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INLEIDING  

 

1. PROBLEEMSTELLING 

 

Sinds de grote economische hervorming in 1978 haar intrede deed in China, is er in 

het land heel veel veranderd. Een heel scala aan hervormingen werd ingezet: China 

maakte kennis met het kapitalisme en de bijhorende marktwerking. Het Maoïsme werd 

verlaten. Het land, dat daarvoor eigenlijk enkel staatsondernemingen kende – de 

zogenaamde SOEs (State Owned Enterprises) – maakte nu kennis met Joint-Ventures en 

firma’s die werden opgezet met buitenlands kapitaal, de FIEs (Foreign Invested 

Enterprises). Dit kapitaal was aanvankelijk vooral uit Taiwan, Zuid-Korea en Hong Kong 

afkomstig, maar later kwamen daar ook investeringen en ondernemingen uit andere 

landen bij. Ook de Chinezen zelf kregen de kans om private ondernemingen op te 

richten. China kende de daaropvolgende jaren groeicijfers tussen de 7 en 12 % (Chan en 

Xiaoyang, 2003). Het Chinese groeimirakel heeft echter ook verstrekkende gevolgen 

gehad voor de Chinese arbeidersbevolking. In de SOEs verloren heel wat werknemers de 

voordelen en de sociale zekerheid die ze onder het maoïstische systeem altijd genoten 

hadden. Heel wat onder hen raakten hun baan kwijt. In de nieuwe, exportgeoriënteerde 

privé-bedrijven, die zich vooral in de zuidelijke steden vestigden, gingen dan weer heel 

wat Chinezen aan de slag. Onder hen vooral migranten die het platteland verlieten op 

zoek naar werk, meestal ongeschoold en dus goedkoop. Sommige academici wijzen erop 

dat China deze bloei enkel heeft kunnen verwezenlijken dankzij de invloed van het 

confucianisme op de arbeiders. Dit zou namelijk bijdragen tot de gehoorzaamheid, 

loyaliteit en discipline van de werknemers. A. Chan en Z. Xiaoyang weerleggen deze visie 

echter (Chan en Xiaoyang, 2003). Zij wijzen erop dat de immense groeisprong van China 

vooral te danken is aan de dwang en het strenge disciplineringsproces waaraan arbeiders 

worden onderworpen. 

De Chinese arbeiders worden op de werkvloer dan ook met diverse problemen en 

gevaren geconfronteerd. Zo moeten ze lange dagen maken, met gemiddelden van 10 tot 

12 uur, tot zelfs pieken van 16 uur. Overwerk is vaak verplicht en leidt er soms toe dat 

arbeiders wekenlang geen enkele vrije dag hebben. Het werk is vaak gevaarlijk, heel wat 

arbeiders raken dan ook gewond bij arbeidsongevallen, of verliezen zelfs het leven. De 

Chinese lonen liggen erg laag. In China – zeker in de nieuwe buitenlandse 

ondernemingen – wordt voornamelijk voor de export geproduceerd. De lage lonen 

moeten de producten competitief houden en het gebied aantrekkelijk maken voor 

buitenlandse investeerders. Een ander probleem is vaak dat lonen niet altijd uitbetaald 

worden. Deze praktijken worden allemaal onder de noemer van ‘Tayloristisch 
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management’ geplaatst, waarbij een ijzeren discipline en zware straffen centraal staan. 

Deze vorm van management komt vooral voor in de joint-ventures met andere Aziatische 

landen (Taiwan, Zuid-Korea, Hong Kong) en in privé-ondernemingen van Chinezen zelf. 

In de Chinese staatsbedrijven en joint-ventures met westerse landen (Europa, de VS en 

Japan) is de situatie over het algemeen beter te noemen. Ook grote bedrijven zijn er 

meestal beter aan toe dan kleine of middelgrote bedrijven (Chan, 1993; Chan en 

Xiaoyang, 2003; Chan, 2003; Lee, 2007; Gamble en Huang, 2008).  

Deze omstandigheden kunnen niet anders dan ons doen terugdenken aan de situatie 

in de 19de eeuw bij ons in West-Europa en dus ook in België. Ook de Belgische arbeiders 

werden geconfronteerd met veel te lange werkdagen, veel te lage lonen, onveilige en 

ongezonde werkomstandigheden en een ijzeren discipline op de werkvloer. Maar er vallen 

nog meer gelijkenissen op te merken. Om de migrantenarbeiders uit de nieuwe industrie 

onder de knoet te houden, bestaat er in China een aparte methode: het hukou-systeem. 

Voor al wie op het platteland woont en in de stad wil komen werken, geldt de regel dat 

men hiervoor een certificaat moet bekomen. Zonder certificaat verblijf je illegaal in de 

stad en dat is strafbaar. Dit laat de staat natuurlijk toe om de instroom van arbeiders te 

controleren en op gezette tijden ook voor uitstroom te zorgen, door certificaten niet te 

verlengen. Maar ook werkgevers maken ervan gebruiken. Zij houden dit certificaat vaak 

bij en zorgen er dus voor dat de werknemers aan het bedrijf vast komen te zitten, want 

zonder certificaat kunnen ze nergens anders terecht (Chan, 2003). Iets gelijkaardigs 

troffen we ook aan in het 19de-eeuwse België, waar lange tijd het werkboekje verplicht 

was. Een arbeider moest dit boekje altijd kunnen voorleggen aan de plaatselijke 

overheid, zoniet werd hij als een vagebond beschouwd. Bij indiensttreding moest de 

werknemer dit boekje afgeven aan de werkgever, maar als hij elders aan de slag wilde, 

moest de werkgever erin aanduiden dat de werknemer ‘vrij was van alle verplichtingen’. 

Geen wonder dus dat ook dit werkboekje uitgroeide tot een chantagemiddel, dat pas in 

1883 (80 jaar na de introductie ervan) zou afgeschaft worden (De Wilde, 1997). 

Wanneer we verder het 19de-eeuwse België en het huidige China met elkaar vergelijken, 

dan kunnen we ook vaststellen dat beide landen een zeer ingrijpende verandering 

doorgemaakt hebben. Beiden zijn nog steeds overwegend rurale landen, het grootste 

deel van de bevolking is immers nog steeds afhankelijk van landbouw voor hun 

levensonderhoud. De industrie vormt er echter de belangrijkste groeipool. Steeds meer 

mensen gaan dan ook in deze sector aan de slag. België verlaat op het einde van de 18de 

eeuw het Ancien Régime: het systeem van gilden en ambachten dat eeuwenlang de 

economie vormgaf, wordt in de Franse Tijd afgeschaft en België zal als eerste 

continentaal-Europese land geconfronteerd worden met de industrialisatie en een nieuw 

economisch systeem: het kapitalisme. China verliet vanaf eind jaren ‘70 het Maoïsme en 

maakte ook de overgang naar het kapitalisme. Ook hier vond dus een ingrijpende 
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verandering in de economische structuren plaats. Dit heeft in beide landen zware 

gevolgen voor de arbeiders. 

In het 19de-eeuwse België zien we dat arbeiders al snel gaan protesteren tegen hun 

problematische situatie. We zien na verloop van tijd de eerste arbeidersorganisaties 

opduiken. Het gaat hier om coöperatieven en mutualiteiten, maar zeker ook om 

vakbonden. Dit is een erg moeizaam proces geweest, dat met vallen en opstaan gepaard 

ging. Toch zien we dat de vakbonden (en de organisaties die hiervan aan de basis lagen) 

een essentiële rol hebben gespeeld in het verbeteren van die arbeidsomstandigheden. 

Zoals reeds sterk beklemtoond, vertoont de situatie van de Chinese arbeiders heel wat 

gelijkenissen met die van hun 19de-eeuwse Belgische tegenhangers. De kernvraag die in 

dit werk zal worden gesteld, is dan ook hoe de gelijkaardige omstandigheden waar het 

huidige China en het 19de-eeuwse België economisch en op de werkvloer mee 

geconfronteerd werden, geleid hebben tot een gelijkaardige vakbondswerking, 

gelijkaardige verwezenlijkingen en strategieën en gelijkaardige problemen. Het 

zwaartepunt ligt dus bij de organisatie die zich historisch gezien altijd heeft 

gemanifesteerd als de grote voorvechter van arbeidsrechten: de vakbond. Voor China 

gaat het hier om de ACFTU (All China Federation of Trade Unions), de enige vakbond die 

er legaal is en als ‘staatsvakbond’ door het leven gaat. We focussen op de periode sinds 

de grote economische hervormingen van 1978, maar proberen toch vooral de klemtoon 

te leggen op de meest recente evolutie. Het is natuurlijk zeer moeilijk wetenschappelijke 

artikelen te vinden die de huidige situatie in de diepte behandelen, maar het gebrek 

hieraan heb ik proberen opvullen door ook gebruik te maken van recent materiaal uit 

populaire kranten en tijdschriften. Extra moeilijkheid is natuurlijk ook dat China nog 

steeds een zeer repressieve staatsstructuur heeft, waardoor wetenschappelijk onderzoek 

bemoeilijkt wordt. Toch slagen heel wat wetenschappers er wel in om veldwerk te doen 

en levert ook de ILO (de International Labour Organization) heel wat informatie over de 

situatie op het terrein. Al bij al lijkt er dus wel voldoende informatie beschikbaar om een 

genuanceerd beeld te schetsen van de Chinese situatie, al lijkt het evengoed 

onvermijdelijk dat bepaalde elementen aan ons blikveld zullen ontsnappen. 

Wat de Belgische situatie betreft, daar is de situatie ietwat complexer, aangezien het 

landschap er iets meer verbrokkeld is. De eerste vakbonden waren vaak ideologisch 

ongebonden, al waren er ook wel al snel socialistisch geïnspireerde vakbonden. De 

socialistische beweging zal – naarmate ze sterker wordt – steeds meer moeite doen om 

ook deze bewegingen aan de zuil te binden. Het is op deze arbeidersbewegingen dat wij 

hier de klemtoon zullen leggen. Er is in België natuurlijk ook een christelijk geïnspireerde 

vakbond ontstaan, maar deze is eigenlijk pas betekenisvol geworden in het begin van de 

20e eeuw, vandaar dat deze in dit werk niet opgenomen is. Het tijdskader voor België 

omspant dan ook voornamelijk de 19de eeuw, meerbepaald de periode tot ongeveer 
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1893. In dit jaar werd in België het algemeen meervoudig stemrecht ingevoerd. Deze 

significante stap richting democratisering vormt dus voor ons de cesuur. Dit om de kloof 

met eenpartijstaat China, waarin het merendeel van de bevolking de facto ook geen 

inspraak heeft, niet te groot te maken. Over de Belgische arbeidersbeweging is een 

ruime hoeveelheid literatuur beschikbaar, al doen enkele basiswerken toch zeer 

gedateerd aan. Heel wat werken blinken niet bepaald uit in objectiviteit en halen alles uit 

de kast om de lezer sympathie te doen voelen voor de arbeidersbeweging en het 

socialisme. Op zich is deze subjectiviteit nu niet meteen zo storend, maar ze heeft wel in 

zeer sterke mate het onderzoeksveld bepaald. De focus heeft jarenlang eenzijdig op de 

georganiseerde arbeidersbeweging gelegen. Prille organisatie – en protestvormen krijgen 

in het onderzoek zeer weinig aandacht, met als argument dat de arbeiders toen nog niet 

klassenbewust waren. De neiging om een waardeoordeel te koppelen aan 

organisatievormen – waarbij de oprichting van de BWP dan als een eerste hoogtepunt 

werd gezien – werkt storend en beperkend. Het is als onderzoeker dus van essentieel 

belang om feiten te scheiden van meningen bij de lectuur van heel wat werken over de 

arbeidersbeweging.  

 

2. EEN KORTE STATUS QUAESTIONIS 

 

Dat er voldoende materiaal te vinden is dat de ACFTU of de Belgische vakbonden 

behandelt, is dus duidelijk. Maar we moeten ons natuurlijk ook de vraag stellen of er al 

eerder vergelijkende literatuur verschenen is. Hier kunnen we eigenlijk kort over zijn, het 

hele onderzoek lang is er nergens een doorgedreven vergelijking opgedoken. Wat wel 

frequent opduikt, zijn werken die de Chinese situatie en vakbond behandelen en wat de 

arbeidsomstandigheden betreft de link maken met het 19de-eeuwse West-Europa. Verder 

dan dat wordt de parallel echter niet doorgetrokken. Het omgekeerde komt slechts één 

maal voor. Bart De Wilde behandelt in zijn werk de Belgische textielindustrie, maar wijst 

– opnieuw exclusief wat de arbeidsomstandigheden betreft – op gelijkenissen met de 

situatie in heel wat zich ontwikkelende landen, zoals China en India (De Wilde, 1997). 

Waar we ook even de aandacht op kunnen vestigen is het werk van F. Chen die de 

repertoires van protest van de hedendaagse Chinese arbeider in verband brengt met die 

van zijn 18de en 19de-eeuwse tegenhanders (Chen, 2000). Interessant is ook nog de 

licentiaatsverhandeling van Lies Martens met als titel ‘Onderzoek van het mogelijke 

parallellisme tussen de evolutie van de arbeidersbeweging in het Westen in de 19de en 

het begin van de 20ste eeuw en de evolutie van de ontwikkelingslanden vandaag’. Het 

werk heeft echter voor ons een aantal tekortkomingen. Het luik over het 19de en 20ste-

eeuwse Westen is naar ons aanvoelen iets te omvangrijk en te gedetailleerd en bevat 

enkele jammerlijke historische foutjes. Ook lijkt ons het plan om de volledige derde 
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wereld – met helaas China als uitzondering – te vergelijken met het hele 19de en 20ste-

eeuwse Westen iets te ambitieus. Dit doet het werk wat inboeten aan diepgang, al blijft 

het een interessante poging om dit onderwerp op de onderzoeksagenda te krijgen. 

Maar een vergelijking die de vakbonden uit zowel China als een 19de-eeuws Westers 

land overspant, is er dus niet meteen. De grote verklaring daarvoor is dat heel veel 

westerse, maar ook Aziatische, academici de Chinese vakbonden en de Westerse 

vakbonden als diametraal tegenovergesteld zien. De Westerse vakbonden worden 

voorgesteld onafhankelijke, zeer strijdbare organisaties die enorm succesvol zijn geweest 

in hun streven naar meer rechten voor arbeiders. De ACFTU wordt daarentegen vaak 

geportretteerd als enkel maar een overheidsinstrument dat weinig succesvol is. Het beeld 

dat in dit werk naar voor zal komen, is echter genuanceerder. 

 

3. OPBOUW VAN HET WERK 

 

In het eerste deel van het werk ligt de klemtoon bij de vakbonden zelf. We beginnen 

met een korte achtegrondschets, die ons moet toelaten beter in te schatten waar de 

arbeiders precies ontevreden over zijn. Vervolgens richten we onze blik op de vakbonden 

zelf. We gaan na hoe ze organisatorisch zijn opgebouwd en hoe ze deze vorm gekregen 

hebben. Het is hierbij allerminst de bedoeling om een zeer gedetailleerde geschiedenis 

van deze organisaties uit de doeken te doen, daar bestaan andere werken voor. We 

zullen gewoon stilstaan bij enkele kernelementen, die determinerend zijn voor het 

functioneren van de vakbond. Vervolgens is het de bedoeling dieper in te gaan op wat 

deze vakbonden verwezenlijkt hebben en hoe ze dit hebben klaargespeeld. We zullen 

hierbij aandachtig letten op gelijkenissen en verschillen tussen de Chinese en Belgische 

situatie. Ook de problemen waarmee de vakbonden geconfronteerd worden, zullen aan 

bod komen, opnieuw met de nodige aandacht voor overeenkomsten en verschillen. Tot 

slot zullen we in dit eerste deel ook nog stil staan bij andere vormen van 

arbeidersorganisatie. Voor China gaat het dan vooral om eventuele illegale vakbonden of 

andere organisaties die vakbondsactiviteiten vervullen. In België denken we dan 

bijvoorbeeld aan coöperatieven of mutualiteiten. Welke rol spelen deze organisaties? 

Nemen zij vakbondstaken op zich en zo ja, waarom? Ook hier kunnen we stilstaan bij 

gelijkenissen en verschillen en natuurlijk een verklaring hiervoor. 

In het tweede deel van dit werk staan we stil bij de relatie tussen de vakbonden en 

hun stakeholders. Hoe staan de arbeiders tegenover de vakbond? Is de vakbond een 

echte arbeidersorganisatie of moeten de arbeiders soms ook andere middelen inzetten? 

