaus. 
Onder de regering-Michel werd met de tax-
shift nog een gat van 5,8 miljard euro per 
jaar in de sociale zekerheid geslagen! Geef 
de cadeaus terug en stop het beleid dat onze 
sociale bescherming achter onze rug cadeau 
geeft aan de bazen! 
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weinig verrassend: spoordirectie heeft vertraging 
bij nemen van maatregelen…

Waaraan denken jullie als het over de NMBS gaat? Vertragingen. 
Inderdaad. Voor ons was het niet verrassend dat de directie 
zo traag reageerde op de coronacrisis. En ook dan waren 

de maatregelen beperkt. Dat heeft te maken met de miljoenen die al 
bespaard zijn, maar ook met het feit dat meer werk wordt uitbesteed. 

Zo was één van de eerste maatregelen die 
aangekondigd werd, dat elke trein minstens 
één werkend toilet met zeep en water moest 
hebben. Dat is eigenlijk perfect logisch, het 
zou ook buiten corona-tijden zo moeten zijn. 
Maar er is niet genoeg onderhoudspersoneel 
om dit te garanderen. Een andere maatregel 
was dat elke werkpost telkens moet schoon-
gemaakt worden. Maar dat gebeurt door on-
deraannemers waar het personeel met slechte 
voorwaarden werkt en onvoldoende aangepast 
materieel heeft. Zelfs nu nog zijn er problemen 
met de schoonmaak. 

We hebben geen afwachtende houding aan-
genomen met de collega’s. We hebben de za-
ken in handen genomen. Vakbondsleden wer-
den gevraagd om foto’s van vuile treinen te 
nemen om de druk op de directie op te voe-
ren. We kregen daar overigens een vreemde 
reactie op: de directie gaf als ‘oplossing’ mee 
dat we nu zelf de trein mogen schoonmaken 
en dat we hiervoor desinfecterende sprays en 
doekjes zullen krijgen…

Steeds meer reizigers blijven thuis, waardoor 
beslist is om het aantal treinen te verminderen. 
Vreemd genoeg worden late treinen geschrapt. 

Zorgpersoneel werkt toch laat? Voor wie rij-
den de treinen eigenlijk? En waarom nemen 
wij het risico om besmet te worden?

In Groot-Brittannië is het reizigersverkeer 
tijdelijk in publieke handen genomen omdat 
de private bedrijven op de rand van het fail-
lissement stonden en niet in staat waren om 
veilige arbeidsomstandigheden te organise-
ren. Wij voeren al jaren strijd tegen de libe-
ralisering van het spoor en tegen de besparin-
gen. Na deze crisis zal deze strijd doorgaan!

gepensioneerde postbode: “facteurs zijn mijn helden”

Altijd door weer en wind, soms zagende klanten trotserend, ook op een 
mindere dag. Maar corona zal toch blijven hangen in het geheugen van 
elke postbode. Als gepensioneerde postbode wil ik zeggen: chapeau aan 

iedere facteur die werkt! Nu zien we dat postbode een essentieel beroep is.

DOOR ROOS, GEPENSIONEERDE POSTBODE

Net zoals bij het verplegend personeel, de 
brandweer of de vuilnisophalers, zal het ook 
bij de postbodes niet meteen losgelopen heb-
ben. Terwijl de bazen van Bpost zich zorgen 
maken om hun economische toestanden en een 
sorteermachine die uitvalt, maar ondertussen 
in de kranten wel trots melden dat de pakjes-

diensten beter draaien dan in de kerstperiode, 
maak ik me zorgen om het gewone personeel. 
Vooral omdat het werk met minder personeel 
gebeurt. Ook onder de postbodes vallen er 
mensen uit door ziekte. Wie werkt, maakt zich 
zorgen om veilig thuis te komen en vooral niet 
besmet te geraken. 

