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Een andere europese landbouwpolitiek ?

Aandeelhouders gaan voor ?

 

De introduct ie   van het  bindend   referendum op volks init iat ief   za l   de  koopkracht  en werkgelegenheid st imuleren.
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Milieu bescherming = Rechtvaardige economie

Carrefour is bezig
met franchisering van haar 
winkels. Dat betekent dat de 
winkel verkocht wordt aan 
een zelfstandig uitbater 
(vaak een voormalig zaak-
voerder) die bij Carrefour 
een lening aangaat en die
terugbetaalt naarmate hij 
de producten verkoopt die 
Carrefour hem levert. Zo’n 
persoon is dus met handen 
en voeten aan Carrefour 
gebonden.
Voor het personeel betek-
ent zo’n franchisering een 
loonverlies van 20% tot 30% 
en een �exibilisering. 
Gefranchiseerde winkels 
zijn vaak tot 20u en ook op 
zondag open. Bovendien 
valt zo’n winkel niet in 
hetzelfde paritair comité als 
de GB. Dat betekent dat er 
andere arbeids- en loons-
voorwaarden zijn.

Volgens sommige  kranten helpen de stakingen GB niet 
vooruit en incasseerden ze zware slagen. in de afgelopen 
jaren “de ene dreun na de andere”... 
Toch koopt het Franse Carrefour Poolse supermarkten van 
Ahold voor 375 miljoen  euro.   (dec2006)

Carrefour koopt Poolse Ahold .

Franchising slimme zet
voor aandeelhouders

r zijn namelijk afspraken over 
de jaarlijkse winstuitkering en 
het managment werkt in

In 2005 vertrok de PDG met een 
enveloppe van 38 miljoen Euro.
Waarom dan - 25 % op de lonen?
De boeren krijgen op deze manier 
ook geen correcte prijzen meer 
voor hun producten. De melkeri-
jen leveren half afgewerkte 
producten aan deze voedings 
monopolies en zijn machteloos , 
zelfs met 1 miljard liter per jaar 
zoals Melcobel, een cooperatie 
met 3500 leden. Zouden er net als 
met de boeken prijsafspraken 
gemaakt kunnen worden over een 
minimumprijs voor voedsel?   Als 
een boekhandel boeken aan 5 
euro  verkoopt krijgt ze een boete. 
De minimumprijs is 15 euro.

Voor een economie op mensenmaat 

Met lede ogen zien we toch hoe 
de sociale afbraak zich voor 
onze neus voltrekt.Delocalistaie  
in naam van  het heilige “vrije 
markt” en concurentie principes 
brengen mens, economie en 
natuur steeds verder uit balans 
de laatste decennia. Met deur- 
waarders en dwangsommen 
worden stakingen gebroken. 
Rechters en Tribunaals  zijn  
medeplichtig. Ze horen enkel 
het werkgeversverhaal   .

Wat kan je zeggen van onze 
volksvertegenwoordigers? De 
Di Ruppos sluiten zich aan bij de 
vrijmetselarij  en houden elkaar de 
hand boven het hoofd. De andere  
staan  machteloos  tegenover de 
belangen van het grootkapitaal.  
Sociale bewegingen en goedbe-
doelende politici  lijken  roependen 
in de woestijn. Is zelf aandeel-
houder worden dan de oplossing 
voor onze individuele �nanciele 
problemen? Een klein kind kan 

uittellen dat dit op lange termijn 
het algemeen belang schaadt. Bij 
elke wetgeving moet de balans 
kunnen worden opgemaakt van 
de e�ecten na 7 generaties. Nu is 
10 jaar al niet haalbaar voor  wind-
molens en zonne energie projek-
ten, terwijl dit juist de oplossing 
voor de sociale, economische en 
ecologische problemen  inhoudt 
voor de toekomst. Bekijk de 
documentaire: Here comes the 
Sun/ VPRO/Tegenlicht op internet.

