






Op de werkvloer 

Caterpillar - Gosselies 

De relschoppers, dat zijn de bazen! 
Aan de rand van de betoging van vrijdag 7 oktober in 

Gosselies (Charleroi) zouden betogers het huis van de 
industrie binnengetreden hebben waar onder anderen de 
patronale vereniging Agoria zetelt. 

Een paar bloempotten zouden omgegooid zijn, 
blusapparaten in de gangen en op de computers 
leeggemaak:t. .. 

Dit is niet het soort actie die de regering en het patronaat 
zal terugdringen, maar zij die in de patronale kamp zich 
durven verontwaardigen tegen de "relschoppers" kunnen 
gaan rondlopen in de buurt van Charleroi om de talloze 
karkassen van fabrieken te zien die zij kapotgemaakt hebben 
in hun jacht op winst. 

De toekomst van Charleroi volgens 
McKinsey 

Magnette heeft een zekere Thomas Dermine 
aangenomen, een kersverse afgestudeerde van Harvard en 
een medewerker van McKinsey die baron Jean-Pierre 
Hansen, oud-CEO van Electrabel, moet helpen om "de post
Caterpillar omschakeling te bedenken en te besturen". 

Wat valt er te verwachten voor de werkers van een baron 
en van een "golden boy" die trouwens de verdwijning van 
Caterpillar al hebben bekrachtigd? Beter om op zijn eigen 
kamp te rekenen, die van de werkers. 

ln de wereld 

ln de steunbetoging Caterpillar op 16 september 
2016 

Slechte geneeskunde 
Op initiatief van Maggie De Block, federale 

minister van gezondheid (Open Vld), werken 
ploegen dokters van het RIZIV sinds 1 oktober 
eraan "om de zieken terug op de werkvloer te 
krijgen". Na één maand zullen ze een vragenlijst 
moeten beantwoorden die als doel heeft hun kans 
te bepalen om terug te gaan werken. Maar, om de 
uitgaven van de sociale zekerheid te beperken, 
waarom niet de bazen van ING en Caterpillar niet 
tegenhouden gezonde werkers naar de 
werkloosheid te sturen? 

Hun problemen 
zijn de onzen niet 

Arbeiders van Hyundai betogen einde augustus voor een 
loonsverhoging 

Op 5 oktober voor de algemene vergadering 

van het personeel in Ingolstadt heeft de CEO 

van Audi, Rupert Stadler, lang over zijn 

problemen gesproken: de wisselkoers met de 

pond die Audi maakt geld verliezen, de roebel 

die naar beneden stort en die hem hoofdpijn 

geeft, politieke spanningen in Turkije, de 

ontslag van de Braziliaanse presidente, het 

dieselschandaal dat een daling van de verkoop 

in Azië veroorzaakt... om uiteindelijk aan te 

kondigen dat de productie verminderd gaat 

worden, en een nachtploeg waarschijnlijk 

afgeschaft. 

Zuid Korea: 
staking van de arbeiders van Hyundai 

Op 26 september hebben 50 000 werkers (70%) van de Zuid

Koreaanse groep Hyundai in alle vestigingen van de groep 

gestaakt. Onder het mom van een daling van de verkoop had de 

directie de lonen niet willen verhogen. 

Maar dat ze 10 miljard dollars heeft gevonden om een terrein 

te kopen in de beroemde buurt van Seoel Gangnam voor haar 

nieuwe zetel heeft geen zin gegeven aan de werkers om te dansen. 
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Voor een bedrijf dat sinds jaren verkoop- en 

winstenrecords slaat, en dat de aandeelhouders 

en leiders dikke verloningen geeft, hebben de 8 

000 aanwezige werkers de prestatie zoals het 

moet beloond: met boegeroep. 
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