Hoe stelt de overheid zich op tegenover de vakbonden? Treedt deze repressief op 

tegenover vakbondsactiviteiten of is er onderhandelingsmarge? Dezelfde vraag kunnen 

we ons stellen met betrekking tot de werkgevers. Zijn er spanningen tussen werkgevers 
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en vakbonden of is er sprake van een goede relatie. Ook bij dit alles is het de bedoeling 

om de Chinese en Belgische situatie met elkaar te vergelijken.  

Tot slot is het de bedoeling om op basis van het voorgaande enkele bespiegelingen te 

maken over de mogelijke toekomst van de ACFTU. Wat verwachten academici van deze 

toekomst? Kan de Belgische situatie ons op dit vlak iets leren? We zullen ook nog even 

kort stilstaan bij de mogelijke impact van de huidige economische crisis die ook China 

teistert. Kan deze voor een momentum van verandering zorgen? 
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DEEL 1: DE VAKBONDEN IN CHINA EN BELGIE 

 

1. ACHTERGRONDSCHETS: VERSCHILLENDE SOORTEN ONVREDE 

 

Vakbonden vertegenwoordigen werknemers en komen op voor hun belangen. Maar 

vooraleer we ingaan op de precieze structuur en werking van de vakbonden, lijkt het 

essentieel om eerst even stil te staan bij de arbeiders en hun problemen zelf. Het gebruik 

van deze term lijkt te suggereren dat het hier om een monolithische groep gaat, maar dit 

is allerminst het geval. De ‘arbeidersklasse’ – zowel in het huidige China als het vroeg-

industriële België – is allerminst één en ondeelbaar. Welke groepen kunnen we 

onderscheiden en met welke problemen worden zij geconfronteerd. Met andere woorden: 

waar liggen de uitdagingen voor vakbonden, waar moeten zij iets aan veranderen? 

 

1.1 RUSTBELT VS. SUNBELT IN CHINA  

 

Dat de Chinese arbeiders hun ellendige arbeidsomstandigheden zullen trachten om te 

buigen, kan geen verbazing wekken. Maar het is hier van essentieel belang dat we een 

duidelijk onderscheid maken tussen twee zeer verschillende vormen van onvrede. In het 

werk Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt maakt Ching Kwan 

Lee ons duidelijk dat de Chinese arbeidersklasse allerminst een monolithisch geheel 

vormt. Zij ziet zeer duidelijk een onderscheid tussen de arbeiders uit de ‘Rustbelt’ (in de 

noordoostelijke provincie Liaoning) en zij uit de ‘Sunbelt’ (in het zuidelijke Guangdong, 

de bekende ‘Pearl River Delta’). De Rustbelt was de plaats waar in het Maoïstische China 

het gros van de zware industrie gevestigd was. De arbeiders daar hebben altijd sterk 

kunnen genieten van het ‘iron rice bowl’ systeem. Hun job was niet enkel een manier om 

in hun levensonderhoud te voorzien, maar gaf hen ook recht op behuizing, 

gezondheidszorg, ontspanning en sociale zekerheid. Met de opening naar de wereldmarkt 

heeft deze industrie zware klappen gekregen. Er is nauwelijks werk en heel wat 

werknemers zijn ontslagen of worden nauwelijks nog betaald. Het sociale 

zekerheidssysteem dat al die jaren met een job gepaard ging, functioneert nauwelijks 

nog en heel wat gepensioneerde arbeiders worden geconfronteerd met niet uitbetaalde 

pensioenen. Werkloze arbeiders ontvangen dan ook geen werkloosheidsuitkering (Lee, 

2007).  

W. Hurst behandelt de ontslagen staatsarbeiders in zijn artikel dat focust op het 

belang van de lokale overheden in deze kwestie. Hij behandelt echter niet alleen de 

Rustbelt, maar hij onderscheidt drie verschillende situaties op het terrein. In de eerste 

plaats heeft ook hij het over Noordoost China, kern van de stalinistische Rustbelt. Deze 

regio is het grootste slachtoffer geworden van de economische hervormingen en kent 
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dan ook het grootste aantal werklozen. In deze regio is protest het talrijkst, aangezien 

heel wat ontslagen arbeiders niet eens meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Hurst onderscheidt ook nog een middencategorie, van regio’s die in volle transitie zijn 

(Noordcentraal China en Upper Changjiang). Hier is de overgang naar de nieuwe 

economische structuur nog volledig aan de gang en is nog niet meteen duidelijk of dit 

een succes zal blijken of niet. Een deel arbeiders is ontslagen en in de problemen 

geraakt, een ander deel kon opnieuw aan de slag. Het andere uiterste vinden we volgens 

Hurst in de ‘Central Coast’. Onder de communistische economie was dit een bloeiend 

handelscentrum en een belangrijke productieplaats van consumptiegoederen. Dankzij de 

economische hervormingen is deze regio nog welvarender geworden. De ontslagen 

staatsarbeiders hebben over het algemeen nieuw werk gevonden of ontvangen wel een 

werkloosheidsuitkering. Het protest door ontslagen arbeiders is dan ook minder talrijk en 

het gaat ook niet over basisbehoeften, maar meer over het streven naar hogere 

uitkeringen of lonen. Toch zijn er ook in dit gebied problemen, die aansluiten bij deze uit 

de Sunbelt, die zometeen zullen behandeld worden. (Hurst, 2004). Ook essentieel aan dit 

artikel, is dat het ons toont dat ook het Chinese beleid geen monolithisch geheel is. 

Afhankelijk van de positie en belangen van de lokale overheden wordt er anders 

omgegaan met de bekommernissen en protesten van arbeiders. De centrale overheid zelf 

heeft niet altijd weet van of greep op deze situatie.  

De Sunbelt, in het zuiden van China, is volgens Lee de tegenhanger van de 

noordelijke Rustbelt en sluit aan bij wat Hurst voor de ‘Central Coast’ bespreekt. Deze 

regio is de kern van de bloeiende Chinese exportindustrie, met dan ook voornamelijk 

buitenlandse ondernemingen, joint-ventures en Chinese privé-bedrijven. Heel wat 

migrantenarbeiders zijn er actief en het is ook uit deze regio dat vaak de schrijnendste 

verhalen over miserabele arbeidsomstandigheden afkomstig zijn. Lage of onbetaalde 

lonen, lange werkdagen, een onveilige en ongezonde werkomgeving en een ijzeren 

discipline op de werkvloer zijn de problemen waar men in de Sunbelt het vaakst mee 

geconfronteerd wordt. Van belang is ook nog op te merken dat dit mede een rol heeft 

gespeeld bij de verandering van de arbeidssituatie in staatsbedrijven die ook actief zijn in 

het produceren van exportgoederen. Om de concurrente te kunnen aangaan met privé-

bedrijven zagen zij zich genoodzaakt de kosten te drukken door het sociale 

zekerheidssysteem af te bouwen en mensen op straat te zetten (Lee, 2007). 

 

1.2 AMBACHTELIJKE VS. INDUSTRIELE ARBEIDERS IN BELGIE 

 

Ook in België zien we na de doorbraak van de industrialisering een tweedeling ontstaan 

tussen arbeiders uit het oude en uit het nieuwe systeem. Aan de ene kant zijn er de 

arbeiders uit de ambachtelijke sectoren, die bijvoorbeeld in Brussel lange tijd talrijk en 
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dominant blijven. Zij hebben vaak hun roots in het oude gilden – en ambachtensysteem 

dat eind 18de eeuw werd afgeschaft. Ze zijn meestal gedegen opgeleid en vertrouwd met 

zelforganisatie. Ook zij hebben hun privileges zien verwateren. Zo is onder meer het 

recht op organisatie hen ontnomen en krijgen ze het soms hard te verduren door de 

concurrentie van de nieuwe fabrieken. Aan de andere kant is er natuurlijk de nieuwe 

groep fabrieksarbeiders. Heel wat onder hen stammen – net als de Chinese 

migrantenarbeiders – van het platteland en komen terecht in de prille Belgische fabrieken 

in nieuwe industriële centra, zoals Gent. Het is ook in België voornamelijk deze groep die 

zeer kwetsbaar is voor misbruiken en ellende op de werkvloer. Ook hier zien we dus 

duidelijk dat het onmogelijk is te spreken van dé arbeider. Zowel in België als in China 

kunnen we dan ook vaststellen dat de arbeidersklasse uit diverse groepen bestaat, met 

eigen bekommernissen en belangen. We kunnen ons dan natuurlijk de vraag stellen in 

welke mate dit een invloed heeft op het arbeidersprotest en op arbeidersorganisaties 

 

2. DE ROL VAN VAKBONDEN EN ANDERE ORGANISATIES 

 

In dit onderdeel focussen we dus op de werking, de successen, de strategieën en de 

problemen van de respectievelijke vakbonden. Bij elk van deze onderdelen zal eerst 

dieper ingegaan worden op de Chinese situatie, om vervolgens de Belgische situatie te 

onderzoeken. Het is dan uiteindelijk de bedoeling om beide situaties met elkaar te 

vergelijken. Aangezien er nog andere organisaties kunnen zijn die vakbondstaken op zich 

nemen of van belang zijn voor het functioneren van vakbonden, is het dan ook de 

bedoeling om ook deze even onder de loep te nemen voor wat beide landen betreft. 

 

2.1 VAKBONDEN 

 

2.1.1 Structuur en Functies 

 

2.1.1.1 ACFTU 

De ACFTU (All China Federation of Trade Unions) verschilt in sterke mate van wat wij 

traditioneel onder een vakbond begrijpen. B. Taylor en Q. Li argumenteren in hun artikel 

dan ook dat de ACFTU helemaal geen vakbond is (Taylor en Li, 2007), al lijkt het hier 

meer om een boutade dan een echt onderbouwde stelling te gaan. De vakbond kent in 

ieder geval een zeer bewogen geschiedenis. De ACFTU werd opgericht in 1925 met als 

één van de eerste voormannen Mao Zedong zelf. Men vocht onder meer voor betere 

werkomstandigheden en tegen kinderarbeid. De band met de Communistische Partij 

(CCP) was toen al zeer sterk. Toen Mao aan de macht kwam, werd de ACFTU de enige 

toegelaten vakbond en kreeg ze twee taken: ze moest in de eerste plaats meewerken 
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aan de opbouw van het land, maar was tegelijk ook verantwoordelijk voor veiligheid, 

gezondheid en een sociale zekerheidssysteem (De Chinese vakbond - de ACFTU, 2007). 

Toch bleven er binnen de ACFTU steeds mensen actief die naar meer streefden. Sommige 

vakbondslui wilden de ACFTU omvormen tot een echt onafhankelijke vakbond, die enkel 

in het belang van de arbeiders zou handelen. De ACFTU lag dan ook dikwijls overhoop 

met de CCP door haar streven naar meer autonomie, naar de mogelijkheid om echt voor 

arbeiders op te komen en naar politieke veranderingen. Zeker op momenten dat de 

centrale controle iets minder strak was, probeerde de ACFTU alle manoeuvreerruimte te 

benutten. Naarmate de jaren vorderden kwam het bestaan van de vakbond dan ook 

steeds meer onder druk te staan en ten tijde van de Culturele Revolutie werd de ACFTU 

zelfs even verboden. Ook bij de onlusten van 1989 zal de ACFTU haar rol spelen. 

Grotendeels koos de ACFTU er toen voor om te bemiddelen tussen werknemers en de 

staat, maar enkele vakbondslui kozen voor het ‘echte’ protest. De repressie die op dit 

protest volgde, bracht een zware slag toe aan de ambities en manoeuvreerruimte van de 

ACFTU, die zich tot op de dag van vandaag laat voelen (Chan, 1993; Baek, 2000). Ook 

vandaag nog is de ACFTU de enige toegelaten vakbond. Het is arbeiders niet toegestaan 

om zich te verenigen in andere arbeidsorganisaties dan de ACFTU. 

De structuur van de ACFTU is in ieder geval redelijk standaard en constant gebleven 

door de hele periode. Baek categoriseert het Chinese vakbondssysteem als een 

‘enterprise union system’. De vakbonden zijn merendeels georganiseerd op 

bedrijfsniveau. Er zijn wel enkele industriële vakbonden, maar deze vormen toch de 

uitzondering. Deze bedrijfsvakbonden kennen lokale, districts -, en provinciale koepels. 

Op nationaal vlak is er de National Congress of Trade Unions. Het feit dat het 

zwaartepunt bij de bedrijven ligt, houdt dus ook in dat iedereen die bij een bepaalde 

onderneming werkt, lid kan worden van de daar aanwezige vakbond. Dit verklaart dan 

ook dat heel wat managers eveneens lid zijn. Voor tijdelijke arbeiders, vooral migranten, 

is het lange tijd veel moeilijker geweest om het lidmaatschap te verwerven. Het is voor 

hen zeer lang verboden geweest – tot in 1983 met name – en al is het sinds enkele jaren 

ook voor hen mogelijk het lidmaatschap te verwerven, toch is er op dit vlak nog veel 

werk aan de winkel. Heel wat migrantenarbeiders zijn tot op de dag van vandaag geen 

lid van de vakbond. Bedrijven hebben slechts recht op voltijdse en betaalde kaderleden 

als er minstens 200 leden zijn. Heel wat bedrijven kennen dus geen professionele 

vertegenwoordiging. De vertegenwoordigers die er wel zijn worden slecht betaald en zijn 

niet steeds even competent. Lange tijd kwamen ze quasi allemaal uit het management 

van het bedrijf zelf of uit de Communistische Partij, maar sinds het mogelijk is deze 

vakbondsvertegenwoordigers te verkiezen, is dit langzaamaan aan het veranderen (Baek, 

2000).  Feit is verder ook dat de ACFTU heel sterk wordt gecontroleerd door de partij. 

Wanneer de vakbond een bepaalde actie of een programma op het getouw wil zetten, 
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heeft ze daar de toelating van de partij voor nodig. Tegelijk is er ook een sterke 

financiële afhankelijkheid (Taylor en Li, 2007).  

Sinds de economische hervormingen wordt de ACFTU met een volledig nieuwe 

context geconfronteerd. De staatsbedrijven krijgen zware klappen. Heel wat 

staatsarbeiders zijn werkloos geworden en de ACFTU heeft op die manier miljoenen leden 

verloren – en met die leden inkomsten, wat voor een grotere financiële afhankelijkheid 

van de partij heeft gezorgd. De nieuwe buitenlandse bedrijven brengen het kapitalisme in 

de praktijk, wat gepaard gaat met de uitbuiting van migrantenarbeiders. De Chinese 

vakbond heeft hier nauwelijks ervaring mee. Daar komt bovenop dat de ACFTU twee 

taken met elkaar moet zien te verzoenen. Aan de ene kant heeft de ACFTU nog steeds 

haar taken te vervullen als ‘transmission belt’. De vakbond wordt vanuit deze optiek 

gezien als een extensie van de partijstaat. Het moet de ideeën van de CCP overbrengen 

naar de arbeiders. De vakbond moet op die manier bijvoorbeeld mee instaan voor het 

realiseren van de economische groei. Sinds Deng Xiaoping krijgt ook de bottom-up kant 

aandacht. De vakbond moet in de partij opkomen voor het belang van de arbeiders en de 

arbeiders zelf ter hulp komen. Deze vernieuwing kende heel wat aanhang binnen de 

ACFTU zelf. Toch wijst dit al op een belangrijke contradictie waar de vakbond mee te 

maken krijgt. Aan de ene kant wordt van hen verwacht het partijbeleid te steunen en bij 

te dragen aan de ontwikkeling van het land, terwijl ze evenwel ook voor de arbeiders 

moeten opkomen. Dit is een uiterst moeilijke evenwichtsoefening. Tegelijk vervult de 

Chinese vakbond nog een tweede rol: ze moet namelijk ook optreden als bemiddelaar 

tussen managers en werknemers. Deze functie is nieuw sinds de economische 

hervormingen, omdat toen een nieuwe, onafhankelijke managersklasse is ontstaan. In de 

bedrijven zijn er bemiddelingscomités opgericht, met daarin managers, werknemers en 

vakbonden. Zij moeten de escalatie van conflicten verhinderen. Ook de ‘arbitration 

committees’ doen iets dergelijks, maar dan een trapje hoger en dus niet meer op 

bedrijfsniveau. Ook hier zetelen de vakbonden (Y. Zhang, 1997) . Hier botsen we dan op 

een tweede contradictie: de ACFTU moet dus enerzijds de typische vakbondstaken 

uitvoeren, maar is veel meer op samenwerking gericht dan op confrontatie, wat logisch 

voortvloeit uit haar opdracht om tot de groei bij te dragen. 

