
 

 

 

Persbericht - INFO 

 

Brussel, 13 juni 2016 

 

ABVV Brussel - Bewustmakingscampagne van 13 tot 17 juni in de straten van de 

hoofdstad 

“Het is onze taak, zelfs onze plicht om de Brusselaars te informeren” - Ph. VAN MUYLDER 

 

Maandag 13 juni 2016 - ABVV-Brussel en de Brusselse vakcentrales leiden van maandag 13 juni 

tot vrijdag 17 juni bewustmakingscampagnes in de hoofdstad. Met deze acties worden de 

burgers en de werknemers ingelicht over de inzet van de lopende mobilisaties in ons land en in 

het Brussels gewest. Deze acties vinden plaats op drukbezochte plaatsen in de hoofdstad en op 

de Brusselse markten. 

 

Van 13 tot 17 juni zullen ABVV-Brussel en de Brusselse vakcentrales elk om beurten aanwezig zijn op 

drukbezochte plaatsen in de hoofdstad om de burgers en de werknemers te informeren over de 

alternatieven voor de voorstellen van de Federale Regering.  

Er wordt een informatief pamflet aan de werknemers en de voorbijgangers uitgedeeld met de voorstellen 

van het ABVV-Brussel voor een rechtvaardigere en meer solidaire toekomst. Op het menu staat een 

pleidooi voor de terugkeer van het wettelijke pensioen op 65 jaar, voor kwalitatieve openbare diensten 

toegankelijk voor iedereen, voor een sterke sociale zekerheid en voor een rechtvaardige fiscaliteit. 

"In Brussel zijn er 750.000 werknemers en 1,2 miljoen inwoners. Wij zijn ons bewust van het feit dat zij 

onze acties eveneens in hun dagelijks leven voelen. Ik ben van mening dat het onze taak is, zelfs onze 

plicht om de Brusselaars te informeren. Hun steun in de strijd die wij leveren is primordiaal. Want deze 

strijd is niet "enkel" de onze, het gaat om alle werknemers en toekomst van onze kinderen. Het is 

belangrijk dat ze weten dat er alternatieven zijn”, verklaart Philippe Van MUYLDER, algemeen secretaris 

ABVV-Brussel. 

Deze acties mobiliseren de Brusselaars met het oog op de nationale staking van 24 juni 2016. 

De acties vinden achtereenvolgens plaats op de volgende plaatsen: 

 13/06 van 12u tot 14u: Nieuwstraat - kant Muntplein; 

 14/06 van 12u tot 14u: Naamsepoort 

 15/06 van 12u tot 14u: Voetgangerszone - tegenover de Beurs 

 16/06 van 12u tot 14u: Begraafplaats van Elsene 

 17/06 van 12u tot 14u: Zuidstation 

Parallel zullen in de loop van dezelfde week gelijkaardige acties plaatsvinden op de Brusselse markten. 

 

Contact: Stéphane LALOUX – 0478/233.986 