Het is normaal dat er angst is, zelfs in mijn 
kot ben ik bang. De mannen of vrouwen op 
hun bureau hebben vanop de hogere echelons 
natuurlijk gemakkelijk praten. Zij moeten niet 
elke dag op de baan. Postbodes, aarzel niet: als 
het onveilig is, raadpleeg uw delegees en als 
die niets ondernemen, neem dan het heft in 
eigen handen. Eis dat alle veiligheidsnormen 
gegarandeerd worden: het is jullie veiligheid 
of geen postbedeling! 

Hou het veilig en na deze corona-crisis mag er 
wel eens nagedacht worden hoe een essentieel 
beroep als postbode kan opgewaardeerd wor-
den met meer collega’s en betere voorwaarden!

handen af van de sociale zekerheid! 
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personeel in supermarkten eist compensatie

Deze globale coronacrisis laat bijna niemand onaangeraakt. Voor de zorgsector 
brengt deze pandemie een gigantische uitdaging met zich mee. Het is 
een sector die al jaren te kampen heeft met een tekort aan middelen en 

personeel. Datzelfde personeel staat nu vooraan in de strijd tegen de pandemie. 

Door een verpleegster

De regering anticipeerde onvoldoende na de 
voorbeelden van China en Italië, onder meer in 
het voorzien van voldoende materiaal en appa-
ratuur. Zelfs nu het virus volop woekert in ons 
land, heeft de regering maar een klein aandeel 
in de bevoorrading van mondmaskers. De re-
gering neemt geen stappen om de productie in 
eigen land te coördineren, waardoor we afhan-
kelijk zijn van individuele initiatieven voor on-
der meer mondmaskers of ontsmettingsalcohol. 

Na jaren van afbouw van het aantal bedden 
wordt nu in allerijl aan capaciteitsuitbreiding 
gedaan. Er worden bedden vrijgemaakt door 
niet-dringende behandelingen uit te stellen, 
waardoor ons na deze crisis nog een grote toe-
vloed van patiënten te wachten staat. Waar er 
effectief bedden bijkomen, is de vraag welk per-
soneel hier zal ingezet worden. 

In de rusthuizen geven 84% van de perso-
neelsleden aan dat ze niet opgeleid zijn om 
met Covid-19-patiënten om te gaan. Nochtans 
blijven meer oudere patiënten in de rusthui-
zen als een ziekenhuisopname geen baat meer 
heeft. De zorgsector kent al jaren een groot 
ongenoegen over de besparingen en de groter 
wordende werkdruk. Er zijn hier al veel acties 
rond gevoerd. 

Onder het personeel is er een grote bereidheid 
om deze crisis het hoofd te bieden, ondanks de 
gezondheidsrisico’s. De steun van de bevolking 
versterkt onze moraal. Er is wel een bittere stem-
ming over de steun van de overheid, zowel nu 
als in het verleden. Op dit ogenblik is er weinig 
tijd en ruimte voor discussie of actie. Maar als 
we gratis en degelijke gezondheidszorg willen 
in de toekomst, zal actie nodig zijn. 

“onder het personeel is er een grote bereidheid om deze 
crisis het hoofd te bieden, ondanks de gezondheidsrisico’s”

“Als de directie 
geen maatregelen neemt, 
doen we het zelf wel”

Buschauffeurs in Antwerpen beslisten 
zelf om de aflos op de stelplaats te 
organiseren. Eerst was beslist om 

de dienstregeling aan te passen naar een 
zaterdagsregeling met aflossing op de 
stelplaats. De directie deed dit omdat er veel 
collega’s ziek uitgevallen zijn. Eind maart 
wilde de directie echter de dienstregeling 
terug aanpassen waarbij het aflossen soms 
ook buiten de stelplaats zou gebeuren.