 

2.1.1.2 Een vergelijking met de Belgische vakbonden 

Ook de Belgische vakbewegingen kenden een bewogen en moeizame geschiedenis. 

Het ontstaan van de arbeidersbewegingen wordt traditioneel opgedeeld in drie perioden 

(Martens, 1994). De eerste periode die we onderscheiden is deze voor de Eerste 

Internationale, dus voor 1864. De eerste kiemen van een vakbond, vinden we bij de 

‘beurzen’ die werden opgericht door de werknemers uit de ambachtelijke sector in het 

prille begin van de 19de eeuw. Het ging hier om mutualiteiten die in veeleer uitzonderlijke 
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gevallen dienst deden als strijd – en belangenorganisaties. Voor fabrieksarbeiders was 

zelfs deze vorm van organisatie absoluut verboden. In Brussel vormt zich in 1857 de 

‘Association Générale Ouvrière’, die verdere vorming van beroepsverenigingen wil 

ondersteunen. Al deze verenigingen organiseren zich dus per beroepsgroep, een 

overkoepelende structuur is er niet. Pas vanaf de tweede helft van de 19de eeuw zien we 

hier enige verandering in komen, onder impuls van de economische crisis die in de jaren 

1850 huishield (Mahoux, 1998). In 1857 werden – opnieuw onder het mom van 

mutualiteiten – de eerste fabriekssyndicaten opgericht te Gent: De Broederlijke Wevers 

en de Noodlijdende broeders (spinners). Zij wilden gezamenlijk de werkomstandigheden 

van de arbeiders verbeteren en kozen hiervoor onder meer de staking als middel. Deze 

werd gefinancierd met geld uit de vakbondskas, die werd gespijsd door de leden. In 1860 

kwamen de werktuigmakers erbij en werd te Gent het Werkverbond gevormd. Bijzonder 

succesvol waren ze niet: hun leiders werden al snel opgepakt en hun kas in beslag 

genomen. Dit is iets wat de meeste vroege syndicale organisaties meemaakten: 

kortstondig kenden ze een zekere bloei, maar de initiatieven bloedden snel dood, door te 

weinig betrokkenheid van de arbeiders en een sterke repressie (De Weerdt, 1972). Deze 

periode wordt dan ook vaak de periode van de ‘passieve arbeidersbeweging’ genoemd 

(Martens, 1994). Recent is er sterke kritiek geuit op deze visie, omdat deze eigenlijk 

suggereert dat er pas vanaf het ontstaan van een sterke, georganiseerde 

arbeidersbeweging geprotesteerd wordt, wat natuurlijk absoluut niet strookt met de 

realiteit. Ook in deze eerste periode proberen arbeiders iets aan hun situatie te 

veranderen, passief zijn ze dus allerminst. Deze benaming komt dan ook vooral voort uit 

de nogal eenzijdig focus van historici op de georganiseerde arbeidersbeweging, iets wat 

pas de laatste jaren begint te veranderen (Regniers, 2003). 

Het zal dan ook pas vanaf de jaren 1870 zijn dat de vakbonden sterker beginnen door 

te breken, onder meer dankzij de steun van de Eerste Internationale (1864). Deze Eerste 

Internationale vormt dan ook meteen de tweede periode in de geschiedenis van de 

arbeidersbeweging. Binnen de Eerste Internationale werden vakbewegingen als 

primordiaal gezien en men probeerde dan ook zoveel mogelijk vakverenigingen te doen 

aansluiten – met succes. De vakbonden werden in deze periode langzaamaan sterker.  

Dit blijkt onder meer uit de succesvolle reeks stakingen in de metaalindustrie in 1871, 

waar ook andere beroepsorganisaties zich solidair tonen met de stakende organisaties. 

Toch is het succes niet van blijvende aard. Met de val van de Eerste Internationale 

verdwijnen ook weer heel wat syndicaten. Een langdurige stabiliteit zal er eigenlijk pas 

komen na de oprichting van de Belgische Werklieden Partij in 1885. Dit komt dan 

overeen met de derde periode in de geschiedenis van de arbeidersorganisaties: de 

periode waarin de nationale arbeiderspartijen ontstaan. Deze bloei van syndicalisme en 

socialisme viel samen met de zware crisis van de jaren 1873-1895. Deze crisis deed de 
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lonen ineenstorten en de prijzen stijgen. Dit deed de strijdbaarheid toenemen, arbeiders 

hadden immers niets meer te verliezen. Na 1885 kent het syndicalisme zijn allergrootste 

doorbraak met de oprichting van de BWP. Het is dankzij de socialistische partij dat er 

federaties zijn opgericht en dat er meer syndicaten bijkwamen. De BWP zal onder meer 

de vele beroepssyndicaten samenbrengen onder één koepel. Dit toont meteen de weg die 

vakbonden in België opgaan. De vakbonden overstijgen het bedrijf en zijn per sector 

georganiseerd. In België probeert men dus industriële vakbonden uit te bouwen, in 

tegenstelling tot in China. De partij zorgde ook voor de nodige financiële ondersteuning. 

(De Weerdt, 1972; Dhondt, 1960; De Wilde, 1997; Brepoels, 1988; Mahoux, 1998).   

 

2.1.2 De verwezenlijkingen  

 

Zowel de Chinese vakbond ACFTU als de Belgische syndicale organisaties hebben tot doel 

de arbeiders te vertegenwoordigen en hun werkomstandigheden te verbeteren. Een 

essentiële vraag is dan natuurlijk in welke mate ze daar in slagen / geslaagd zijn en hoe 

ze dit dan precies aanpakken / aangepakt hebben. In dit onderdeel gaan we dus op zoek 

naar de realisaties en strategieën van de Chinese en Belgische vakbonden. 

 

2.1.2.1 De verwezenlijkingen en strategie van de ACFTU 

Het feit dat de ACFTU een zeer intense band heeft met de communistische partij 

heeft heel wat nadelen (waar we later nog op terugkomen), maar brengt ook voordelen 

met zich mee. Door haar nauwe banden met de partij en dus met de overheid, heeft de 

ACFTU de mogelijkheid om heel sterk te wegen op het wetgevende werk van de 

overheid. De ACFTU heeft er dan ook bewust voor gekozen heel wat energie te steken in 

dit pad om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo speelde de ACFTU een 

belangrijke rol bij het tot stand komen van de ‘Labour Law’ in 1994. Deze wet omvatte 

een aantal vooruitstrevende bepalingen: de 44-urenweek werd vastgelegd, net als de 

maximum werkdag van 8 uur, kinderarbeid werd verboden en er werd een voldoende 

hoog minimumloon vastgelegd. Ook werd er een model naar voren geschoven voor 

conflictregulering: het systeem van de ‘Labour Bureaus’ (cfr. infra). De onafhankelijkheid 

van de ACFTU werd in deze wet ook nog eens beklemtoond (Ngok, 2008). Dit vormde 

echter slechts het begin. Ook bij het totstandkomen van de ‘Labour Contract Law’ uit 

2007 was de ACFTU zeer actief. Met deze wet probeerde men vooral iets te doen aan de 

problemen die vooral de migrantenarbeiders treffen. Zij hebben vaak nooit een officieel 

contract getekend, wat hen in een kwetsbare positie brengt. Met de ‘Labour Contract 

Law’ legde de overheid vast dat als er geen geschreven contract bestaat en er een 

anciënniteit is van 10 jaar, dit vanaf het ingaan van de wet gelijkgesteld wordt aan een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Men nam nog meer maatregelen om aan de 
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migrantenarbeiders tegemoet te komen. Er werd de mogelijkheid gecreëerd om CAO’s te 

sluiten, arbeiders kregen meer mogelijkheden om van job te veranderen en de duur van 

proefperiodes en interimarbeid werd ingeperkt (De Chinese vakbond - de ACFTU, 2007). 

Het opvallende aan deze wet was vooral dat er een nooit gezien niveau van publiek debat 

en consultatie aan vooraf ging. De bevolking had zelfs inspraak in de inhoud van de wet. 

De Chinese overheid werd naar aanleiding van deze wet sterk geconfronteerd met 

Europese en Amerikaanse lobbygroepen die deze wet wilden boycotten. Onder meer de 

Europese Kamer van Koophandel werd sterk bekritiseerd voor haar houding in deze zaak. 

Zij pleitte voor het behoud van de flexibiliteit en was sterk gekant tegen het uitbreiden 

van de macht van de vakbonden. Er werden wel een aantal toegevingen gedaan, maar 

aan de kern van de wet zou niet geraakt worden. (Annual Survey of Violations of Trade 

Union Rights, 2007; Vandaele, 2006). De ACFTU laat de laatste jaren wel vaker haar 

tanden zien en probeert de wetten die ze mee hielp ontwikkelen af te dwingen. Zo bond 

ze ook de strijd aan met telecomreus Huawei. Deze had het plan opgevat om al haar 

werknemers die de kaap van 10 jaar anciënniteit dreigden te bereiken, vrijwillig ontslag 

te laten nemen en daarna een nieuw contract te tekenen om zo te vermijden dat ze 

automatisch een vast contract van onbepaalde duur zouden krijgen, zoals de ‘Labour 

Contract Law’ vastlegde. De ACFTU klaagde dit aan en haalde haar slag thuis. Andere 

bedrijven, die dezelfde plannen koesterden, moesten deze dan ook laten varen (Braam, 

2009). Ook bij loonconflicten toont de ACFTU zich steeds strijdbaarder. In de jaren 2005 

en 2006 zijn ze zeer actief geweest om achterstallige lonen voor migrantenarbeiders op 

te eisen (Annual Survey of Violations of Trade Union Rights, 2007). 

De weg van de wetgeving is niet de enige die de ACFTU bewandelt om zaken te 

verwezenlijken. De ACFTU probeert ook nog op een andere manier de positie van 

arbeiders te verbeteren. De ACFTU is traditioneel zeer aanwezig in de staatsbedrijven, 

wat natuurlijk historisch zo gegroeid is. In de joint-ventures en de buitenlandse 

bedrijven, maar zeker in de Chinese privé-bedrijven en bij onderaannemers is de 

vakbondsaanwezigheid veel minder vanzelfsprekend. Het is sinds de jaren ’90 de ambitie 

van de ACFTU om de niet-georganiseerde werknemers te organiseren en voor hen 

basisrechten af te dwingen. Zeker sinds de ‘Trade Union Law’ in 2001 

vakbondsaanwezigheid verplichtte in bedrijven waar meer dan 25 werknemers hierom 

vroegen (Blecher, 2008) en in 2002 het project ‘naar een harmonieuze samenleving’ 

werd gelanceerd door de overheid, is dit in een stroomversnelling geraakt. De bedoeling 

van deze campagne was dan ook vooral om vakbonden op te richten in buitenlandse 

ondernemingen (multinationals en joint-ventures), waar het ledenaantal zeer laag lag 

(De Chinese vakbond - de ACFTU, 2007). In 2006 drong ook president Hu Jintao er nog 

eens op aan vakbonden op te richten in zoveel mogelijk FIEs (Annual Survey of Violations 

of Trade Union Rights, 2007). Deze bedrijven hebben zich in het verleden vaak in China 
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gevestigd net om aan vakbondsaanwezigheid te ontsnappen, het laat zich dus raden dat 

zij weinig enthousiast zijn over deze nieuwe politiek.  

Een heel bekend geval is de ‘zaak Wal-Mart’. Wal-Mart, de Amerikaanse 

supermarktketen, staat er wereldwijd om bekend geen vakbonden toe te laten in haar 

vestigingen. Na de nieuwe plannen om in zoveel mogelijk buitenlandse bedrijven een 

vakbond op te richten, nam de ACFTU zich voor hier iets aan te doen. De ACFTU bleef 

hierin haar neiging tot samenwerking getrouw. Men probeerde aanvankelijk door overleg 

met het management een vakbond op te richten. Dit is de normale manier waarop de 

ACFTU tewerk gaat, meestal met het nodige succes. Wal-Mart ketste deze voorstellen 

echter allemaal af. De Chinese vakbond raakte geïrriteerd en besloot uiteindelijk 

drastischer maatregelen te nemen. De ACFTU stuurde in het geniep personeel naar 

verschillende Wal-Mart afdelingen om zo 25 werknemers te mobiliseren, die dan een 

aanvraag tot het oprichten van een vakbondsafdeling konden indienen. Men vond al snel 

in één afdeling 25 arbeiders bereid, waarna heel wat andere afdelingen volgden. Wal-

Mart dreigde eerst met ontslagen, maar zou uiteindelijk toch een compromis sluiten met 

de ACFTU. De vakbondscomités werden toegelaten, maar 20 % ervan zou uit het 

management komen (Blecher, 2008). Dankzij deze strategie is de ACFTU er in ieder 

geval in geslaagd om honderdduizenden migrantenarbeiders aansluiting te doen vinden 

bij een vakbond, een belangrijke doorbraak, aangezien deze groep lange tijd uit de boot 

is gevallen. Ook in bedrijven als Carrefour, McDonalds, Motorola, Kentucky Fried Chicken, 

Samsung en Neslté zijn er vakbonden opgericht (Annual Survey of Violations of Trade 

Union Rights, 2007). 

Ook een onderzoek van Meei-shia Chen en Anita Chan toont aan dat de aanwezigheid 

van een vakbond op de werkvloer wel degelijk een verschil kan maken. Zij hebben 

namelijk vastgesteld dat bedrijven met een vakbondsvertegenwoordiging veel beter 

scoren op het vlak van veiligheid en gezondheid. China heeft al jarenlang een belabberde 

reputatie op het vlak van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Sommige 

onderzoekers stelden zelfs dat tot 30 % van de industriële beroepsbevolking in onveilige 

en / of ongezonde omstandigheden werkt. In 2001 besloot de Chinese overheid hier iets 

aan te gaan doen. Er werd een ‘National Safe Production Supervision Management 

Bureau’ opgericht en er kwam ook een ‘Safe Production Committee’, maar de duizenden 

kleine en middelgrote ondernemingen zijn vaak moeilijk te controleren. Veel belangrijker 

dan deze twee centrale instellingen zijn dus de vakbond, maar ook de ‘Staff and Worker’s 

Representative Congress’ (SWRC), een orgaan dat in heel wat bedrijven aanwezig is. Het 

gaat hier om een consultatie – en beslissingsorgaan dat één - of tweemaal per jaar 

samenkomt. In de praktijk is er vaak een zeer sterke samenhang en interactie tussen 

SWRC en vakbond. Het is dankzij deze twee instellingen dat problemen worden 

aangeklaagd, dat er alternatieven worden geformuleerd en dat arbeiders zelf ook hun 
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klachten duidelijk kunnen maken. Bedrijven met een vakbond en een SWRC scoren 

volgens de bevindingen van Chen en Chan veel beter op het vlak van veiligheid en 

gezondheid dan bedrijven zonder (Chen en Chan, 2004). 

De ACFTU toont zich dus strijdbaar en neemt verschillende initiatieven om de rechten 

van de arbeiders te verbeteren en af te dwingen. Men kiest ervoor om vooral via 

wetgeving, rechtspraak en onderhandeling te werken. Dit vloeit natuurlijk logisch voort 

uit het feit dat de ACFTU een rol heeft te spelen bij de economische groei van het land en 

haar nauwe band met de partij. De confrontatie opzoeken behoort voor de ACFTU niet tot 

de mogelijkheden. Dit verklaart meteen ook waarom de ACFTU geen stakingen en / of 

demonstraties ondersteunt of organiseert, iets wat wij traditioneel zien als hét 

strijdmiddel van vakbonden. De Chinese vakbond gedraagt zich dus als een zeer 

rationeel orgaan. Ze kiest voor de middelen, waarvan ze weet dat ze succes kunnen 

opleveren en vermijdt strategieën die repressie zouden kunnen uitlokken. We kunnen 

dus ook vaststellen dat de ACFTU meer is dan zomaar een handpop van de CCP. Ze 

neemt wel degelijk zelf initiatieven. China is dan wel een bureaucratische éénpartijstaat, 

maar ook binnen dit systeem kunnen de verschillende bureaucratieën ander belangen 

natstreven, zo stelt A. Chan (Chan, 1993). De ACFTU is een perfecte illustratie van deze 

uitspraak. 

