Brussel zonder 1 mei, Rouppeplein?

Open brief van Attac Brussel 
Aan de verantwoordelijken en militanten van ABVV-Brussel 



Beste Kameraden,


Het is met droefheid dat wij de beslissing van het uitvoerend Bureau van ABVV-Brussel vernemen om niets meer te organiseren dit jaar tijdens het 1-mei-feest op het Rouppeplein. Dit feest is doorheen de jaren nochtans een belangrijk trefpunt geworden voor veel ABVV-militanten evenals voor talrijke andere verenigingen en organisaties (waaronder ATTAC) die er enthousiast aan deelnemen. Het financiële argument dat ingebracht werd om de afschaffing zonder meer te rechtvaardigen, doet ons in menig opzicht verstomd staan. Zou de viering van 1 mei een luxe geworden zijn ? 

1 mei is een gemeenschappelijk erfgoed van de linkerzijde. 

In 1886 lanceerde de Amerikaanse Arbeidsfederatie voor de allereerste keer een stakingsoproep op 1 mei om de 8-uren werkdag te eisen… In 1889 besliste de Socialistische Internationale om op die dag “een grote manifestatie op vast tijdstip te organiseren zodat tegelijk in alle landen en alle steden de overheid een ultimatum werd gesteld om de werkdag wettelijk te herleiden tot acht uur”. In 1891 opende het leger het vuur op een vreedzame betoging van arbeiders. Balans: 10 doden. Sindsdien is 1 mei een dag van bijeenkomst geworden, van herinnering en van strijd voor alle arbeiders op alle continenten.

Een tiental jaar geleden heeft ABVV-Brussel (een blijk van vooruitziendheid) beslist om het 1 mei-feest open te stellen voor alle progressieve krachten. De duur van –tenminste- één dag waarop de gemeenschappelijke geschiedenis van strijdpunten verbonden wordt aan de strijd vandaag, laat toe om hetgeen ons bindt te laten primeren op hetgeen ons scheidt en in één en hetzelfde feest alle linkse Brusselse krachten te verzamelen: politieke verantwoordelijken, syndicalisten en militanten uit het verenigingsleven, revolutionairen en reformisten, Belgische organisaties en organisaties uit het buitenland…

De arbeidswereld verenigen tegenover de neo-liberale globalisering 

Het belang van deze keuze is intussen duidelijk geworden. Van Seattle tot de Wereld Sociale Fora (gaande over de recente Europese manifestaties op 19 maart 2005) heeft de alliantie van vakbondsorganisaties en verenigingen zich opgeworpen als één van de strategische assen die de dynamiek van een “andere globalisering” (als alternatief van het neo-liberalisme) schetst en in gang brengt. 

Overigens bevestigt het recente patronale offensief om de wekelijkse arbeidsduur te verlengen (iets wat in West-Europa niet meer was gebeurd sedert de tweede wereldoorlog) in België -net als in Duitsland en in Frankrijk- ons in het idee dat het 1 mei-feest « incontournable » blijft voor de linkerzijde. 

Tot slot lijkt het ons vandaag de dag in het bijzonder belangrijk om ons te verzetten en te verenigen tegenover de ultra-liberale Europese grondwet die de werkgevers unaniem bekrachtigd willen zien door de lidstaten. De  gemeenschappelijke her-toeëigening van onze toekomst verloopt via onze geschiedenis. Onze capaciteit om samen een breuk te eisen in de Europese constructie en om het project van een Ander, democratisch, sociaal en vreedzaam Europa te verdedigen, wortelt rechtstreeks in de gedeelde herinnering van onze strijd in het verleden. 

We nodigen u dus uit –beste Kameraden- om de leden van het uitvoerend Bureau van ABVV-Brussel te interpelleren (individueel of via het aannemen van moties binnen de vakbondscomités) en om hen te vragen dat ABVV-Brussel dit jaar, net als de voorgaande jaren, de organisatie van een 1 mei-feest - dat een open trefpunt vormt voor de linkerzijde- op het Rouppeplein op zich neemt. Wat Attac Brussel betreft, drukken wij u onze levendige wens uit om blijvend te worden verbonden met deze viering.

Het succes dat dit feest gekend heeft tijdens de voorgaande edities toont de verbondenheid aan met de arbeidswereld. Dit feest komt dan ook toe aan alle arbeiders en aan alle syndicale militanten en militanten uit verenigingen die dit ondersteunen. Ze mag dan ook niet verdwijnen door een eenvoudige beslissing « van bovenuit »… 
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