Dit zou betekenen dat de chauffeurs zelf het open-
baar vervoer nemen om ergens in de stad een an-
dere chauffeur af te lossen, die dan eveneens met 
het openbaar vervoer terug naar de stelplaats komt. 
Die verplaatsingen vormen een gezondheidsrisico 
voor de chauffeurs. Het zijn onnodige verplaatsin-
gen. Bovendien moet de chauffeur zelf de stuurpost 
ontsmetten, wat tijd vraagt en minder evident is als 
er reizigers op de bus zitten.

De directie weigerde te luisteren naar de chauf-
feurs. Als de directie geen maatregelen neemt, dan 
doen we het zelf. Zo redeneerden de chauffeurs te-
recht. Gesteund door de vakbonden riepen ze op om 
de aflos enkel op de stelplaats te doen. Daarnaast 
blijven de chauffeurs aanklagen dat de dienstlokalen 
en de bussen onvoldoende gereinigd worden, terwijl 
dit nodig is als bescherming. 

De voorbije weken waren waanzinnig voor het personeel van 
supermarkten. Winkels werden overrompeld. Tegelijk moesten 
er snel beschermingsmaatregelen komen voor zowel het 

personeel als de klanten. De hele samenleving leerde hoe essentieel 
het personeel in de sector is om de bevolking van voedsel te voorzien. 

Deze situatie zet heel veel druk op het personeel. De werkdruk is erg groot: rekken 
moeten bijgevuld worden, klanten moeten bediend worden, soms komen er extra ta-
ken bij om de bescherming te organiseren. Sommige collega’s vallen ziek uit, anderen 
zijn terecht bang om zelf besmet te geraken. Dat is logisch: social distancing is niet 
gemakkelijk voor winkelpersoneel. 

Sommige directies probeerden misbruik van de situatie te maken, onder meer door 
de werkuren drastisch uit te breiden. Hier en daar waren er pogingen om van de slui-
ting van andere winkels gebruik te maken om het non-food-assortiment uit te breiden. 
Op heel wat plaatsen heeft het personeel zich daartegen verzet, vaak met resultaat. Zo 
zijn de openingsuren van een aantal winkels aangepast. 

Op woensdag 1 april werd in enkele vestigingen van Delhaize gestaakt om kortere 
openingsuren en een hogere coronavergoeding te eisen. De aankondiging van Franse 
supermarkten dat ze premies van 1000 euro zouden geven aan het personeel, maakte 
dat het voorstel van Delhaize om een coronavergoeding van 450 euro te betalen als 
mager werd gezien. De regering en de bazen maken van de gelegenheid gebruik om 
een belastingvrije premie voor te stellen: een premie waar geen bijdragen op betaald 
worden en die dus niet bijdraagt aan de sociale zekerheid. De sociale zekerheid onder-
mijnen midden deze crisis, je moet maar durven!

Het personeel in de winkels staat fysiek en mentaal onder druk. Daar moet een ver-
goeding tegenover staan. Gezien de grotere omzet en bijhorende marges in de super-
markten, kan niet gezegd worden dat er geen geld voor is. Een vergoeding voor deze 
crisis kan een opstap zijn naar een discussie over een algemene opwaardering van de 
lonen en arbeidsvoorwaarden in de sector. Essentieel werk als de bevolking van eten 
voorzien, dat verdient toch een degelijk loon? Het minimum optrekken naar 14 euro 
per uur zou een goede stap zijn.
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wereldeconomie: corona-recessie begonnen

De wereldwijde recessie die nu begint zal waarschijnlijk voor altijd de naam 
COVID-19 dragen. De waarheid is echter dat het virus de aanleiding was 
van de recessie, maar niet de fundamentele oorzaak. Het coronavirus 

verscheen op een moment dat de wereldeconomie al aan het wankelen was. 

door Eric Byl (langere versie van dit artikel op socialisme.be)

De wereldgroei in 2019 was slechts 2,9% 
vergeleken met 3,4% in 2018 en 3,6% in 2017, 
stelselmatig lager dan voor de Grote Recessie. 
Een belangrijke bron van zorg is het gebrek 
aan productiviteitsgroei. De stagnatie en de 
daling in de afgelopen tien jaar betekent dat 
de bescheiden groei van de arbeidsproducti-
viteit vooral wordt gedreven door de accumu-
latie van fysiek kapitaal (machines, gebou-
wen, kantoor- of magazijnbenodigdheden, 
voertuigen, computers, enz. die een bedrijf 
bezit), en niet zozeer door een grotere effici-
entie of innovatie.