 

2.1.2.2 Wat bereikten de Belgische vakbonden in de 19de eeuw? 

Velen zullen wellicht in de eerste plaats aan stakingen denken, wanneer de 

strategieën van de Belgische vakbonden in de 19de eeuw aan bod komen. Toch is dit een 

vertekend beeld van de werkelijkheid. Een eerste middel waar de arbeidersorganisaties 

zich van bedienden, was de petitie. Men hield vooral petities om wetsartikelen, die 

arbeiders benadeelden, te kunnen veranderen. Dit gebeurde al vanaf het prille ontstaan 

van de eerste vakbonden in de jaren 1860. Het is op deze manier bijvoorbeeld dat men 

de wet op de samenspanning (die arbeidersorganistatie en stakingen belemmerde) 

probeerde af te schaffen. Uiteindelijk zouden de arbeiders op dit vlak hun slag in 1866 

thuis halen. Via deze petities werden nog heel wat andere problemen op de agenda 

geplaatst: de afschaffing van het werkboekje en de intrekking van artikel 1781 (dat 

stelde dat de patroon geloofd moest worden bij een loongeschil) vanaf 1867, maar het 

zou tot 1883 duren voor hier iets aan veranderd werd. Ook kinder – en vrouwenarbeid 

werden aangeklaagd, maar ook hier was het een werk van lange adem voor het 

parlement bereid werd gevonden maatregelen te nemen. In zekere zin kunnen we deze 

strategie dus wel succesvol noemen, alleen is het natuurlijk wel zo dat er een hele tijd 

overgaat alvorens ze vruchten afwerpt (Dhondt, 1960). 

Naarmate ze meer sociale wetgeving kunnen afdwingen, zullen de vakbonden er ook 

streng op toezien dat deze wetten ook worden nageleefd en hiervoor ten volle beroep 
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doen op de bevoegde instanties. Na 1895 zullen de vakbonden de pas opgerichte 

arbeidsinspectie inschakelen wanneer ze bepaalde misbruiken een halt willen toeroepen. 

Het gaat hier dan onder meer over kinderarbeid, problemen met de uitbetaling van 

lonen, … De Wilde wijst er zelfs op dat het in vele gevallen al genoeg was om te dreigen 

met het inschakelen van de inspectie om hun slag thuis te halen (De Wilde 1997). De 

vakbonden probeerden ook in de al bestaande organisaties te ‘infiltreren’, zodat ze ook 

op dat niveau inspraak konden krijgen. Zo leverden de Gentse vakorganisaties strijd om 

opgenomen te worden in de werkrechtersraden. Deze raden waren het bemiddelings – en 

beslissingsorgaan bij arbeidsconflicten (cfr. infra). Uiteindelijk zouden hier ook arbeiders 

in zetelen, al kwamen ze dan grotendeels uit het leidinggevend personeel, aangezien 

lezen en schrijven vereiste vaardigheden waren. De arbeiders mochten wel zelf hun 

vertegenwoordigers voor deze raden kiezen. Dit zou jarenlang de enige vorm van 

stemrecht zijn waarover deze groep kon beschikken (Pittomvils, 1995).  

In de mate van het mogelijke maakten arbeiders dus gebruik van zaken als overleg, 

wetgeving, inspraak, … Toch blijkt dit niet altijd mogelijk. Vaak moet men om tot overleg 

te komen of om de nodige wetgeving te creëren toch nog gebruik maken van het 

stakingswapen. Dit gebeurde ook in de periode voor 1866, het jaar waarin staken 

wettelijk werd toegelaten. Staken was immers hét middel bij uitstek om druk te zetten, 

wat dan tot gesprekken kon leiden. De eerste vakbonden probeerden het stakingsmiddel 

wel enigszins te stroomlijnen. De opkomst van de Eerste Internationale (1864) speelde 

een belangrijke rol bij de nieuwe, meer georganiseerde strategie. Zeker vanaf 1872 

probeerden de vakverenigingen gedeeltelijke stakingen zo goed als mogelijk te 

vermijden. Deze waren een echte aanslag op de stakingskas en leverden vaak niet het 

beoogde resultaat op. Tijdens de congressen in de geest van de Eerste Nationale, waar 

vertegenwoordigers van heel wat verschillende organisaties aanwezig waren, groeide 

sterk de voorkeur voor algemene werkstakingen als afdoend drukkingmiddel. Het zou 

nooit helemaal lukken om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, maar men kwam 

wel overeen dat de gedeeltelijke stakingen gecontroleerd moesten worden door een 

regionale raad om te vermijden dat het financieel potentieel van de vakorganisaties in 

gevaar zou komen (De Weerdt, 1972). Dit toont dus duidelijk aan dat men de stakingen 

minder impulsief wilde maken. Tegelijk wou men ook niet toegeven op het emotionele 

karakter van stakingen, omdat net dit zeer wervend werkte. Het was vaak balanceren op 

een slappe koord. Toch waren er een aantal ‘richtlijnen’. Stakingen werden meer en meer 

per beroep georganiseerd en steeds minder per bedrijf. Zo kwam men toch dichter bij de 

‘ideale’ algemene staking. De collectieve aanpak kwam dus wel degelijk centraler te 

staan. Er werd trouwens vooral gestaakt in tijden van crisis. Dit is niet meer dan logisch. 

In gunstige economische tijden staan arbeiders in een sterkere onderhandelingspositie. 

De werkgevers hebben hen nodig en zullen dus sterker geneigd zijn te praten en 
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toegevingen te doen. In economisch barre tijden is de onderhandelingsbereidheid bij 

werkgevers quasi onbestaande en gebruiken arbeiders dus de staking als 

drukkingsmiddel (De Wilde, 1997).  

We kunnen ons nu natuurlijk ook nog de vraag stellen waarvoor men staakte en of 

deze stakingen resultaat boekten. De eerste, prille stakingen draaiden vooral rond 

economische belangen. Het ging om zaken als de te lange werkdagen, ongezonde en 

onveilige werkomstandigheden, de te lage lonen, … Deze stakingen waren dus in de 

eerste plaats gericht tegen de werkgevers en niet zozeer tegen de overheid, al was een 

welkom neveneffect dat overheden zo iets meer druk ervoeren om bepaalde sociale 

wetten in te voeren. Maar meestal was dit dus niet het hoofddoel. Zeker voor en tijdens 

de Eerste Internationale kwamen dergelijke stakingen vaak voor. Deze stakingen, in een 

deel van de gevallen gedragen en gesteund door de prille vakbonden, waren nauwelijks 

succesvol. Men bezat bijvoorbeeld nog niet de middelen om een staking lang genoeg vol 

te houden. Pas in de jaren 1870 begint dit te veranderen. In de Waalse industriebekkens 

slagen de stakers er onder meer in een tienurenwerkdag af te dwingen. Dit succes is in 

sterke mate te danken aan de betere organisatie van het protest en de solidariteit van 

andere vakbonden (Dhondt, 1960). Dit betekende een kentering: van dan af waren 

stakingen beter georganiseerd en boekten de arbeiders vaak succes, wat betreft het 

afdwingen van hogere lonen, kortere werkdagen en betere arbeidsomstandigheden. 

Verder was er natuurlijk ook nog de politieke staking, die zich naarmate de BWP en haar 

cenakels sterker werden steeds meer ging richten op het verkrijgen van stemrecht, maar 

het zou ons te ver leiden dit in detail te bespreken. Kern is in ieder geval dat ook hier 

traag, maar gestadig, succes werd geboekt. 

 

2.1.2.3 Gelijkenissen en verschillen 

Wat frappeert als de sterkste gelijkenis is dat vakbonden in beide landen zeer rationeel 

en pragmatisch hun strategieën kiezen. Men benut de middelen die binnen hun bereik 

liggen. In China zet men vooral in op wetgeving en bemiddeling omdat dit daar nu 

eenmaal het meest haalbare is. Ook de Belgische vakbonden geven de voorkeur aan het 

streven naar aangepaste wetgeving, vooral via petities, en ook zij kiezen voor een 

dialoog met werkgevers en overheid. Het stakingswapen wordt door de vakbonden 

eigenlijk vooral ingezet als deze eerste strategie niet werkte. Dit illustreert de rationaliteit 

natuurlijk, aangezien staken een risico inhoudt voor de vakbonden (onder meer een 

financieel risico) en dit wil men natuurlijk zo veel mogelijk beperken. Ook het feit dat 

men in beide landen inzet op wetgeving en bemiddeling valt op. Dit botst misschien wel 

met het traditionele beeld dat wij aan vakbonden linken, namelijk dat van stakingen en 

collectief geweld, maar dat is zeker niet waar vakbonden dus meteen voor kiezen. Hier 

vinden we dan meteen ook een belangrijk verschil terug. Door hun sterke binding met de 
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overheid is het voor de ACFTU onmogelijk het stakingswapen in te zetten. Niet alleen 

omdat dit op repressie zou botsen, maar vooral omdat de topvakbondslui zeer nauwe 

banden hebben met deze overheid en er dus geen enkel belang bij hebben zich agressief 

op te stellen. Het zou trouwens ook botsen met de hen door de overheid toegewezen 

opdracht om mee te helpen aan de opbouw van het land. De Belgische vakbonden 

gebruikten het stakingswapen wel. Zij hebben enkel verplichtingen tegenover de 

arbeiders en niet tegenover de overheid. Ze hebben ook niet de directe invloed om 

wetten en veranderingen af te dwingen, dus moeten ze voor het stakingswapen kiezen 

als er bij de andere partijen geen onderhandelingsbereidheid is. 

 

2.1.3 Problemen  

 

2.1.3.1 Problemen voor de ACFTU 

Toch wordt de ACFTU fel gecontesteerd door Chinese en internationale academici en 

leveren de Chinese arbeiders ook vaak scherpe kritieken. Dit heeft natuurlijk ook zijn 

redenen. De ACFTU wordt met diverse problemen geconfronteerd die een soepele 

werking in de weg staan. Een eerste – en essentieel probleem – is zonder twijfel de 

nauwe band die de ACFTU onderhoudt met de CCP. De ACFTU is financieel zeer sterk 

afhankelijk geworden van de partij. Door het afkalven van de staatssector is ze heel wat 

betalende leden kwijtgeraakt, waardoor partijgeld onontbeerlijk is geworden. Alle acties 

die de ACFTU wil ondernemen moeten goedgekeurd worden door de partij, wat natuurlijk 

ernstige beperkingen met zich meebrengt. De partij ziet de ACFTU nog altijd in eerste 

instantie als een middel om de sociale stabiliteit in stand te houden. De vakbond mag wel 

opkomen voor rechten van werknemers, maar dit mag in geen geval voor sociale onrust 

zorgen. Staken is dan ook compleet uit den boze. Stakingen en andere vormen van 

collectieve actie worden door de partij ook gezien als een belemmering voor de 

econmische groei (Taylor en Li, 2007). Het stakingsrecht werd in China al in 1982 uit de 

wet gehaald. De overheid claimde dat staken niet meer nodig was: alle spanningen 

tussen proletariaat en managers waren immers uitgeroeid. Tot op de dag van vandaag is 

deze situatie zo gebleven (Annual Survey of Violations of Trade Union Rights, 2007). 

Vakbondsleiders kunnen niet alleen zelf het stakingswapen niet gebruiken, vaak gaan ze 

ook actief het terrein op om spontane stakingen te verhinderen of te ontmoedigen. Ze 

proberen de arbeiders af te leiden naar de officiële wettelijke procedures, die in het leven 

zijn geroepen om het ongenoegen te kanaliseren en te controleren (Chen, 2003). 

De ACFTU heeft dus een probleem van dubbele loyaliteit. Enerzijds is de ACFTU nooit 

echt losgekomen van haar rol als staatsinstrument – een rol die ze onder het 

communisme steeds met verve speelde – en dient ze dus nog altijd staatsdoelen, zoals 

bijdragen tot economische groei en het bewaken van de sociale rust. Anderzijds heeft ze 
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er door de economische hervormingen een extra taak bij gekregen: ze hoort nu ook een 

sociale groep, met name de werknemers, te representeren. Ook tegenover deze groep 

hoort ze zich dus loyaal te gedragen. Het mag ons dus niet verbazen dat deze gespleten 

situatie voor spanningen zorgt. Wat goed is voor de staat, is niet altijd goed voor de 

werknemers en vice versa (Chen, 2003). Binnen de ACFTU zelf is er bij het leidinggevend 

kader sterk de wil geweest om een autonomere positie in te nemen ten opzichte van de 

CCP. Deze trend bereikte haar piek in 1989, maar de sterke repressie die op Tiananmen 

volgde, zorgde voor een terugslag. Toch blijft het vakbondskader wel streven naar meer 

autonomie, soms met succes, zoals in de diverse ‘Trade Union Laws’, maar in de praktijk 

gaat de evolutie toch traag (Howell,1998). Een ander probleem dat terug te brengen valt 

tot de dichte verwevenheid met de partij, is het gebrek aan capabel personeel. Er is een 

nijpend gebrek aan full-time personeel en het personeel en de vertegenwoordiging die er 

dan wel zijn, komt vaak uit het management of uit de partij zelf. Het zal dan ook 

niemand verwonderen dat vakbondslui in sommige bedrijven een betere relatie hebben 

met het management dan met de werknemers zelf. Iedereen die een functie binnen de 

vakbond opneemt, moet trouwens lid zijn van de partij. Er is wel de mogelijkheid om 

vertegenwoordigers te verkiezen, maar in de praktijk zien we dat het nog steeds zeer 

vaak de partij is die kandidaten naar voren schuift. (Baek, 2000). Heel wat vakbondslui 

uit de partij blijven zich dan ook voornamelijk gedragen als ambtenaren. Ze willen hun 

job wel goed uitvoeren, maar blijven steeds loyaal tegenover de partij (Chan, 1998). 

Toch zien we ook op dit vlak langzaam positieve veranderingen. Zeker in de sterk 

door de nieuwe industrie gedomineerde Parelrivierdelta beginnen er zaken te bewegen. 

Sinds de zomer van 2008 kan het topmanagement geen deel meer uitmaken van de 

vakbondsafvaardiging. Ploegbazen, middenkader en afdelingshoofden komen wel nog 

steeds in aanmerking. Toch toont dit wel aan dat de ACFTU zich bewust is van de 

problemen en hier een oplossing voor wil zoeken. Dat de ACFTU dezelfde afstand van de 

partij en de overheid zal nemen, lijkt wel nog steeds volstrekt onwaarschijnlijk. Toch 

begint de vakbond zich ook tegenover de partij meer te roeren: bepaalde vakbondslui 

vragen immers al luidop om een expliciete wettelijke erkenning van het stakingsrecht 

(Vandaele, 2008a). Dit toont dat er in bepaalde geledingen de ambitie leeft om met de 

ACFTU toch het meer contesterende pad op te gaan. 

Een tweede reeks problemen valt vooral te linken aan de organisatorische structuur 

van de ACFTU, die zich maar zeer langzaam aanpast aan de nieuwe omstandigheden na 

de economische hervormingen. De structuur van de ACFTU was er historisch op gericht 

de stedelijke arbeiders uit de staatsbedrijven aan te spreken. Maar na de economische 

hervormingen werd de ACFTU geconfronteerd met twee volledig nieuwe fenomenen: ten 

eerste is er de opkomst van buiten – en binnenlandse ondernemers die bedrijven leiden. 

Dit was volledig nieuw voor de ACFTU, die enkel ervaring had met bedrijven geleid door 
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de staat. Dit bracht een hele reeks nieuwe uitdagingen met zich mee voor de vakbond, 

zo leert ons J. Howell. De ACFTU moest zich kennis van nationale en internationale 

sociale wetgeving eigen maken om haar functie als vertegenwoordiger van de arbeiders 

naar behoren te vervullen. De vakbond moest meer voor confrontatie kiezen, moest echt 

opkomen voor de rechten van arbeiders, iets wat ze voor de economische hervormingen 

nooit heeft moeten doen. Vakbondslui zagen zich in zekere zin genoodzaakt zich om te 

vormen tot een vakbond ‘western style’. Zo moesten ze onder meer leren 

onderhandelen, aangezien ook in China het systeem van collectieve onderhandelingen 

werd geïntroduceerd. (Howell, 1998). De ACFTU heeft hier al grote stappen gezet, zeker 

wat betreft de wetgeving, maar ze blijft ook vandaag nog gewrongen zitten met haar 

nieuwe taak als verdediger van de arbeidersbelangen. Er is binnen de vakbond zeker de 

wil aanwezig om op dit vlak vooruitgang te boeken, maar de neuzen staan nog niet 

allemaal in dezelfde richting. De maoïstische erfenis blijft op sommige vakbondslui 

wegen. Tegelijk zijn er natuurlijk steeds de verplichtingen ten opzichte van de partij, die 

voor een verwrongen situatie zorgen. 

