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Terugblik actie Stop The Killings
Internationale mensenrechtendag in Brussel

Foto's: Filip Bellemans

Op de internationale mensenrechtendag van 10 december organiseerde het platform ‘Stop The Killings’een
fakkelwake die omstreeks 19 uur vertrok op het Muntplein in Brussel en eindigde aan het gebouw van het
internationaal vakverbond ITUC op de Albert II-laan, nabij het Noordstation.

In de stoet liepen een aantal
buitenlandse vakbondsgasten mee.
Deze Pakistaan, Indonesiër en Thai
maakten eerder op de dag kennis met
de vakbondswerking in Brussel-HalleVilvoorde.

Het was een ingetogen fakkeltocht waarin af en toe een naam werd afgeroepen,
gevolgd door een gongslag. Het waren de namen van vermoorde journalisten,
arbeiders, boeren en mensenrechtenactivisten in de Filippijnen, in Guatemala
en in Colombia.
Om en bij de 400 mensen
namen deel aan de fakkeltocht van Stop The Killings,
een platform van 60 sociale
organisaties met vakbonden
en ngo’s.

Op de aankomstplaats
aan het ITUC getuigde
onder meer een Colombiaanse vakbondsman over
de repressie in zijn land.
Syndicalisten riskeren er
net als in de Filippijnen en in
Guatemala de kogel omdat
ze opkomen voor waardig
werk en mensenrechten.


De fakkeltocht passeerde onder meer
door de Lakense straat waar aan het
gebouw van de Vlaamse schouwburg
KVS het grote spandoek van de actie
werd ontrold.

Iedereen die meestapte in de fakkeltocht had een kogel bij zich die gedeponeerd moest worden in een gesmeed kunstwerk dat het logo van Stop The Killings voorstelde. Het kunstwerk werd op het einde van de actie tentoongesteld in het gebouw van het internationaal vakverbond.

Een nieuw jaar… een nieuwe

Visie

Op 9 januari zijn we er weer…op deze bladzijde, in een ander formaat,
met een andere lay-out. Maar met nog steeds syndicaal regionieuws uit
Brussel-Halle-Vilvoorde. Suggesties zijn welkom via
ﬁlip.bellemans@acv-csc.be .
Intussen wenst het ACV-verbond BHV jou in 2009 een goede gezondheid en
vele gewone gelukkige momenten, maar ook veel solidariteit, strijdlust en
een sterke sociale zekerheid.

Bekijk meer foto’s en lees meer over 'Stop The
Killings' via www.acwbrussel.blogspot.com
Lokaal syndicaal nieuws in jouw mailbox,
abonneer je op de ACV- nieuwsﬂash via
Nieuwsﬂash.Brussel@acv-csc.be