De enorme bedragen die in de financiële sec-
tor van de belangrijkste kapitalistische landen 
werden gepompt door middel van maatregelen 
als Quantitative Easing (QE) zijn grotendeels 
teruggegaan naar speculatie in plaats van naar 
productieve investeringen. In wezen bestond 
het beleid van de belangrijkste kapitalisti-
sche landen uit het verderop schoppen van het 
blikje door er steeds meer geld in te pompen.

De wereld zit in een schuldenval. Een de-
cennium van record-lage, of negatieve, ren-
tetarieven heeft een recordhoeveelheid aan 
wereldwijde schulden opgestapeld, goed voor 
meer dan 322% van het mondiale BBP! Dat 
betekent dat eventuele zwakke plekken in het 
financiële systeem het potentieel hebben om 
een nieuwe schuldencrisis te veroorzaken. Het 
meest recente mondiale financiële stabiliteits-
rapport van het IMF stelde dat een recessie 
die half zo ernstig is als in 2009, ertoe zou lei-

den dat talloze bedrijven met schulden niet in 
staat zouden zijn om die schuld af te lossen.  

Eén van de meest opvallende kenmerken 
van de komende recessie is de versnelling 
van de omkering van de globalisering en een 
toename van het economisch en politiek na-
tionalisme. Terwijl de beperkte maar zeer be-
langrijke internationale samenwerking ertoe 
heeft bijgedragen dat de kapitalisten de Grote 
Recessie van 2008/9 in bedwang konden hou-
den, is er vandaag geen sprake van dergelijke 
samenwerking, en in plaats daarvan is er de 
opkomst van wereldwijde inter-imperialisti-
sche tegenstellingen, die de wereldeconomie 
domineren en naar de afgrond duwen. 

Volgens het Chinese nationale bureau voor 
de statistiek is de industriële productie in de 
eerste twee maanden van dit jaar met 13,5% 
gedaald en is de dienstverlening met 13% af-
genomen. Tijdens de uitbraak van het virus in 
januari en februari zouden ongeveer 5 miljoen 
mensen in China hun baan hebben verloren. 
Deze officiële cijfers zijn slechts een ruwe in-
dicator, aangezien zij alleen betrekking heb-
ben op de werkgelegenheid in de steden. De 
meeste industriële werknemers in China zijn 
de 300 miljoen migranten uit de plattelands-
gebieden die zonder contract werken en ge-
discrimineerd worden. Naar schatting is 30-
40% van hen nog steeds werkloos en dat zal 
voor een langere periode zo blijven.

Tot eind februari bleef de ‘economische we-
reld’ verrassend optimistisch. De Russisch-

Saudi-Arabische olieprijsoorlog, in com-
binatie met de groeiende paniek rond het 
coronavirus, leidde tot wat bekend werd als 
“Zwarte” of “Crash” maandag. Op die dag 
was er de grootste daling ooit van de Dow 
Jones op één dag en vele andere beurzen ken-
den ook een “berenmarkt” (d.w.z. wanneer de 
aandelenkoersen met minstens 20% dalen na 
een eerdere hoge koers). 

Volgens ramingen zal het Amerikaanse 
BBP in het eerste kwartaal met 2% en in het 
tweede kwartaal met 3% krimpen, terwijl de 
eurozone met respectievelijk 1,8% en 3,3% 
krimpt. Dat zou rampzalig zijn. Tijdens de 
Grote Recessie van 2008-2009 bedroeg de da-
ling van de productie in de VS ongeveer 4,5%. 
De heersende klassen zijn doodsbang voor de 
woede die dit kan uitlokken en die de opstan-
den en klassenstrijd die zich in het laatste deel 
van 2019 hebben voorgedaan op elk continent, 
kunnen doen herleven en uitbreiden.