Een tweede nieuwigheid is de uitbreiding van de arbeidersklasse. Het gaat niet alleen 

meer om stedelijke arbeiders uit de traditionele geïndustrialiseerde gebieden. Vanuit het 

platteland trekken grote aantallen migrantenarbeiders naar de nieuwe industriële centra, 

om er in de nieuwe binnen – en buitenlandse private ondernemingen te gaan werken. 

Vaak zijn dit jonge, ongeschoolde en ongehuwde vrouwen en meisjes. Twee problemen 

duiken hier op. In de eerste plaats moet de vakbond nieuwe technieken ontwikkelen om 

deze nieuwe groep arbeiders aan te spreken. Dit is een traag en moeizaam proces. De 

ACFTU gaat op huisbezoek bij deze nieuwe arbeiders en probeert hen te bereiken door 

middel van kranten en meetings. Ze investeren ook steeds meer moeite in het onderzoek 

naar problemen op de werkvloer. Toch levert hen dit heel wat kritiek op, aangezien hen 

wordt verweten dat ze wezenlijk eigenlijk niets doen. Een tweede, ernstig probleem is de 

afwezigheid van vakbondsafdelingen in buitenlandse en binnenlandse private 

ondernemingen (Howell, 1998). De ACFTU zet al een tijdje alles op alles om in zoveel 

mogelijk buitenlandse bedrijven een vakbondsafdeling op te richten (cfr. supra). Vanaf 

2001 raakte dit proces in een stroomversnelling. Dit bleek een spectaculair succes: in 

nauwelijks enkele jaren tijd werd in een overweldigende meerderheid van de 

buitenlandse bedrijven een vakbondsafvaardiging opgericht. Goed nieuws op het eerste 

gezicht. Het grote probleem is echter dat deze vakbonden verontrustend vaak lege dozen 

zijn. De oprichting van een vakbond gebeurt immers bijna altijd in overleg met het 

management. Dit leidde ertoe dat de vakbondsafvaardiging in het bedrijf vaak uit het 

management zelf kwam. Dit is nog een erfenis van het socialistische systeem, waar de 

vakbond exact dezelfde belangen had als het management: namelijk het productiever 

maken van de onderneming. Helaas bemoeilijkt deze focus natuurlijk het representeren 
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van werknemers (Clarke, Lee en Li, 2004). Zelfs in het geval Wal-Mart, waar de 

oprichting tegen de wil van het management gebeurde, blijkt deze vakbond zeer weinig 

inhoud te hebben. Wal-Mart was ook een gemakkelijk slachtoffer, aangezien zij niet 

zomaar konden verhuizen. Investeerders die dreigen weg te trekken, worden door de 

lokale overheid vaak zeer inschikkelijk behandeld, ondanks het beleid van de centrale 

overheid. Deze willen de investeerders immers kost wat kost in hun regio houden. Niet 

alleen de ineffectiviteit van de vakbonden in buitenlandse ondernemingen blijft 

problematisch. Ook de bijna volstrekte afwezigheid van vakbonden in de sweatshops in 

handen van Chinese ondernemers zelf, blijft een kolossaal probleem (Blecher, 2008). Het 

gaat hier vaak om ‘domestic private enterprises’, ook gevestigd op het platteland, die 

laaggeschoolden tewerkstellen in zeer arbeidsintensieve sectoren. Vaak is dit alles zeer 

informeel geregeld en genieten de werknemers nauwelijks bescherming. De 

omstandigheden zijn dan ook vaak schrijnend. Vaak zijn de arbeiders laaggeschoolde 

vrouwelijke migrantenarbeiders die echt nergens anders aan de slag kunnen. De vaak 

wel technisch geschoolde arbeiders in staatsbedrijven en Chinees-buitenlandse joint-

ventures zijn er meestal minder slecht aan toe en hebben steeds jobalternatieven 

voorhanden (Zhu en Fahey, 1999; Blecher 2008; Xue, 2008). Een van de grote 

problemen van de ACFTU is dus dat ze er tot op de dag van vandaag nauwelijks in slaagt 

om deze groep arbeiders te bereiken.  

Een derde probleem waar de ACFTU sterk mee geconfronteerd wordt is de 

inefficiëntie van haar maatregelen op het terrein. De naleving van bepaalde weten en 

verworvenheden afdwingen is allerminst vanzelfsprekend. Dit voedt natuurlijk de kritiek 

dat de ACFTU een volstrekt overbodige instelling is. Heel wat lokale overheden zijn niet 

bepaald geneigd de wetten af te dwingen of na te leven. Zij willen kost wat kost binnen – 

en buitenlandse investeerders aantrekken en arbeidsrechten staan dit eigenlijk alleen in 

de weg. De ACFTU kan dan wel wegen op de wetgeving, maar als die op het terrein niet 

wordt nageleefd en gecontroleerd, is de efficiëntie natuurlijk zoek (Taylor en Li, 2007). 

Ching Kwan Lee heeft het in dit opzicht zelfs over een cliëntelistische relatie tussen 

investeerders en de lokale overheden. De omstandigheden waarin heel wat 

migrantenarbeiders moeten werken, komen nauwelijks overeen met de ‘Labour Law’. Ze 

moeten dikwijls veel langer en voor een veel lager loon werken dan wettelijk toegelaten. 

Er wordt heel wat disciplinair geweld gebruikt en ook de werkomstandigheden zelf zijn 

vaak zeer onveilig. We zouden dus in de verleiding kunnen komen het wetgevend werk 

van de ACFTU als zinloos af te doen, aangezien de situatie op het terrein nog vaak te 

wensen overlaat. Toch wijst Lee er op dat de arbeiders wel echt iets aan deze wetten 

hebben: het heeft hen namelijk het inzicht opgeleverd dat ze wel degelijk rechten hebben 

en dit moedigt hen aan deze rechten ook via de wettelijke weg af te dwingen, iets wat 

dan ook meer en meer gebeurd (Lee, 2007). 
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De nauwe verbondenheid van de ACFTU met management en partij, het feit dat de 

vakbond moeilijkheden ondervindt bij de omgang met de nieuwe economische structuur 

en het gebrek aan efficiëntie op het terrein hebben er allemaal samen voor gezorgd dat 

het merendeel van de arbeiders zeer wantrouwig staat tegenover de ACFTU. Ze richten 

zich bij problemen vaak niet tot de vakbond omdat ze dit als een partij-instrument 

ervaren en ze er zich dus van bewust zijn dat de ACFTU met handen en voeten aan 

bepaalde beperkingen gebonden is. Wanneer de arbeiders dan toch protesterend de 

straat optrekken of staken, ervaren ze ook geen steun van de ACFTU. Een groot deel van 

de arbeiders ligt dus niet wakker van de vakbond. Ze zijn ook nauwelijks bij de werking 

betrokken, aangezien deze vooral uitgaat van partijleden, management en geschoolde 

arbeiders (Taylor en Li, 2007). 

 

2.1.3.2 Problemen voor de Belgische vakbonden 

Ook de Belgische vakbonden kennen in de 19de eeuw enkele vervelende problemen. 

Een eerste probleem heeft vooral te maken met de tweedeling die lange tijd heeft 

bestaan binnen de arbeidersbeweging. De eerste vakverenigingen, die al in de eerste 

helft van de 19de eeuw ontstonden, waren exclusief voorbehouden voor ambachtelijke 

arbeiders. Een deel onder hen had vooral te lijden onder de groeiende concurrentie van 

de opkomende industriële productie. Vaak waren deze verenigingen erop gericht de lonen 

hoog genoeg te houden en te zorgen voor onderlinge bijstand, als een soort sociale 

zekerheidssysteem (Devreese, 1992). Deze van origine ambachtelijke verenigingen 

waren per beroep georganiseerd. De misnoegde ambachtelijke arbeiders zullen de 

eersten zijn die de strijd aanbinden tegen het nieuwe systeem, daarin vaak gesteund 

door jonge, liberale of socialistische intellectuelen. Deze groep zal trouwens altijd een 

belangrijke rol blijven spelen binnen de arbeidersbeweging, denken we maar aan figuren 

als Edward Anseele en Emiel Moyson. Contact met de fabrieksarbeiders is er echter 

nauwelijks. Brepoels heeft het in zijn strijdbare ‘Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn’ 

over een ‘vastzitten in oude denkpatronen’. De nieuwe vakverenigingen verschillen in 

weinig van de vroegere ambachten en gilden. Ze organiseren zich nog steeds per beroep 

en zien de fabrieksarbeiders niet als medestanders, maar als concurrenten die hun lonen 

bedreigen. Pogingen tot solidariteit of contact met de fabrieksarbeiders zullen tot de 

jaren 1870 op zich laten wachten. (Brepoels, 1988; Mahoux, 1998). Het spreekt voor 

zich dat deze tweespalt en het jarenlange gebrek aan organisatie bij fabrieksarbieders – 

die nu eenmaal niet uit de ambachtelijke traditie komen, maar grotendeels uit het 

platteland en dus niet bekend zijn met dergelijke vormen van vereniging – er mee 

verantwoordelijk voor waren dat er op het terrein nauwelijks iets veranderde. Dit is een 

belangrijke verklaring voor de achterstand die Ernest Mahaim de syndicale beweging in 

België aanwreef. In 1893 al wees Ernest Mahaim er in zijn studie over de vakbonden 
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immers op dat ‘de Belgische werknemers op syndicaal vlak vijfentwintig jaar achter 

stonden op andere Europese landen’ (Mahoux, 1998, p. 2). 

Maar zelfs nadat de fabrieksarbeiders zelf hun eerste vakbonden oprichtten en er 

meer samenwerking en solidariteit kwam tussen beide groepen arbeiders vanaf de jaren 

1870, bleven er problemen bestaan. Als er onder de arbeiders onvrede ontstond, zagen 

de vakbonden hun ledenaantal snel stijgen. Iedereen wou immers kunnen rekenen op de 

stakingskas. Heel wat vakbonden hadden trouwens ook de gewoonte om niet-leden 

financieel te ondersteunen. Dit zorgde natuurlijk voor een grote financiële druk, die heel 

wat vakbonden niet konden dragen. Daar kwam nog eens bij dat vakbonden in de 

beginjaren vaak op sterke repressie botsten en niet in staat waren zichzelf in stand te 

houden. Na afloop van de staking, succesvol of niet, verlieten heel wat arbeiders de 

vakbond, waardoor deze maar al te vaak leegbloedde. Zeker na de val van de Eerste 

Internationale, toen de overkoepelende structuur verdween, vielen heel wat vakbonden 

uit elkaar. De verbondenheid van arbeiders met ‘hun’ vakbond was dan ook jarenlang 

zeer beperkt. Heel wat vakbewegingen kenden dus een geschiedenis met heel wat ups en 

down en misten jarenlang een continue werking. Dit plaatste hen vaak in een zwakke 

positie om eisen te stellen en te streven naar verbetering. Echte continuïteit zou er pas 

komen na de oprichting van de BWP. Het zal de socialistische partij zijn die de 

vakbewegingen structureel en organisatorisch zal versterken en voor de broodnodige 

middelen en de nodige solidariteit en continuïteit zal zorgen (Brepoels, 1988; De Weerdt, 

1972). 

 

2.1.3.3 Gelijkenissen en verschillen 

Een eerste gelijkenis is dat de organisatievormen zich niet meteen aanpassen aan de 

nieuwe economische structuur. De Chinese vakbond staat nog met één been in het 

verleden, toen de arbeiders exclusief in de stedelijke staatsbedrijven werkten. De hele 

werking was dus aan dit doelpubliek en de staatseconomie aangepast. Het is voor de 

ACFTU zoeken om te functioneren binnen een kapitalistisch systeem en zich te richten op 

arbeiders in de private sector. Vreemd is dit niet. De eerste Belgische vakverenigingen 

waren ook nog stevig verankerd in het verleden. Zij vertoonden heel wat 

overeenkomsten met de vroegere ambachten en richtten zich dan ook vooral op de 

ambachtelijke arbeiders en hun problemen. Dat de ACFTU dus last heeft van groeipijnen 

en aanpassingsmogelijkheden mag ons dan ook niet verbazen. In België heeft het 

decennia geduurd vooraleer de organisatie op punt stond, we kunnen dan ook niet 

verwachten dat de ACFTU dit in een vingerknip klaarspeelt. Het vraagt tijd om het oude 

kader te verlaten en een nieuw op te bouwen. 

Een tweede probleem dat samenhangt met de eerste gelijkenis en in beide landen 

voorkomt, is het organiseren van de nieuwe groepen arbeiders. In België zal het tot de 
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jaren 1870 duren voor syndicaten van fabrieksarbeiders gemeengoed worden. Een groot 

deel van deze nieuwe arbeiders was afkomstig van het platteland en dus absoluut niet 

vertrouwd met vormen van zelforganisatie. Dit werd nog eens versterkt door de 

wettelijke beperkingen die er waren. In China is er ook een volledig nieuwe groep 

arbeiders: de migrantenarbeiders die van het platteland komen en net als hun Belgische 

tegenhangers het concept beroepsvereniging of vakbond eigenlijk niet kennen. Jan 

Dhondt verweet de eerste generaties Belgische fabrieksarbeiders een gebrek aan 

klassenbewustzijn. Ze zagen zichzelf nog niet echt als arbeiders, maar bleven hangen 

aan hun vroegere plattelandssolidariteiten. Afkomst was hierin zeer belangrijk (Dhondt, 

1960). Bij de Chinese migrantenarbeiders zien we een zeer gelijkaardig patroon. Ook hier 

heeft de eerste generatie migrantenarbeiders het moeilijk om zichzelf echt als arbeider te 

identificeren en blijven vooral gebruik maken van vroegere vormen van solidariteit, 

vooral gebaseerd op regionale afkomst. Vanzelfsprekend dus dat ook dit een succesvolle 

vakbond in de weg staat. Toch zien we ook hier langzaam veranderingen optreden. Heel 

wat van deze migrantenarbeiders behoren al tot de tweede generatie. Ze hebben geen 

voeling meer met hun plattelandsachtergrond, want ze zijn opgegroeid in de steden waar 

hun ouders werkten. Ze hebben vaak wel degelijk onderwijs genoten en zijn zich – onder 

meer dankzij moderne communicatiemiddelen – zeer goed bewust van hun rechten. 

Sommige waarnemers hopen dat dit mee zal zorgen voor een ommezwaai in China 

(Vandaele, 2008a). 

We kunnen natuurlijk wel wijzen op een belangrijk verschil. De Belgische 

fabrieksarbeiders zullen hun eigen syndicaten oprichten, terwijl de Chinese ACFTU toch 

een beetje kunstmatig moet aanvoelen voor de migrantenarbeiders. Hoewel dit in de 

kern een juiste samenvatting is, mist ze toch wat nuance. Heel wat jonge intellectuelen 

hebben – al dan niet via de Eerste Internationale – een enorm belangrijke rol gespeeld in 

de 19de-eeuwse Belgische arbeidersbeweging. De inspanningen kwamen dus zeker niet 

van de arbeiders alleen. Ook in China steunen heel wat journalisten, academici en 

studenten de verzuchtingen van de arbeiders. Maar net als in het 19de-eeuwse België 

hebben ze nauwelijks echt contact met de arbeiders. Het verschil in opleidingsniveau 

weegt te zwaar door (Chan, 1993). Natuurlijk blijft het verschil met de ACFTU wel 

frappant: (ongeschoolde) arbeiders, zeker de nieuwe migrantenarbeiders, spelen 

nauwelijks een rol bij de ACFTU. Niet onlogisch dus dat de betrokkenheid van Chinese 

arbeiders kleiner is dan die van de Belgische arbeiders. De ACFTU toont zich – in 

tegenstelling tot de Belgische vakbonden – een organisatie die toch een beetje boven de 

hoofden van de arbeiders zweeft. Dit gebrek aan betrokkenheid is dan toch wel één van 

de ernstigste problemen waar de Chinese vakbond mee geconfronteerd wordt. Dit heeft 

er natuurlijk mee te maken dat de Chinese migrantenarbeiders in tegenstelling tot hun 
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Belgische collega’s geen enkele rol hebben gespeeld bij de oprichting van de ACFTU en 

dat de ACFTU er ook niet in slaagt deze arbeiders voor zich te winnen. 

