
          
 
                                                                               

 
 

 

Persbericht 
 

Brussel, 25 april 2018 

 
 

"Op 1 mei 2018 verdedigen we luid en duidelijk de solidariteit!" 
 

 
Het ABVV van Brussel en de FSMB, de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant, 
organiseren een groot feest voor de Dag van de Arbeid in Brussel. Het 1 meifeest vindt plaats op het 
Rouppeplein van 13u tot 20u. Er worden tussen de 5.000 en 10.000 personen verwacht. De doelstelling: 
samenkomen om de handhaving van de solidariteitsmechanismen te eisen.  
 
“Op 25 mei 2018 is het al vier jaar dat de werknemers en burgers geconfronteerd worden met de plannen van 
achteruitgang van de federale regering: een coalitie van rechts met één grote obsessie, namelijk de solidariteit 
afbreken! ", verklaren Philippe VAN MUYLDER, Algemeen Secretaris van ABVV-Brussel en Jef BAECK, 
President van de FSMB. "Op deze 1 mei 2018, het 'Feest van de Arbeid', brengen we de belangrijke rol in 
herinnering die onze organisaties vervulden en nog steeds vervullen: het verdedigen en versterken van de 
solidariteitsmechanismen, de enige garantie op een rechtvaardige, gelijke en hartelijke samenleving.  
 
Daarom grijpt het ABVV deze dag aan om duidelijk de volgende eisen te stellen:  
 

 De afschaffing van de activeringsmaatregelen en de sancties voor werklozen;  
 De omkadering en regulering van nieuwe vormen van werkorganisatie;  
 De versterking van de strijd tegen sociale dumping en zwartwerk via o.a. de regularisatie van mensen 

zonder papieren.  
 
Ter info, het 1 meifeest wordt sinds 1994 georganiseerd door het ABVV van Brussel, en sedert 2005 in 
samenwerking met de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant, CCB (Centrale Culturelle 
Bruxelloise vzw), de Stad Brussel en de steun van P&V Verzekeringen.  
 
Dit jaar staan er drie groepen op het 1 mei-podium: Lura, hoofd van de affiche, een energieke en dansbare 
cocktail en die een voorliefde heeft voor Funana (Kaapverdische ritmes), Slongs Dievanongs, vrouwelijke 
hiphop met het hart op de juiste plaats, en Purpleized, een knettergekke groep uit Brussel die garant staat voor 
een feestje op en naast het podium.  
 
 
PROGRAMMA: 
 

 14u00: Meeting - Fontainasplein 9 te 1000 Brussel in aanwezigheid van Jef BAECK, Voorzitter van de 

Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant (FSMB), Philippe CLOSE, Burgemeester van 

Brussel, Philippe VAN MUYLDER, Algemeen Secretaris van ABVV-Brussel. 

 14u45: Fanfare "Jour de fête"  - Start van de optocht aan het Fontainasplein  

 15u30: Concert - Purpleized 

 16u45: Concert - Slongs Dievanongs  

 18u30: Concert - Lura 

 20u00 : Slot  

Naast concerten, fanfares, kinderanimatie en dans is er een verenigingsdorp met 50 progressieve militante 
verenigingen die met ons meevieren! 
 
 
PERSCONTACT: Coline Laloy – coline.laloy@abvv.be – 0497 91 44 49 
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