De heersende klassen zullen proberen om 
uit deze crisis elke mogelijkheid aan te grij-
pen om democratische rechten af te schaffen. 
Werkenden en armen daarentegen zullen door 
sommige van de maatregelen hebben geleerd 
dat neoliberale economische concepten ter-
zijde kunnen worden geschoven.

Een diepe recessie, mogelijk zelfs een de-
pressie, kan voor een tijdje een verlammend 
effect hebben op de klassenstrijd, omdat ar-
beiders en hun gezinnen een “defensieve” 
houding aannemen, door de angst om het wei-
nige dat ze hebben te verliezen.

De ervaring van deze crisis zal ook niet 
verloren gaan voor de arbeidersklasse. Het 
is bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk dat ge-
zondheidswerkers zullen accepteren dat ze 
gewoon teruggaan naar de normale situatie 
zodra de curve van de pandemie is omgesla-
gen. Bovendien zullen deze en alle essentiële 
werknemers, wanneer ze de strijd aangaan, 
een enorme steun van de bevolking krijgen. 

Eisen die voorheen als moeilijker werden 
beschouwd, zullen worden geaccepteerd als 
realistisch en haalbaar, zoals een algemene 
arbeidstijdverkorting zonder loonverlies, de 
organisatie van de werkplek en de democra-
tie van de gemeenschap. Een socialistisch 
programma, gebaseerd op de nationalisering 
en democratische planning van belangrijke 
sectoren van de economie, zal een veel grote-
re weerklank vinden dan in het verleden. De 
coronacrisis toont, net als de klimaatcrisis, 
op levendige wijze de behoefte aan internati-
onale socialistische planning, op basis van een 
nieuw regime van mondiaal partnerschap en 
samenwerking, wat onmogelijk is in het door 
hebzucht gedreven kapitalistische systeem.
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CoviD-19 en de kapitalistische voedselproductie

Ondanks de enorme vooruitgang in 
de geneeskunde, immunologie, 
virologie en technologie, 

veroorzaakt de nieuwe stam van het 
coronavirus (SARS-CoV-2, die de 
ziekte van COVID-19 veroorzaakt) 
over de hele wereld menselijke 
verwoesting. Hoe heeft een door 
vleermuizen overgedragen virus op het 
platteland van China een dodelijke 
pandemie veroorzaakt, en wat heeft 
het kapitalisme ermee te maken?

door Keishia Taylor

SARS-CoV-2 is een zoönosevirus. Dit be-
tekent dat het op de mens is overgedragen 
door een andere soort, hetzij rechtstreeks 
door vleermuizen, hetzij via een tussen-
gastheer, zoals dieren op een versmarkt. 
Aangezien civetkatten die naar Guangduong 
zijn gebracht het SARS-virus van 2002 ver-
spreid hebben, is het duidelijk dat versmark-
ten een gevaar vormen.

Op Aziatische versmarkten is er handel in 
een verscheidenheid aan levende tamme en 
wilde dieren, die in dicht op elkaar gestapelde 
kooien worden gehouden en vaak ter plaatse 
worden afgeslacht met beperkte koeling en 
slechte drainage. Het immuunsysteem van 
de dieren wordt verzwakt door de stressvolle 
omstandigheden waarin ze worden gehouden, 
en het samenkomen van een unieke combina-
tie van soorten en ziekteverwekkers betekent 
dat muterende virussen gemakkelijk van de 
ene soort naar de andere worden verspreid.

De dieren op deze markten zijn afkomstig 
van steeds meer geïndustrialiseerde bedrij-
ven, maar ook van kleinschalige boerderijen 
en de jacht op wilde dieren. Deze lucratie-
ve industrie, met een waarde van 76 miljard 
euro, wordt gesteund door de staat en wordt 
gerechtvaardigd op basis van de werkge-
legenheid in arme gebieden (14 miljoen in 
heel China).