Wat ons ook sterk opvalt als gelijkenis is het belang van in China de communistische 

en in België de socialistische partij. Het is de partij die zorgt voor de organisatie en voor 

de financiële middelen. Voor de Belgische vakbonden is dit positief: zij zullen slechts 

duurzaam actief worden na de oprichting van de BWP. De verstrengeling tussen partij en 

vakbond, maar ook met de mutualiteiten en coöperatieven was zeer opvallend. De BWP 

zorgde ervoor er veel meer eensgezindheid kwam. Het is dan ook pas na de oprichting 

van de BWP dat de volledige arbeidersbeweging haar grootste successen zal boeken. 

Opvallend is dan ook dat de partij-invloed door het merendeel van de auteurs wordt 

ingeroepen als hét grote probleem van de ACFTU. Maar zoals Taylor en Li opmerken: het 

is niet de band met een partij die problematisch is, dat komt bij vakbonden zeer frequent 

voor. Het is het feit dat er maar één partij is, dat voor moeilijkheden zorgt (Taylor en Li, 

2007). Het past niet binnen het kader van dit werk om al te diep in te gaan op de 

politieke constellatie van het huidige China en het 19de-eeuwse België, maar het feit dat 

er in België al een meerpartijenstelsel en een vorm van stemrecht aanwezig was, maakte 

de arbeidersstrijd misschien wel iets eenvoudiger dan die van de Chinese werknemers. 

 

2.2 ANDERE ORGANISATIES 

 

2.2.1 Illegale vakbonden en NGO’s in China 

 

Zoals eerder aangehaald is de ACFTU de enige Chinese vakbond die wettelijk 

toegelaten is. Dit sluit natuurlijk niet uit dat er ook illegale vakbonden actief zijn. 

Eigenlijk vallen er twee soorten illegale vakbonden te onderscheiden. De eerste soort 

ontstaat eigenlijk uit onwetendheid. Arbeiders zijn er zich niet van bewust dat ze zich bij 

de ACFTU moeten registeren. Dit valt zeer makkelijk op te lossen: als men zo’n vakbond 

ontdekt, dan wordt deze gewoon door de ACFTU ingelijfd. De tweede soort illegale 

vakbond is veel gevaarlijker. Hier gaat het echt om vakbonden die zich bewust losmaken 

van het systeem, om ‘vijandelijke krachten’ (Annual Survey of Violations of Trade Union 

Rights, 2007). Ching Kwan Lee biedt ons hierop een beeld. Zij stelt dat in de jaren ’80, 

toen de economische hervorming een steeds duidelijkere impact begon te krijgen, heel 

wat arbeiders gedesillusioneerd raakten en hun geloof in de ACFTU als 

vertegenwoordigingsorgaan verloren. In 1980/81 brak er over heel China een 

stakingsgolf uit, waarbij de vraag naar onafhankelijke vakbonden centraal stond. Er 

werden dan ook heel wat WAF’s opgericht (Worker’s Autonomous Federations), een soort 

onafhankelijke vakbonden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ‘The Free Trade Union of 

China’, ‘The League for the Protection of Laborer’s Rights’ en ‘The  Wage Worker’s 
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Federation’. Deze stelden dan ook niet alleen economische eisen, maar wilden ook 

politieke veranderingen realiseren. En daar wrong natuurlijk het schoentje. De immense 

repressie van 1989 zou ook hen zeer zwaar treffen. Protesterende arbeiders werden veel 

zwaarder aangepakt dan de dissidente studenten en intellectuelen. Sindsdien zijn 

dergelijke bewegingen nauwelijks nog actief. Er zijn er nog enkele, ondergronds, maar 

deze worden vooral bestuurd door dissidente intellectuelen en zijn zeer sterk afhankelijk 

van buitenlandse hulp. Toch wijst A. Chan erop dat we het belang van deze 

onafhankelijke vakbonden niet mogen overdrijven. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat zij 

zonder de repressie wel voet aan wal zouden hebben gekregen. Ze oefenden immers 

vooral aantrekkingskracht uit op intellectuelen en slechts op een minderheid van 

arbeiders (Chan, 1993; Lee, 2000).  

Toch duikt er nu en dan nog een nieuwe poging op tot het oprichten van een 

onafhankelijke vakbond. Zo wilde een groep taxi-chauffeurs uit Tonghzou in 1998 hun 

eigen vakbond oprichten, ter vervanging van de vakbondslui die door het management 

waren aangeduid. Ze probeerden dit recht zelfs via de rechtbank af te dwingen – ze 

baseerden zich hiervoor trouwens op de ‘Labour Law’ – maar ze haalden hun slag niet 

thuis. Uiteindelijk werd er wel een officiële afdeling van de ACFTU opgericht, maar dit 

was natuurlijk maar een magere troost. In Xianyang in 2004 kwam een gelijkaardig geval 

voor. 6800 textielarbeidsters uit een staatsbedrijf lanceerden een staking tegen het 

wegvallen van hun sociale voordelen. De staking ging gepaard met de poging tot het 

oprichten van een onafhankelijke vakbond. Opnieuw kwam de ACFTU tussenbeide met 

een officiële afdeling. De staking werd onderdrukt, maar de werkneemsters haalden toch 

concessies binnen. Zij die zich hadden ingelaten met het oprichten van de illegale 

vakbond werden wel gestraft, maar de straffen vielen relatief licht uit (Annual Survey of 

Violations of Trade Union Rights, 2007). Ook heel wat migrantenarbeiders probeerden in 

het verleden al hun eigen verenigingen op te richten – op zoek naar solidariteit in een 

voor hen onbekende stad – maar ook dit werd door de staat altijd heel snel de kop 

ingedrukt. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen hoe het komt dat de Chinese 

overheid zo extreem gevoelig reageert op onafhankelijke vakbonden. Het antwoord is 

eenvoudig: men is uiterst bevreesd voor een Solidarnosc-scenario, waarbij een vakbond 

het volledige regime in vraag zou gaan stellen. Men wil ten allen prijze vermijden dat er 

een Chinese Walesa opstaat (Chen, 2003).  

Toch zijn arbeiders inventief genoeg om het verbod op onafhankelijke vakbonden te 

omzeilen. Recent duiken er steeds meer arbeidsgeoriënteerde NGO’s op. Officieel houden 

ze zich bezig met educatie voor migrantenarbeiders en met het verlenen van bepaalde 

diensten, maar ze gebruiken alle mogelijke ruimte om veel meer te doen. Vaak zijn ze 

evenzeer sterk actief in het beschermen van arbeidersrechten en het voorzien van 

bijvoorbeeld wettelijk advies. Heel wat van deze NGO’s krijgen ook buitenlandse steun 
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(Lee, 2007). Er zijn heel wat voorbeelden van te geven: er is het Hongkongse ‘Worker 

Empowerment’ en het ‘China Labour Bulletin’, maar ook de in de Parelrivierdelta 

gevestigde ‘ICO’. Verder zijn er ook de ontmoetingscentra voor migrantenarbeiders, die 

vaak een zeer belangrijke rol spelen. Toch hebben ook zij het niet makkelijk. Verhalen 

over overheidsgeweld komen nog steeds frequent voor. Zo werd de ‘Migrant Worker’s 

Association’ uit Shenzen in 2006 met geweld gesloten. De vermoedelijke reden hiervoor 

was hun campagne om kosten voor bemiddeling en arbitrage bij arbeidsconflicten te 

doen dalen (Annual Survey of Violations of Trade Union Rights, 2007). Toch proberen de 

NGO’s zich hiertegen in te dekken. De NGO ‘Worker empowerment’ stelt zich bijvoorbeeld 

zeer bemiddelend op en gaat praten met de bedrijfsleiding en gedraagt zich op die 

manier eigenlijk als een vakbond, maar door niet te polariseren kunnen ze toch van de 

nodige vrijheid genieten (Vandaele, 2008a). Zolang deze NGO’s zichzelf niet de naam 

vakbond geven en zich niet al te contesterend opstellen, hebben ze dus wel degelijk 

speelruimte. Hier kunnen misschien de wortels liggen van een onafhankelijke 

vakbeweging, al blijft dat tot nu toe verre toekomstmuziek, te meer daar er uit bepaalde 

hoeken ook scherpe kritiek komt, meerbepaald op het ‘China Labour Bulletin’ van Han 

Dongfang. Hem wordt onder meer verweten een loopjongen van de VS te zijn en niet te 

handelen in het belang van de Chinese arbeiders zelf (De Chinese vakbond - de ACFTU, 

2007). 

 

2.2.2 België: het immense belang van coöperatieven en mutualiteiten 

 

Ook de Belgische arbeiders verenigen zich niet enkel in vakbonden. Twee andere 

organisaties spelen een minstens even belangrijke rol: de mutualiteiten en de 

coöperatieven. Het kan niet de bedoeling zijn hier al te uitgebreid op in te gaan, maar 

toch moeten enkele zaken aangestipt worden. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat 

sommige mutualiteiten eigenlijk verdoken vakverenigingen waren. Deze mutualiteiten 

waren immers tot 1866 de enige toegelaten arbeidersverenigingen. Deze 

bijstandskassen, die leden wilden steunen bij ziekte of werkloosheid, deden zo 

bijvoorbeeld dienst als stakingskas. Dit gebeurde natuurlijk vooral in de periode voor 

vakbonden toegelaten werden. Dergelijke mutualiteiten of beurzen werden door de 

overheid getolereerd omdat ze hoopten dat het ongenoegen van werknemers op die 

manier gekanaliseerd zou worden. Oorspronkelijk waren het vooral de ambachtelijke 

arbeiders die van deze organisatievorm gebruik zouden maken, maar ook de 

fabrieksarbeiders zouden na de eerste helft van de 19de eeuw hun eigen mutualiteiten 

oprichten, die in sommige gevallen dienst deden als fabriekssyndicaat. De arbeiders 

toonden zich dus creatief in het omzeilen van de wetgeving (Brepoels, 1988). Het zou 

pas na 1870 zijn dat de nieuwere organisatievormen, zoals coöperatieven en dus ook 
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vakbonden hun officiële intrede deden, aangezien het coalitieverbod pas in 1866 werd 

afgeschaft (De Wilde, 1997). 

De coöperatieven zijn ook van essentieel belang gebleken voor de arbeidersbeweging. 

De wieg van het coöperatisme lag in Gent in de periode tussen 1860 en 1872, bij de 

coöperatieve Vooruit. Enkele internationalisten besloten om zelf brood te bakken, waarbij 

de arbeiders zelf voor het beginkapitaal zorgden. Dit was een groot succes en kreeg al 

snel navolging in andere steden en andere sectoren. Na de Eerste Internationale kwamen 

de coöperatieven in hard water terecht. De crisisjaren van 1875-1876 zorgden echter 

voor een enorme heropleving. Onrechtstreeks zouden deze coöperatieven enorm 

belangrijk zijn voor de vakbonden. In de eerste plaats bezorgden ze de arbeiders een 

gevoel van succes en het inzicht dat ze wel degelijk hun lot in eigen handen konden 

nemen. Verder waren ze de steunpijler van de BWP. Het succes van de coöperatieven 

straalde af op de BWP. De populariteit van de coöperatieven zorgde er ook voor dat de 

BWP de middelen had om de syndicaten te ondersteunen, die een veel moeizamer en 

trager groeiproces doormaakten (Brepoels, 1988). 

 

2.2.3 Gelijkenissen en verschillen 

 

Wat sterk opvalt, is de creativiteit die werknemers en hun bondgenoten aan de dag 

leggen om de beperkingen die de wetgeving oplegt te omzeilen. De Belgische 

werknemers grijpen de enige toegelaten organisatievorm aan om toch rechten te 

proberen afdwingen. De Chinese arbeiders doen bijna net hetzelfde. Hun NGO’s vormen 

dan ook vaak een dekmantel om activiteiten op te nemen die wij eerder aan een vakbond 

zouden linken. De reden voor deze creativiteit is in beide gevallen dezelfde: de overheid 

treedt zeer repressief op tegen vakbonden. In België zijn alle soorten vakbonden 

verboden tot 1866, in China is enkel de officiële vakbond ACFTU toegelaten.  
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DEEL 2: DE RELATIE MET DE STAKEHOLDERS 

 

1.  HOUDING VAN DE ARBEIDERS 

 

De kern van dit werk ligt zeer duidelijk bij het functioneren van vakbonden in het 

hedendaagse China en het 19de-eeuwse België. We zijn al omstandig ingegaan op wat 

deze vakbonden verwezenlijkt hebben en op de problemen waar ze mee worstelden. Wat 

we in dit onderdeel willen doen, is kijken hoe de werknemers omgaan met de kansen die 

de vakbond hen biedt, maar ook nagaan hoe zij omgaan met de tekortkomingen van de 

vakbonden. Nemen zij zelf initiatieven waar de vakbond niet in staat is hen te helpen? De 

focus ligt hier dus op de vraag hoe arbeiders hun werkomstandigheden zelf trachten aan 

te pakken en de mate waarin ze daarvoor kunnen steunen op vakbondsverwezenlijkingen 

of door tekortkomingen van de vakbonden zelf voor alternatieven moeten zorgen. De 

invalshoek die we hiervoor zullen gebruiken is die van het arbeidersprotest. We zullen 

nagaan hoe arbeiders op onzichtbare en zichtbare manieren hun situatie proberen om te 

buigen. Bedoeling is om hierbij voldoende aandacht te besteden aan de aan – of 

afwezigheid van de vakbonden. Voor de Chinese situatie zullen we voornamelijk een 

beroep doen op een werk van Ching Kwan Lee. Zij analyseert in haar ‘Against the Law. 

Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt’ de oorzaken en het verloop van de 

arbeidsprotesten in China. Dit werk zal, samen met enkele andere, onze uitvalsbasis 

vormen. Doorheen dit hele relaas, is het opnieuw de bedoeling stil te staan bij de 

parallellen met de Belgische situatie in de 19de eeuw. Gaan werknemers op dezelfde 

manier om met de geboden kansen en zijn er gelijkenissen terug te vinden in het 

omzeilen van de beperkingen? 

 

1.1 HOE PROBEREN ARBEIDERS DE OMSTANDIGHEDEN ZELF TE VERANDEREN?  

 

1.1.1  De onzichtbare manieren  

 

Wanneer arbeiders op de werkvloer problemen ervaren, zijn ze niet meteen geneigd 

naar de vakbond te stappen. Heel wat arbeiders staan nogal wantrouwig tegenover de 

ACFTU, die zij toch nog steeds vooral als een partner van het management beschouwen. 

Bij de dagdagelijkse problemen bestaat er in de staatsbedrijven dan ook een alternatief 

voor vakbondsinterventie. In de Chinese staatsondernemingen is er op de bedrijfsvloer 

immers meestal wel enige ruimte voor onderhandeling, die de arbeiders natuurlijk met 

beide handen aangrijpen. In China is gezichtsverlies leiden één van de ergste dingen die 

een manager kan overkomen. Gesteld dat hij een beslissing neemt die protest uitlokt bij 

het personeel, dan is dit natuurlijk precies wat er gebeurt. Vanuit die optiek zullen de 
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managers in staatsondernemingen sterk geneigd zijn rekening te houden met de mening 

van ondergeschikten in hun beslissingen, zodat ze eventueel protest kunnen vermijden. 

Dit is een mooie illustratie van het feit dat werknemers alle ruimte die hen geboden 

wordt om iets aan hun situatie te veranderen, benutten (X. Zhang, 2008). Het lijkt heel 

wat minder waarschijnlijk dat éénzelfde systeem ook terug te vinden is bij de privé-

ondernemingen, aangezien zowat alle studies wijzen op de zeer autoritaire manier 

waarop managers daar tewerk gaan.  

We kunnen er ook vanuit gaan dat deze tweedeling ook in het 19de-eeuwse België 

zeer waarschijnlijk was. Daisy Eveline Devreese behandelt in haar artikel de Brusselse 

ambachtelijke arbeiders en noemt onder meer de letterzetters en de juweliers. Net als de 

Chinese arbeiders in de staatssector zijn ze vaak goed opgeleid, wat natuurlijk een 

pluspunt is bij het onderhandelen. Ze sluiten ook nog aan bij de ambachtelijke traditie uit 

het Ancien Régime, wat meer ruimte laat voor overleg met de werkgever, ook al omdat 

er veel meer direct contact is bij deze kleinschaligere productiewijze (Devreese, 1992). 

