ALGEMENE CENTRALE BRUSSEL VLAAMS – BRABANT (ABVV)
------MOTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEVOLGEN VAN DE IN 2003 DOOR HET
PARLEMENT GESTEMDE “ANTI-TERRORISMEWETTEN” EN DE BEDREIGING VOOR
DE FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN

------De Algemene Centrale Brussel Vlaams – Brabant uit haar zeer ernstige bezorgdheid in verband met de
gevolgen van de zogenaamde “anti-terrorismewetten”, gestemd door het Parlement in 2003.
Deze wetten waarbij men a priori weliswaar de partijen en vakbonden uitgesloten heeft uit het
toepassingsveld, kunnen toch een gevaar betekenen voor de syndicale actie van de vakbondsmilitanten, de
delegees en vakbondsverantwoordelijken. Dit is de reden waarom het ABVV en andere organisaties in
2003 deze wet zeer hard bekritiseerd hebben.
Waar de Algemene Centrale Brussel Vlaams - Brabant terroristische daden formeel veroordeelt, roept zij
tegelijk op tot een duidelijke afbakening van het toepassingsveld. Nooit mag er een mogelijke verwarring
ontstaan in de interpretatie tussen wat behoort tot het gebied van de sociale contestatie in al haar vormen en
tot wat behoort tot de reële terroristische actie.
We nemen akte van het feit dat de organisatie “Greenpeace Nordic” in Denemarken in juli 2005
veroordeeld werd op basis van dezelfde “anti-terrorismewetten”. De actie van Greenpeace betrof een
spandoek ophangen gecombineerd met een tijdelijke huisbezetting, kortom een voor hen klassieke en voor
de publieke opinie alom gekende actie.
Wij benadrukken dat dit een gevaarlijke evolutie is, waarbij dus ook vakbondsmilitanten, militanten van de
politieke partijen, militanten van de ngo’s, militanten van de andersglobalistische beweging, en de vele
anderen die zich inzetten voor sociale en ecologische vooruitgang, voor de internationale solidariteit of voor
de Mensenrechten, kunnen gecriminaliseerd en aansluitend disproportioneel zwaar veroordeeld worden.
Het ABVV heeft eerlang beslist haar historische doelstellingen op democratische wijze te realiseren. Als
maatschappelijke beweging die haar grote verwezenlijkingen samen met de andere vakbonden en met
andere vooruitstrevende organisaties tot stand gebracht heeft via de Wet (voorbeeld de Wet op de
Maatschappelijke Zekerheid, de Wet tot Verbod op de Kinderarbeid, maar ook het Algemeen Stemrecht
voor mannen en vrouwen, …), waarschuwen wij nadrukkelijk voor deze mogelijke verwarring tussen
sociale contestatie in al haar vormen en terrorisme.
De gerechtelijke actualiteit in ons land met de beschuldiging van de drie Luikse andersglobalisten enerzijds
en de recentelijke veroordeling van de Brusselaar Bahar Kimyongür anderzijds, roept bij ons enige vragen
op.
In het geval van deze mensen ontstaat de indruk dat zij aangeklaagd of veroordeeld worden in het kader van
de anti-terrorismewetten, maar dat de daden waarvoor deze mensen gevraagd wordt verantwoording af te
leggen aan de maatschappij, onder geen enkele vorm gewelddadig, laat staan terroristisch waren. Het ging
hier in beide gevallen veeleer over geweldloze acties van militanten. Indien er inbreuken vastgesteld
worden door het Gerecht, dan lijkt ons het “gewone” Recht hier eerder van toepassing.
De Algemene Centrale Brussel Vlaams – Brabant roept, in navolging van de Mensenrechtenorganisaties,
eveneens de Regering op tot het respecteren van de Mensenrechten in de gevangenissen van het Rijk en dit
voor alle gevangenen.
Noch België, noch de Europese Unie, mag de door de VS opgelegde restricties op de vrijheden, na de
gruwel van 11 september 2001, zomaar overnemen en toepassen. De bescherming van de vrijheden
behoort tot de essentie van de Rechtstaat en tot de wezenlijke opdracht van de vakbond.
Brussel, 28 november 2006
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