Vakbondsactie tegen Carrefour in Zemst groot succes
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Op zaterdag 25 oktober werd de vestiging van Carrefour in Zemst vanaf 6uur 's morgens hermetisch
afgesloten door vakbondsmilitanten van AVC en ABVV. Veel moeite hebben ze niet moeten doen
want de actiebereidheid van het personeel was overweldigend. Niemand heeft zich aangeboden om
te komen werken. Wat voor de aanwezige vakbondsafgevaardigden en militanten een zeer grote
opsteker was, dixit een afgevaardigde van LBC. Dit was een onverhoopt succes. Dit in tegenstelling
tot de vestigingen van Drogenbos en Burcht waar een eenzijdige verzoekschrift door een
deurwaarder werd afgeleverd en waar de vestigingen toch nog opengingen.In Zemst werd niet enkel
gestaakt tegen de toestand van de nieuwe vestiging in Brugge maar is er ook een zeer groot
ongenoegen tegen de directie, en meer bepaald tegen de nieuwe directrice die sinds zes maanden
aan het hoofd staat van de vestiging in Zemst. Dit verklaart waarom de actiebereidheid hier zo groot
is. Het pikket had weinig om handen om een zeldzame verdwaalde klant rechtsomkeer te laten
maken. De politie is hier enkel maar enkele keren symbolisch langs geweest. Met het lint waarmee
de politie de ingang had afgebakend werden de vakbondsvlaggen aan enkele paaltjes
bevestigd.Daags voor de actie konden we het volgende lezen in de pers:"De directie van Carrefour
Belgium zal alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat klanten zaterdag hun inkopen kunnen
doen en werkwillige personeelsleden aan de slag kunnen. Dat kondigt de leiding vanavond aan in
een persbericht, in reactie op de aankondiging van het vakbondsfront LBC-BBTK dat zaterdag actie
zal gevoerd worden aan tien hypermarkten van Carrefour in ons land."In het pamflet van het
gemeenschappelijk vakbondsfront kunnen we het volgende lezen:"Op 22 oktober opende Carrefour
een nieuwe hypermarkt met een verkoopsoppervlakte van 10.000m2, waarin zij 150 personeelsleden
tewerk stelt en toch wil Carrefour iedereen doen geloven dat deze winkel GEEN Carrefour is. Met als
gevolg dat het personeel in die winkel niet werkt aan dezelfde lonen en voordelen als het personeel
in de andere hypermarkten van Carrefour. Het personeel werkt er aan voorwaarden die vergeijkbaar
zijn met die van het personeel bij kleinere franchisezaken zoals GB en AD-Delhaize. Op jaarbasis
betekent dat 30% minder in de portemonnee. Als Carrefour dat in Brugge doet, dreigt het gevaar
dat ze dat ook elders zullen doen. En wie zegt dat anderen niet dra het voorbeeld volgen? Zo dreigt
ALLE WINKELPERSONEEL straks minder te verdienen. Dit is pure sociale afbraak!"
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