Ook in de Chinese staatssector speelt de erfenis van het verleden. Managers moesten 

onder het maoïstische systeem mee op de werkvloer staan, wat natuurlijk voor meer 

direct contact zorgt. Er was heel wat manoeuvreerruimte binnen het systeem: arbeiders 

hadden inspraak in productiequota, het uitoefenen van discipline, …(X. Zhang, 2008) Ook 

na de invoering van het kapitalisme zien we dat restanten van deze traditie het hoofd 

boven water kunnen houden. 

 

1.1.2  Repertoires van protest 

 

Wanneer we kijken naar het arbeidersprotest en de rol van de vakbond hierin, 

moeten we in de eerste plaats even kijken naar het alledaagse protest. Deze vorm van 

protest is net als het onderhandelen weinig zichtbaar voor buitenstaanders en het is 

opnieuw iets wat zich voornamelijk voor doet in de SOEs. Het gaat hier om zaken als 

absenteïsme, inefficiëntie tijdens het werk, diefstal, een private job in bijberoep 

uitoefenen en de overheidsjob verwaarlozen, … (Lee, 2003) Dat dit voornamelijk 

problemen zijn die in overheidsbedrijven opduiken en nauwelijks bij private 

ondernemingen lijkt geen toeval. Het zijn vermoedelijk de laatste stuiptrekkingen van het 

communistische economische systeem. Ook de voormalige Sovjet-Unie kende in de 

periode van haar ondergang dergelijke problemen op de werkvloer. Het lijkt zeer 

onwaarschijnlijk dat iets dergelijks in de Chinese privé-bedrijven of in het 19de-eeuwse 

België voorkwam. Dergelijke vormen van protest zouden daar vermoedelijk meteen tot 

ontslag leiden. 

Bedoeling hier is het om na te gaan hoe de Chinese en Belgische arbeiders ‘op de 

klassieke manieren’ protesteren. Maken ze gebruik van de vakbondsweg of kiezen ze hun 
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eigen pad? Het is voor de Chinese situatie opnieuw essentieel een onderscheid te maken 

tussen staatsarbeiders van de Rustbelt en de nieuwe – grotendeels migranten – 

arbeiders uit de Sunbelt. Ching Kwan Lee heeft het voor wat de Rustbelt-arbeiders 

betreft over ‘protests of desperation’, terwijl het in de Sunbelt meer om ‘protests against 

discrimination gaat. Laten we kort de beide even overlopen en de vergelijking maken met 

de Belgische situatie in de 19de eeuw. 

 

1.1.2.1 ‘Protests against desperation’ 

Het gaat hier om de protesten van de staatsarbeiders, ontevreden door de aantasting 

van hun sociale voorrechten of de niet-uitbetaling van hun pensioen. Ching Kwan Lee 

onderscheidt drie soorten protesten. Allereerst zijn er de protesten tegen het niet-

uitbetalen van de lonen en van pensioenen. Gepensioneerden staan moreel zeer sterk in 

dit soort protesten, aangezien zij door hun rol ten tijde van het Maoïsme en tijdens de 

Culturele Revolutie nog steeds in zeer hoog aanzien staan. Een tweede vorm van protest 

komt voort uit het feit dat de arbeiders nog steeds gehuisvest zijn in wooneenheden die 

door de fabriek voorzien zijn. Om kosten te besparen wordt het onderhoud hiervan 

echter steeds verder verwaarloosd, wat natuurlijk ook weerstand oproept bij de 

werknemers. De laatste protestvorm gaat vooral uit van werknemers van de failliete 

ondernemingen. Zij zijn bang voor een aantasting van hun sociale voordelen en vrezen 

zo bijvoorbeeld geen pensioen meer te krijgen. Ze verzetten zich ook fel tegen de welig 

tierende corruptie die de lokale overheid teistert.  

Het mag meteen duidelijk zijn dat ook deze groep arbeiders gekenmerkt wordt door 

een grote heterogeniteit. Hun belangen lopen zeker niet gelijk en ze worden met sterk 

verschillende problemen geconfronteerd. Toch zijn er heel wat gelijkenissen terug te 

vinden voor wat betreft de manier waarop ze protesteren. De protesten die deze (ex-) 

arbeiders voeren, zijn extreem zichtbaar: men begint meestal met het houden van 

petities, maar als deze zonder gevolg blijven dan trekken ze meteen de straat op om hun 

klachten duidelijk te maken. Blokkades van wegen en spoorwegen, sit-ins voor 

overheidsgebouwen, luidruchtige demonstraties, … zijn de meest voorkomende vormen 

van protest binnen deze groep.  Ook de ideologie die aan de grond van al deze acties ligt, 

is voor al deze arbeiders dezelfde. Zij beroepen zich nog zeer sterk op het Maoïsme en 

verwijzen bij al hun acties naar het ‘sociale contract’, dat één van de bouwstenen 

vormde. Men is dan ook vooral woedend dat de overheid zich niet meer houdt aan haar 

contractuele verplichtingen (het voorzien van een job, huisvesting en het uitbetalen van 

een pensioen) en het is dan ook dit discours dat de protesten domineert (Lee, 2007). We 

mogen dit protest evenwel niet interpreteren als een vraag naar de terugkeer van het 

Maoïstische systeem. Het gaat veeleer om een schreeuw om bestaanszekerheid en het 

uiten van de verwachting dat de overheid, en dan meer specifiek de lokale overheid, 
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hierin zal tussenkomen (Chen, 2000). Men richt zich trouwens niet alleen tot de lokale 

overheden, maar ook de managers worden sterk aangesproken. Wat ook zeer specifiek is 

aan dit soort protest, is dat het per definitie vertrekt vanuit de ‘work unit’ of ‘danwei’. Het 

protest wordt dus niet collectief georganiseerd voor alle gedupeerde arbeiders, maar 

geldt meestal enkel voor één specifieke work-unit. Specifieke leiders voor het protest zijn 

ook nauwelijks terug te vinden (Lee, 2007). Dit kunnen we natuurlijk in verband brengen 

met de overheidsrepressie, maar daar komen we later nog uitgebreid op terug. 

Wat voor de Chinese situatie meteen opvalt, is dat de vakbond volledig afwezig blijft 

in dit soort protest. Dit heeft er natuurlijk vooral mee te maken dat dergelijke collectieve 

acties absoluut niet te verzoenen zijn met de bemiddelende rol die de ACFTU hoort te 

spelen. Maar ook in de Belgische situatie kunnen we een gelijkaardig soort protest 

onderscheiden, dat ook volledig losstaat van formele arbeidsorganisatie. Feng Chen 

maakt in dit verband enkele zeer interessante opmerkingen in haar ‘Subsistence Crises, 

managerial corruption and labour protests in China’. Hier wordt de link gemaakt tussen 

deze vorm van arbeidersprotest in China en de traditionele manier van protesteren in het 

pre-industriële Europa. We kunnen parallellen trekken tussen de Chinese protestacties en 

de graanopstanden die in het 18de-eeuwse Europa zeer frequent voorkwamen. Beiden 

worden gekenmerkt door zeer specifieke eisen (in tegenstelling tot de latere, veel 

algemenere eisen van de arbeidersbeweging) en men richt zich zeer direct tot degene die 

de boodschap moet te horen krijgen. Ook het feit dat het protest vanuit de ‘work unit’ 

vertrekt, vertoont gelijkenissen met de situatie in het Ancien Régime, waar gilden of 

ambachten – die ook steeds per beroep georganiseerd waren – vaak aan de basis van 

dergelijk protest lagen. Ook het feit dat men zeer sterk bepaalde managers viseert, 

vertoont gelijkenissen met de pre-industriële situatie waar men zich vaak ook tegen een 

bepaalde gezagsdrager richtte, die als symboolfiguur fungeerde (Chen, 2000). Verder 

vertoont ook de ideologische ondersteuning van het protest, met de sterke klemtoon op 

het sociaal contract enige gelijkenissen met het Ancien Régime. Ook toen werd de band 

tussen overheid en onderdanen gezien als een contract, waarin beide partijen 

verplichtingen hadden. ‘Contractbreuk’ kon ook toen op heel wat protest rekenen. We 

mogen deze vormen van protest zeker niet als primitief afdoen of minderwaardig ten 

opzichte van meer georganiseerd en algemeen protest. C. Tilly wijst er immers op dat de 

keuze voor deze vorm van protest allerminst irrationeel gebeurt. Men kiest gewoon de 

manier van protesteren die in de gegeven omstandigheden het beste resultaat kan 

opleveren. Voor machtelozen is deze manier van actievoeren vaak gewoon ook de beste 

(L. Tilly en C. Tilly, 1981). We zouden dus kunnen stellen dat deze vorm van Chinees 

protest vooral te vergelijken valt met het pre-industriële protest in België, maar dat zou 

toch iets te kort door de bocht zijn. Ook in de beginperiode na de intrede van de 

industrialisatie in België vertoonde de manier waarop de vroegere ambachtelijke 



 34 

arbeiders protesteerden heel wat gelijkenissen met de hier beschreven situatie. 

(Devreese, 1992). Het feit dat de ACFTU dus niet betrokken is bij dit protest, valt dus 

niet enkel te linken aan haar tekortkomingen, maar heeft dus misschien ook te maken 

met de aard van het protest als we de analogie met de Belgische situatie mogen geloven. 

 

1.1.2.2 ‘Protests against discrimination’ 

Deze kunnen we in verband brengen met de arbeiders uit de Sunbelt, voor het 

merendeel migranten afkomstig van het platteland. Zij protesteren vooral tegen de 

kapitalistische exploitatie en de discriminatie van staatswege. De buitenlandse 

investeerders houden er vaak een goede relatie op na met het plaatselijk bestuur, die 

dan ook weinig geneigd zijn de arbeiders ter hulp te komen. De centrale overheid in 

China heeft, vooral onder impuls van de ACFTU, wel een volledig wettelijk kader 

ontworpen (cfr. supra), maar de lokale overheden zijn niet bepaald geneigd op te treden 

tegen inbreuken hierop. Een zeer groot deel van de arbeidskrachten zijn vrouwen, die 

geacht worden gehoorzamer te zijn. De grote problemen waar de arbeiders mee 

geconfronteerd worden, zijn dan ook totaal anders dan die van de staatsarbeiders in de 

Rustbelt. Een van de grootste problemen is de veel te lage lonen, die vaak niet eens 

uitbetaald worden of dalen tot onder het minimumloon. Een ander groot probleem is het 

disciplinaire geweld op de werkvloer. Verder worden de arbeiders ook ontzettend vaak 

geconfronteerd met industriële verwondingen, waar ze niet voor gecompenseerd worden.  

De manier van protesteren tegen deze wantoestanden is fundamenteel anders dan 

die van hun tegenhangers uit de Rustbelt. Deze arbeiders doen vooral beroep op de wet 

en de instanties die hierdoor in het leven zijn geroepen om hun nood te klagen. De 

Chinese overheid heeft – zoals eerder aangehaald en verder uitgebreid zal besproken 

worden – een wetgevend kader gecreëerd. De meeste arbeiders zijn zich dan ook zeer 

bewust van hetgeen waar ze recht op hebben. Wat natuurlijk ook aansluit bij deze 

versterkte aandacht voor de wetgeving om onrust te vermijden, is de oprichting van een 

geïnstitutionaliseerd conflictresolutiesysteem. Hier heeft de ACFTU een zeer belangrijke 

rol te spelen. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming en vormen 

ook een essentieel onderdeel van dit systeem (samen met werkgevers en werknemers). 

Het hele systeem bestaat uit drie onderdelen. In iedere onderneming is er een 

bemiddelingscomité waarin de drie partijen aanwezig zijn: management, werknemers en 

vakbond. Kan dit geen soelaas bieden, dan zijn er een trapje hoger de ‘Arbitration 

Committees,’, waarin opnieuw de drie partijen vertegenwoordigd zijn. Deze zijn 

gevestigd in de ‘Labour Bureaus’. Daar kunnen de werknemers hun klachten kenbaar 

maken en informatie verkrijgen over wetten en rechtspraak. Niet in alle Labour Bureaus 

staat men even fanatiek aan de kant van de arbeiders, maar de informatie is in ieder 

geval beschikbaar. Vaak doen de arbeiders ook kennis op bij elkaar. De werknemers 
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maken dus in de mate van het mogelijke gebruik van de wettelijke instellingen om hun 

klachten te verhelpen. Ze doen hiervoor beroep op de arbitrage-instelling van het ‘Labour 

Bureau’. Wordt ook hier geen oplossing gevonden, dan rest de arbeiders nog de 

mogelijkheid om naar de People’s Court te stappen (Y. Zhang, 1997). Heel wat 

werknemers maken van deze optie gebruik, hierin sterk gesteund door de ACFTU. De 

ACFTU verleent ook juridische bijstand aan werknemers die van dit volledige systeem 

gebruik maken. In theorie klinkt dit alles zeer mooi, maar in de praktijk werkt dit 

systeem niet zonder haperingen. Werknemers die met een individuele klacht komen 

worden soms niet serieus genomen, voor groepen doet men vaak meer moeite (vaak ook 

gewoon uit vrees voor protest). Er is een absoluut gebrek aan competentie bij de ‘Labour 

Bureaus’ en vaak staan ze aan de kant van de lokale overheid en de managers. De 

procedures zijn ook vaak duur en ingewikkeld, wat natuurlijk een barrière vormt voor de 

arbeiders. Er zijn ook nauwelijks advocaten die zich interesseren in deze materie, wegens 

slecht betaald. Toch kunnen we vaststellen dat de ACFTU dus wel degelijk een rol speelt 

bij dit protest. Het is aan vakbondsdruk te danken dat er een dergelijk systeem in het 

leven geroepen is en de vakbond moedigt mensen ook sterk aan om van dit systeem 

gebruik te maken en verleent hen steun. Wanneer werknemers dus geen gehoor vinden 

bij de wettelijke instellingen of erdoor gefrustreerd raken, dan – en pas dan – gaan ze 

over tot collectief protest (Lee, 2007). De ACFTU vervult hier dus haar taak als bewaker 

van de sociale stabiliteit, maar slaagt er ook in om voor de belangen van de werknemers 

op te komen. Het is, zoals altijd voor de vakbond, dansen op een slappe koord. 

Collectief protest kan verschillende vormen aannemen (Lee, 2003), maar in de eerste 

plaats denken we natuurlijk aan stakingen. Deze zijn dan wel bij wet verboden in China, 

maar dit weerhoudt de arbeiders er niet van het wapen toch in te zetten. De vakbond 

kan zich hier niet mee inlaten en probeert staken vaak zelfs te ontmoedigen. Het aantal 

stakingen is de laatste jaren gestadig toegenomen, al blijven heel wat migrantenwerkers 

toch wat bang om deze maatregel te nemen. De stakingen duren over het algemeen 

helemaal niet lang en ze zijn quasi altijd enkel economisch gemotiveerd. Stakingen 

waarin ook politieke eisen gesteld worden komen nauwelijks voor, voornamelijk omdat 

deze – in tegenstelling tot de meeste puur economische stakingen – op een sterke 

repressie kunnen rekenen. Arbeiders worden door middel van flyers opgeroepen om te 

staken en vaak wordt ook de media op de hoogte gebracht om zo de sympathie van de 

bevolking te winnen (Lee, 2003). Volgens Lee is het protest net als bij de staatsarbeiders 

in de Rustbelt nooit algemeen te noemen. Als er collectief klacht wordt ingediend of 

collectief wordt geprotesteerd is dit meestal zeer sterk bedrijfsgebonden. De organisatie 

gaat niet uit van de work-unit, zoals bij de staatsarbeiders uit het noorden, maar het zijn 

vooral informele netwerken die hier een grote rol in spelen. Deze netwerken van 

migrantenarbeiders zijn vooral gebaseerd op afkomst. Heel wat migranten in hetzelfde 
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bedrijf komen vaak uit dezelfde streek en kennen elkaar al heel lang. Een bedrijf waar de 

migrantenarbeiders uit eenzelfde lokaal netwerk komen, heeft dus een verhoogd 

stakingsrisico (Lee, 2007). Toch zien we de laatste jaren wel stakingen die het 

bedrijfsniveau overstijgen. In 2005 werd de ‘Dalian Development Zone’ geteisterd door 

een hele reeks stakingen. Het protest begon bij de werknemers van het bedrijf Toshiba 

die protesteerden tegen de toegenomen werkdruk. De staking sloeg over naar Canon en 

zowat een dozijn andere bedrijven. Een 35.000 tal werknemers had het werk neergelegd. 