De Boerenmarkten : Goedkoper en vers voor de consument en juiste prijs voor de boer..  Vroeger stalen mensen een brood op de markt  of beroofden de 
banken en gingen  daarvoor  in de gevangenis, Nu beroven banken en bedrijven de mensen.  We moeten de relatie herstellen tussen boer en consument.

  n Belgie zijn de meeste 
mensen lid van een vakbond. 
Vakbonden springen overal 
op de bres voor de werkende 
mens, zoals ook in dit sociaal  
con�ict met Carrefourt.

Competitie in een vrije markt is de kern van het probleem. 
Multinationals beweren geen extra kosten op zich te 
nemen voor sociale noch  milieuzaken om concurentieel 
te blijven. Deze neo liberale politiek is een globale ramp. 
Europa heeft deze politiek ondersteund en opgevolgd. Er 
is geen twijfel aan wie deze strategie ten goede komt; de 
rijkste en machtigste mensen in deze samenleving.

www.ademloos.be
Referendum 18 okto-
ber. Heb uw zeg !  .

De landbouwministers luisteren niet naar de boeren. Zij 
volgen de richtlijnen op van de grote agro-industriële 
bedrijven die het het lef hebben om zich de vertegen-
woordigers van de boeren te noemen!Zij weigeren om 
de boeren een rechtvaardige prijs te betalen voor hun 
goed  verzorgde producten. Als alles mis loopt vragen de 
mensen naar meer regels... herstel van de quota en beter 
toepast zoals in Canada waar de volumes om de 4 maand 
bepaald worden in overeenstemming met de vraag naar 
melk. De huidige subsidies dienen maar om het mogelijk 
te maken om te produceren aan belachelijk lage prijzen: 
De winsten zijn voor de agro-industrie en de distributie, 
de risico’s voor de boeren.Dat geld zou beter gebruik wor 
den voor een herstructurering die leidt tot een productie 
van goede kwaliteit voor de regionale markt tegen 
eerlijke prijzen. Het zal ook nodig zijn om zelf de 
distributie  in handen te nemen. Door rechtstreekse 
verkoop, individueel of in samenwerking…

functie daarvan bij Carrefourt. De 
aangekondigde sluitingen, en de 
druk op de lonen zijn daar het 
gevolg van. Niet omdat de groep 
verlies maakt of zelfs niet omdat de 
betrokken GB’s verlies maken, 
maar omdat de sluiting ervan meer 
opbrengt dan ze open te houden. 
Soms heeft dat te maken met 
immobiliën en huurprijzen, met 
directe concurrentie of met een 
wijk waar minder begoede 
mensen wonen die minder mobiel 
zijn, en de winkel als een sociale 
ontmoetingsplaats zien. De groep 
maakte vorig jaar nog 2,29 miljard 
netto winst, een stijging van 1,4% 

-AFP -  Brussel -  Zoals in veel bedrijven wordt het elke dag 
duidelijker dat de aandeelhouders van Carrefour, de directie 
in de tang heeft.

Modern Times nog steeds aktueel;  Tellen mensen  wel mee?

Maar omdat het zo - gezegd onafhankelijke 
winkels zijn die meestal minder dan 50 person-
eelsleden hebben,  kennen ze geen syndicale 
vertegenwoordiger. De gelijkenissen met hun 
enige grote concurrent op wereldschaal, Wal-
Mart, is tre�end. ”In franchise zijn de lonen 25 
pct goedkoper dan in het GB-statuut”, zegt 
Chris Van Drogenbroeck  Volgens de vakbon-
den heeft Delhaize al dezelfde plannen.                                 
(LBC)
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Zonnepaneel op rol . 
DLD produceert dank 
zij aangepaste 
wetten al  3000 kw 
per inw/jr aan her - 
nieuwbare  energie. 

Boerenmarkten zijn steeds meer in trek bij 
producent zowel als consument. 


