Aan alle bij EPSU aangesloten bonden in
België
Ref.: JWG/cb
Brussel, 23 maart 2016
EPSU - condoleancebericht en steunbetuiging aan de Belgische leden

Beste collega's, kameraden, vrienden,

Onze condoleances namens de EPSU-bonden en hun leden. Op dit duistere moment zijn wij
solidair met u, uw leden en de Belgische bevolking.
We zijn diep geschokt door de aanslagen op mensen die op 23 maart 2016 in Brussel hebben
plaatsgevonden. Een heel zwarte dag. Deze barbaarse daden waren gericht op mensen die
naar hun werk gingen in het hart van België, het hart van Europa. Ze waren gericht op reizigers,
vrouwen, kinderen. Doelwit waren mensen van alle culturen, religies en geloofsovertuigingen.
Ze laten families, vrienden, collega's en onze gemeenschappen achter met verdriet en pijn. De
verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs en Ankara staan nog in ons geheugen gegrift, net als
de gebeurtenissen in veel andere plaatsen buiten Europa, in Tunis, in Kenia en Nigeria, het
neerhalen van het Russische vliegtuig in Egypte... Een trieste opsomming. Wij keuren deze
daden af.
Deze laatste terroristische aanslagen waren vlak bij ons in België. EPSU-medewerkers waren
zich aan het voorbereiden op de Wereld Waterdagactie. Sommige waren getuige van de
verschrikkingen in het metrostation. Dat geldt ook voor de activisten van CGSP/ACOD en CSCACV Services Publics die onderweg waren om zich bij ons aan te sluiten voor de actie die
gepland stond voor Wereld Waterdag. Ierse bondsleden en anderen zouden ook naar ons toe
komen. Belgische en Europese collega's waren bij ons voor een sociale dialoogbijeenkomst bij
het centrale bestuur. Ik was zelf vlakbij, bij de Raad van Bestuur van de EVV, en was niet lang
daarvoor langs het metrostation gekomen. Enkele collega's van buitenlandse bonden waren op
de luchthaven. We hebben begrepen dat al onze directe collega's veilig zijn. Onze gedachten
gaan uit naar de families en de omgeving van degenen die de dood hebben gevonden of
gewond zijn geraakt.
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Ik was getuige van het werk dat veel mensen verrichtten in die gevaarlijke omstandigheden vlak
bij onze kantoren. Ik ben van de EVV-vergadering teruggelopen naar ons kantoor.
Ambulancechauffeurs, politie en veiligheidstroepen, medisch personeel en brandweer, om er
enkele te noemen, waren overal hard aan het werk. Onze samenleving doet een beroep op hen,
opdat zij daarheen gaan waar anderen juist weggaan. Zij verdienen ons respect voor de
diensten die ze verlenen. Respect dat deze werknemers vaak niet krijgen wanneer ze betere
arbeidsomstandigheden willen, erkenning willen krijgen voor hun vaardigheden en de middelen
willen hebben om hun werk te doen.
EPSU en PSI, de Raad van Bestuur van de EVV en veel andere organisaties hebben
verklaringen uitgegeven waarin ze de aanslagen afkeuren en hun solidariteit uitspreken met de
Belgische bevolking en onze vakbondscollega's. Wij hebben ontelbaar veel berichten
ontvangen met steunbetuiging voor de slachtoffers, hun families en onze gemeenschappen. Die
zijn afkomstig van Franse en Turkse bonden, van grote en kleine vakbonden.
Vakbondspersoneel en activisten uit Europa en de hele wereld uiten hun zorgen en betuigen
hun steun aan u en de Belgische bevolking. Veel werknemers in Europese ondernemingsraden
geven blijk van hun medeleven en zorgen. Deze berichten kwamen terecht bij EPSU-personeel
dat in Brussel woont en werkt (ons kantoor zit in Rue Joseph II, vlak bij de metro-uitgang
Maalbeek), maar ze zijn ook bestemd voor u, de Belgische bonden, vakbondsleden en
werknemers.
Het is een verschrikkelijke tijd.
We maken ons sterk voor een open en democratische samenleving en verzetten ons tegen
deze aanslagen. En we zien mooie daden van verzet en solidariteit. Ik ben ervan overtuigd dat
de reactie op deze aanslagen zal zijn dat we samenwerken om te zorgen voor een meer sociaal
rechtvaardige en billijke samenleving. Dit kunnen we doen door elkaar te steunen over grenzen
en dwars door culturen en religies heen. Samen zeggen we ‘nee’ tegen de discriminatie en haat
die deze terroristen willen verspreiden. We laten ons niet leiden door angst.
Ik groet u vanuit oprechte solidariteit,
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