De grootschalige boerderijen met wilde 
dieren bevinden zich meestal aan de grenzen 
van de menselijke samenleving, waardoor 
ze oprukken in bossen en wildernis. De op-
komst van nieuwe ziekteverwekkers heeft de 
neiging te ontstaan waar de mens, in de vorm 
van grote bedrijven en kapitalistische rege-
ringen, het landschap drastisch verandert, 
bossen vernietigt, de landbouw, de mijnbouw 
en de aanleg van wegen en nederzettingen 
intensifieert, voornamelijk door de agro-in-
dustrie. De wereldwijde vernietiging van 
het regenwoud door de voedselindustrie (de 
rundvleesindustrie is verantwoordelijk voor 

65% van de vernietiging van het regenwoud) 
brengt bijvoorbeeld nieuwe werknemers in 
deze habitats en verdringt kleine boeren die-
per in de bossen.

Dit soort menselijke activiteiten verstoort 
de ecosystemen en schaadt de biodiversiteit. 
Vooral vleermuizen en ratten kunnen zich 
aanpassen en overleven de verandering van 
het ecosysteem en worden zo reservoirs voor 
oude en nieuwe virussen. Viroloog Zheng-Li 
Shi heeft tientallen SARS-achtige virussen 
geïdentificeerd in grotten in Yunnan, China. 
Deze virussen zouden de mens kunnen be-
smetten. De menselijke indringing in onge-
repte bossen brengt wilde soorten, en de ziek-
teverwekkers die ze met zich meedragen, in 
contact met tamme dieren in de landbouw, 
landbouwpersoneel en andere mensen.

Dit nieuwe coronavirus is de zesde grote 
epidemie van de afgelopen 26 jaar die zijn 
oorsprong vindt bij vleermuizen, doorge-
geven door gekweekte, gedomesticeerde of 
gejaagde dieren, zoals paarden (Australisch 
Hendra-virus uit 1994), kamelen (Middle 
East Respiratory Syndrome in 2012), chim-
pansees (Ebola in 2014), varkens (Maleisisch 
Nipah-virus uit 1998) en civets (SARS op de 
Chinese versmarkten in 2002). 

voeDsel voor winst
In de plaats van dit als waarschuwing te 

zien, gaat de agro-business steeds verder. De 
kosten worden doorgeschoven naar ecosys-
temen, dieren, consumenten, landarbeiders 
en overheden. De grote industrie zou niet 
kunnen overleven als het zelf de rekening 
moet betalen. De sector gebruikt zijn im-
mense rijkdom en macht om gevaarlijke en 
onethische praktijken, die aanleiding geven 
tot ziekte, voort te zetten.

De drang naar winst in het DNA van het 
kapitalisme betekent een drang om nieuwe 
markten te veroveren of uit te vinden, om 
zich voortdurend uit te breiden naar onbe-

kend terrein en om alle middelen om te zet-
ten in grondstoffen en inkomsten. 

Als we toekomstige pandemieën willen 
voorkomen, hebben we een drastische re-
organisatie van de voedselproductie nodig. 
We moeten de natuurlijke habitats veilig-
stellen en ons bezighouden met het verster-
ken van wildgebied zodat gevaarlijke ziek-
teverwekkers daar kunnen blijven. Er moet 
een einde komen aan gevaarlijke en onhy-
giënische voedselproductie en distributie. 
Grootschalige fabriekslandbouw moet ge-
stopt worden, wat ook zou bijdragen aan de 
bestrijding van de klimaatverandering en 
antibioticaresistentie, en de kans op nieuwe 
viruspandemieën aanzienlijk zou verklei-
nen. We hebben een rechtvaardige overgang 
nodig naar een veilige voedselproductie en 
-distributie over de wereldbevolking, met 
inbegrip van veilige, fatsoenlijke jobs. We 
moeten een einde maken aan de walgelijke 
en barbaarse behandeling van dieren in de 
voedselproductie.

Als we het wereldwijde kapitalisme laten 
doen, zullen industrieën en regeringen geen 
stappen zetten die hun winsten verminderen 
en zeker niet de fundamentele veranderin-
gen doorvoeren die nodig zijn om een einde 
te maken aan een voedselproductie die do-
delijke pandemieën veroorzaakt. De grote 
agro-business moet in democratisch publiek 
eigendom worden gebracht onder de contro-
le van werkende mensen, zodat ze kunnen 
worden getransformeerd en gebruikt om de 
belangen van boeren, consumenten, werk-
nemers en het milieu te dienen, met lokale 
en wereldwijde samenwerking.

De productie van iets wat zo fundamen-
teel noodzakelijk is als voedsel, dat zulke 
verwoestende gevolgen voor de wereld kan 
hebben als het in de verkeerde handen is, 
moet democratisch worden gepland om te 
voldoen aan de behoeften van de meerder-
heid van de bevolking. 
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We blijven onze werking organiseren, ook op een ogenblik dat fysieke 
vergaderingen en activiteiten niet mogelijk zijn. De wekelijkse 
afdelingsvergaderingen van LSP gaan door via Zoom. Ook de 

conferentie van campagne ROSA en ALS vond op die manier plaats. 

De conferentie op 28 maart was een voltref-
fer. Ruim 130 aanwezigen volgden het aange-
paste programma met zowel vooraf opgeno-
men videopresentaties als live discussies en 
inleidingen. 

Emily, de nationale coördinatrice van cam-
pagne ROSA, zei na afloop van de conferentie: 
“Natuurlijk had het coronavirus zichzelf uit-
genodigd in heel wat discussies. Deze gezond-
heidscrisis toont hoezeer het organisatiemodel 
van het kapitalistische systeem faalt. Wie zal de 
rekening uiteindelijk betalen? Als we ons niet 
organiseren en ons niet heftig verzetten, dan zal 
het establishment proberen om de werkenden 
en jongeren voor de crisis te laten opdraaien.

We hebben hierover gediscussieerd met speci-
fieke aandacht voor het verband tussen de cri-
sis en de situatie van vrouwen, maar ook voor 
het verband met de milieucrisis. We gaven het 
woord aan verschillende personeelsleden uit 
onder meer de zorg of het openbaar vervoer.

Na een eerste discussie onder de titel 
‘COVID-19 pandemie crasht het kapitalisme. 
Systeemverandering nu’, volgden vijf commis-

sies met telkens 20 à 35 deelnemers. Er waren 
commissies over de strijd tegen geweld binnen 
het gezin, vrouwen en sport, Fort Europa en de 
situatie van vluchtelingen, de strijd tegen ex-
treemrechts en tenslotte een commissie over 
de impact van corona op vrouwen.

Deze commissies werden elk georganiseerd 
in slechts één taal om de betrokkenheid van de 
deelnemers te vergroten. Dat was helaas moei-
lijker in de centrale vergaderingen. We sloten 
het evenement af met een meeting onder de ti-
tel: ‘De plaats van de vrouw is in de strijd’.”

We zullen nog initiatieven nemen voor nati-
onale publieke momenten en blijven ondertus-
sen onze wekelijkse afdelingsvergaderingen 
houden. Dat is een uitgelezen plaats om ana-
lyses te maken van de huidige situatie en om 
de voorbereiding te starten op de pogingen die 
onvermijdelijk zullen komen om ons te laten 
opdraaien voor de crisis. 

Contacteer ons als je wil deelnemen aan 
onze werking. Dat kan via info@socialis-
me.be

online organiseren in Corona-tijden

Het wordt geen gewone 1 mei dit jaar. Fysieke activiteiten zullen niet 
doorgaan. Maar het is wel een uitstekend moment om strijdbaar stil te 
staan bij het feit dat het de arbeidersbeweging is die maatregelen rond 

gezondheid en preventie op de werkvloer heeft afgedwongen. Op de conferentie 
waar 1 mei als internationale actiedag voor de 8-urendag werd gelanceerd, stond 
de strijd voor arbeidswetgeving en bescherming als tweede punt op de agenda.

Vandaag durft geen enkele politicus plei-
ten voor besparingen op de sociale zekerheid. 
Maar tegen de achtergrond van een nieuwe 
economische recessie zal dat niet lang op zich 
laten wachten. De oude neoliberale bagger zal 
terug komen bovendrijven als de kapitalisten 
hun winsten willen herstellen. 

De gevestigde media zullen daar gewoon 
in meegaan. Dat deden ze de afgelopen ja-
ren steeds. Tijdens de ‘Grote Depressie’ be-
gin jaren 1930 titelde een krant als La Libre 
Belgique: “Kinderbijslag ruïneert de eco-
nomie.” Zelfs de pensioenen werden toen in 

vraag gesteld. 
Er zal nood zijn aan verzet tegen pogingen 

om ons te laten betalen voor de crisis. We zul-
len dit koppelen aan strijd voor socialistische 
maatschappijverandering: het kapitalisme 
toont immers zijn failliet. 

Een krant als ‘De Linkse Socialist’ en web-
site socialisme.be zullen de komende periode 
meer dan nodig zijn. Maak deze socialistische 
media mogelijk door ze te steunen!

 Eén keer per jaar vragen we specifieke steun 
in de vorm van meigroeten. Dat zijn bood-
schappen, berichten, oproepen vanuit de be-

weging of van sympathisanten of bevriende 
organisaties en/of handelszaken. We bieden 
hiervoor, tegen betaling, ruimte in de mei-edi-
tie van deze krant. 

Stuur je bericht met tekst en/of logo (zwart/
wit) voor 17 april naar LSP, Hovenierstraat 45 
1080 Molenbeek of per email naar redactie@
socialisme.be. Geef ook aan in welk formaat 
je je meigroet wil plaatsen. 

Betaal het juiste bedrag op BE31 5230 8092 
5155 van Socialist Press met als mededeling: 
“meigroet.” 

tarieven: 
- 1/128e pagina (24 x 34 mm)  = 15 euro
- 1/64e pagina (34 x 48 mm)  = 25 euro 
- 1/32e pagina (48 x 67 mm) = 50 euro
- 1/16e pagina (67 x 95 mm) = 100 euro
- 1/8e pagina (95 x 143 mm) = 200 euro
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abonnements-
campagne

Militante verkoop van 
deze krant is momenteel 
niet mogelijk. Maar 

standpunten en voorstellen 
vanuit de arbeidersbeweging 
zijn tegelijk bijzonder nodig. 
Hoe lossen we dat op? 

In de eerste plaats door onze media te 
blijven produceren: zowel een online 
versie op socialisme.be als een krant, zij 
het in een andere vorm dan normaal (een 
kleiner formaat dat we kopiëren in de 
plaats van drukken om naar de abonnees 
op te sturen en via pdf te verspreiden).

Ten tweede voeren we een campag-
ne om nieuwe abonnees te vinden voor 
deze krant. We zoeken tientallen nieu-
we abonnees om een zo breed mogelijke 
verspreiding van deze krant mogelijk te 
maken. Nog geen abonnement? Neem er 
dan vandaag nog één! Dat kan via htt-
ps://nl.socialisme.be/maandblad-de-link-
se-socialist.

Tenslotte willen we deze krant en onze 
website ook versterken door meer me-
dewerkers: schrijven, vertalen, nalezen, 
grafische bijdragen, foto’s, ... Media van-
uit de arbeidersbeweging veronderstelt 
een zo groot mogelijke betrokkenheid. 
Ook van u!  