De ACFTU weigerde de stakers te steunen en deed hun acties af als illegaal. De staking 

zou succesvol blijken: na onderhandelingen haalden de werknemers hun slag thuis. 

Bestraffingen bleven ook uit. 

Wanneer we parallellen met de Belgische situatie zoeken, kunnen we allereerst op 

zoek gaan naar het bestaan van eventuele bemiddelingsinstanties en hun functioneren. 

We kunnen dan nagaan of ook de Belgische arbeiders zich in eerste instantie tot dit 

systeem richten en bij eventuele problemen toch de straat op trokken. Ook in België 

bestond een instelling die heel wat overeenkomsten vertoonde met de Chinese ‘Labour 

Bureaus’, met name de werkrechtersraden. Deze raden werden opgericht in het begin 

van de 19de eeuw en hun voornaamste functies was het bemiddelen in dagdagelijkse 

arbeidsconflicten. De structuur was tweeledig: er was een verzoeningsbureau dat 

dagelijks zetelde en naar verzoening streefde en er was een ‘Bureau Général’ dat optrad 

wanneer er geen compromis werd gevonden. Maar ook hier werd dus de voorkeur 

gegeven aan bemiddeling en verzoening. Het ging hier dan in de eerste plaats om 

conflicten die gelieerd warent aan professionele mobiliteit, waarbij arbeiders vooral eisten 

hun werkboekje in handen te krijgen of het niet eens waren met wat de werkgever in dit 

boekje geschreven had. Een ander belangrijk conflictdomein waren – net als in China – 

de lonen. Deze werden vaak ingehouden of er werden boetes van afgetrokken. Het ging 

hier exclusief om individueel protest.  

Het waren vooral laaggeschoolde arbeiders die zich tot deze raad wenden, aangezien 

dit het enige middel was dat hen ter beschikking stond. Dit toont echter toch vooral aan 

dat ook deze laaggeschoolde werknemers zeker niet alleen passieve slachtoffers waren, 

maar dat ze duidelijk de middelen en de wetten die hen ter beschikking stonden, 

aanwendden om greep te krijgen op hun situatie. Ook dit bindt hen aan hun Chinese 

lotgenoten. Opvallend is wel dat er geen klachten werden ingediend die handelden over 

de onmenselijk lange werkdagen of de onveilige situatie op de werkvloer, iets wat in 

China wel gebeurt. Deze klachten zouden na verloop wel de voedingsbodem vormen voor 

collectieve acties. Hier raken we trouwens meteen ook de kern van de 

werkrechtersraden. Ze waren grotendeels een middel voor werknemers en overheid om 

collectieve acties en het ontstaan van solidariteit te vermijden. Door kleine, individuele 

toegevingen te doen, hoopten ze een daling van de output en het ontstaan van een 
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opstandig klimaat te vermijden. Deze raden waren dus duidelijk instrumenten in de 

handen van werknemers. Al te expliciete overtredingen van patroons werden wel 

veroordeeld, maar de arbeiders werden toch vooral aangemoedigd zich inschikkelijk op te 

stellen en de verzoeningsvoorstellen van de patroons te aanvaarden. De 

werkrechtersraad was dus net als haar Chinese tegenhanger vooral een instrument om 

de sociale stabiliteit te handhaven. Dit neemt natuurlijk niet weg dat deze instellingen 

vaak een positieve impact hadden voor werknemers. Toch kende de werkrechtersraad 

nog enkele problemen, zo blijkt ook wel uit de samenstelling van de raad. Deze was wel 

paritair samengesteld, maar enkel zelfstandigen en leidinggevend personeel konden er lid 

van worden (Pittomvils, 1995). Toch was die paritaire samenstelling lange tijd een 

strijdpunt van de vakbonden. Zij stonden erop dat ook werknemers vertegenwoordigd 

zouden zijn. Ze zouden uiteindelijk dus hun slag thuishalen. Ook de arbeiders mochten 

hun vertegenwoordigers verkiezen, al was dit aan heel wat beperkingen gebonden. Zo 

moesten vertegenwoordigers kunnen lezen en schrijven, wat het grootste deel van de 

arbeidersbevolking al meteen uitsloot. Toch zouden de vakbonden dit aangrijpen om hun 

kandidaten verkiesbaar te stellen en een rol te laten spelen binnen deze 

werkrechtersraden (Brepoels, 1988). 

Wanneer we specifiek op zoek gaan naar gelijkenissen met het Chinese collectieve 

protest, moeten we wat België betreft, terugkeren naar de eerste helft van de 19de eeuw. 

Het Chinese protest wordt, volgens Ching Kwan Lee, immers gekenmerkt door zijn 

veeleer ongeorganiseerde karakter en dit vinden we ook terug bij het Belgische protest 

van de eerste helft van de 19de eeuw. Spontane rellen en stakingen domineerden lange 

tijd. Specifieke belangen en strijdpunten stonden centraal (De Wilde, 1997). Van een 

duidelijk leiderschap was bij de fabrieksarbeiders geen sprake. Als er bij protesten leiders 

te vinden waren, ging het om de strijdbare arbeiders uit het ambachtsmilieu of 

intellectuelen, maar dit stond eigenlijk lange tijd los van de echte fabrieksarbeiders. We 

mogen het ongeorganiseerde karakter van protesten natuurlijk niet overdrijven. Hoewel 

er in het vroeg-19de-eeuwse België geen expliciete, permanente organisatie was, 

betekent dit niet dat arbeiders zich nooit organiseerden. Alleen gebeurde dit informeel, 

met informele leiders en tijdelijk. De organisatievormen vielen dan ook quasi altijd terug 

uit elkaar wanneer de situatie beter en rustiger werd (Van Heesvelde, 1993/4). Een 

permanent, geëxpliciteerd georganiseerd protest, waarbij solidariteit tussen verschillende 

‘soorten’ arbeiders een rol van betekenis zou gaan spelen, kwam er eigenlijk pas vanaf 

de tweede helft van de 19de eeuw, met als voorganger de textielindustrie al vanaf de 

jaren 1830. Ook dit soort protest zien we echter in China ontstaan, zo illustreert ons de 

massa-staking in de ‘Dalian Development Zone’. Een dergelijke staking vertoont heel wat 

gelijkenissen met de stakingsgolf die in 1870/1 door de Waalse industriekbekkens trok. 

Ook hier bleef het protest niet beperkt tot één bedrijf en ook hier haalden de arbeiders 
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toegevingen binnen. De Chinese arbeiders dus alleen maar voorstellen als een zootje 

ongeregeld dat enkel spontane en ongeorganiseerde actie voert, is dus een te 

simplistische voorstelling. Ook bij hen vinden we gecoördineerde protesten terug, al is de 

vakbond er wel volkomen in afwezig, wat het belangrijkste verschil is met de Belgische 

situatie, waar de vakbonden zeker in de tweede helft van de 19de eeuw zeer actief 

werden op dit gebied (Brepoels, 1988). 

 

1.2 CONCLUSIE 

 

Wat ons meteen opvalt, is dat zowel een groot deel van de Chinese als de Belgische 

arbeiders zich wel degelijk wenden tot de daartoe opgerichte instanties. Ze willen via de 

wet hun gelijk halen. In beide landen speelt de vakbond hier een rol. In China ligt de 

ACFTU aan de basis van de wetgeving en de bemiddelende instanties, waar ze ook deel 

van uitmaakt. In België ijverden de vakbonden voor vertegenwoordiging binnen de 

werkrechtersraden. Zij sleepten dit ook in de wacht en konden er zo invloed uitoefenen. 

Zowel de Chinese als de Belgische arbeiders kiezen pas voor ‘echt’ protest als de 

wettelijke weg hen niet kan helpen of – in het geval van de (ontslagen) staatsarbeiders – 

als hen geen wettelijke weg ter beschikking staat. Hier vinden we dan meteen het 

belangrijkste verschil tussen beide landen. In China kan de ACFTU zich door haar band 

met de CCP absoluut niet inlaten met collectieve acties en meer in het bijzonder  

stakingen. De arbeiders zijn hiervoor op zichzelf en hun eigen informelere 

organisatievormen aangewezen. In het 19de-eeuwse België waren er ook heel wat 

stakingen die het gevolg waren van een dergelijke informele organisatie, maar naarmate 

de vakbonden hun positie verstevigden, probeerden zij steeds meer de stakingen te 

organiseren en te stroomlijnen. Hoewel de ACFTU dus wel degelijk een impact heeft op 

de arbeiders en deze arbeiders op bepaalde vlakken wel steun vinden bij de vakbond, 

toch zijn ze bij bepaalde vormen van protest op zichzelf aangewezen. De Belgische 

werknemers konden in alle omstandigheden beroep doen op hun vakbonden, wat voor 

meer vertrouwen zorgde dan in China, waar arbeiders wantrouwiger tegenover hun 

vakbond staan. 

 

2. DE REACTIE VAN DE OVERHEID: PREVENTIE EN REPRESSIE 

 

Overheden scheppen het kader waarin vakbonden zich kunnen bewegen. We hebben 

doorheen dit werk al enkele glimpen opgevangen van hoe de Chinese en Belgische 

overheden met de vakbonden omgaan. In dit onderdeel willen we een systematischer 

overzicht geven van de verschillende strategieën die de beide overheden gebruiken om 

hun greep op de situatie te versterken. We maken in dit overzicht gebruik van het 
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onderscheid dat J. Deferme maakt tussen de twee dominante overheidsstrategieën in een 

artikel over de overheidsreactie op stakingen in het 19de-eeuwse België. De eerste 

strategie is de repressie. Basisidee hierbij was dat ieder individu een perfecte 

keuzevrijheid heeft. Ging het individu in de fout, ging hij dus in tegen de wensen van de 

overheid, dan moest hij bestraft worden. De tweede strategie maakte furore in de loop 

van de 19de eeuw en valt te linken aan een nieuw mens – en maatschappijbeeld dat ook 

zijn intrede deed. Het ging hier om preventie. Hierbij veronderstelde men dat ieder 

individu onderhevig is aan maatschappelijke invloeden. Arbeiders werden niet meer puur 

gezien als overtreders, maar ook als slachtoffers (Deferme, 2002). Ook in het 

hedendaagse China kunnen we beide strategieën onderscheiden. In wat volgt gaan we 

hier dieper op in, voor wat beide casussen betreft. 

 

2.1 REPRESSIE 

 

2.1.1 Repressie in het hedendaagse China 

 

Zo begrijpend als de Chinese overheid reageert op alledaagse, geïsoleerde onrust, zo 

gepikeerd reageert ze op onafhankelijke vakbonden, zelfs in het prilste stadium. De 

voornaamste reden waarom de Chinese staat zo repressief reageert op kiemen van 

onafhankelijk vakbondsgedrag, is de grote vrees voor een Chinees Solidarnosc-scenario. 

Men wil absoluut vermijden dat een onafhankelijke vakbond zich zou ontwikkelen tot een 

tegenkracht in de samenleving. Al wie zich inlaat met onafhankelijke vakbondsactiviteiten 

kan rekenen op staatsgeweld en gevangenisstraffen. In het ‘Annual Survey of Violations 

of Trade Union Rights’, uit 2007, wordt een hele lijst opgesomd van arbeiders en 

intellectuelen die gevangenisstraffen uitzitten omdat ze gepoogd hebben een 

onafhankelijke vakbond op te richten. Ook advocaten en NGO-leden die opkomen voor 

arbeidersrechten, worden vaak van allerlei misdrijven beschuldigd om hen op non-actief 

te plaatsen (Annual Survey of Violations of Trade Union Rights, 2007). Verder grijpt de 

overheid ook vaak in bij collectief protest. Lee leert ons hoe dit precies in zijn werk gaat. 

Zo probeert de staat zeer sterk de contacten tussen verschillende groepen ontevreden 

arbeiders te beperken, door organisaties die dit nastreven te verbieden en leiders op te 

pakken. Ook collectieve acties, waar de arbeiders politieke veranderingen beginnen 

eisen, kunnen steevast op staalharde repressie rekenen (Lee, 2007). De repressie door 

de Chinese staat richt zich dus niet op de ACFTU, maar op onafhankelijke initiatieven die 

de overheid weigert te tolereren.  

Toch mogen we de overheidsreactie niet veralgemenen. W. Hurst wijst ons op het 

belang dat de lokale overheden op dit vlak spelen. China is een immens land, de centrale 

overheid moet dus heel wat delegeren. Op die manier plaatst hij nuances bij de 
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staalharde repressie die Lee signaleert. Het zijn vaak de lokale overheden die instaan 

voor de repressie en zij reageren niet allemaal op dezelfde manier. Ontslagen arbeiders 

uit de Rustbelt die voor het protest kiezen, worden door de lokale overheden vaak 

gewoon met rust gelaten. De beleidsvoerders koesteren vaak sympathie voor de 

protesterende arbeiders, die vaak niet eens in hun basislevensonderhoud kunnen 

voorzien. Een goede relatie met de centrale overheid hebben deze lokale overheden 

sowieso al niet, dus vandaar komt ook geen druk tot repressie. Het is aan de centrale 

overheid zelf om in te grijpen, maar dit is natuurlijk niet altijd even evident in een enorm 

land als China. Ook de protesterende arbeiders uit de groeipolen komen er relatief goed 

vanaf. De lokale overheden daar willen aantrekkelijk blijven voor investeerders en hun 

excellente band met de centrale overheid behouden. Aangezien zij over voldoende 

financiële middelen beschikken, kunnen zij het protest afkopen. De ontslagen 

werknemers in de transitiezones krijgen het het zwaarst te verduren. Als zij protesteren, 

worden ze met zeer sterke repressie geconfronteerd. De lokale overheid wil op een goed 

blaadje staan bij investeerders en centrale overheid, maar heeft niet de middelen om het 

protest af te kopen. Geweld is dan de enige nog overblijvende optie (Hurst, 2004). 

 

2.1.2 Repressie in het 19de-eeuwse België 

 

Ook de Belgische overheid liet zich niet onbetuigd in het onderdrukken van bepaalde 

vormen van protest. Een zeer typische vorm van repressie die in de beginperiode van de 

vakbonden zeer frequent voorkwam, was het arresteren van stakingsleiders en het in 

beslag nemen van de stakingskas. Sommige bestuursleden kregen zelfs tot twee jaar cel 

voor hun activiteiten. Dit betekende een enorme zware slag voor de toch al zwakke 

vakverenigingen. (Dhondt, 1960). Ook de Belgische overheid greep vooral in wanneer de 

onrust te groot werd en wanneer arbeidersorganisaties duidelijk bij het protest aanwezig 

waren. Zo konden de stakingen in de jaren 1850 en 1870 steeds op zware repressie 

rekenen. Politie en leger werden ingezet om de staking te breken, wat meerdere malen 

tot dodelijke slachtoffers leidde (Dhondt, 1960). De industriële opstand van 1886, 

middenin een hevige economische crisis, zou de zwaarste worden. De Waalse 

industriebekkens werden het toneel van de strijd voor meer loon en tegen de honger. Het 

kwam tot plunderingen en brandstichtingen. 24 arbeiders werden neergeschoten, een 

groot deel anderen werd veroordeeld tot gevangenisstraffen of dwangarbeid (Mahoux, 

1998). Na 1886 zou de overheid het geweer langzaam van schouder veranderen en meer 

voor een preventieve aanpak kiezen. Het feit dat de vakbonden en de andere 

organisaties sterk gebonden waren aan de socialistische BWP heeft hier vermoedelijk ook 

wel in geholpen. De BWP stelde zich immers relatief inschikkelijk op wat de 

arbeidsomstandigheden betrof. Onderhandelingen en petities genoten bij partij en 
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vakbond de voorkeur. Het stakingswapen en andere duidelijkere vormen van opstand 

werden na verloop van tijd vooral een wapen om stemrecht te verkrijgen. De BWP 

voerde ook een sterke ‘propaganda’ om de arbeiders vooral voor te stellen als 

slachtoffers en niet als combattieve stakers, een beeld dat ook door de toenmalige media 

en delen van de burgerij werd opgepikt. Dit was natuurlijk een beeld dat bij de overheid 

minder weerstand opriep en dat de keuze van na 1886 mee verklaart (Deferme, 2002). 

 

2.2 PREVENTIE 

 

2.2.1 Preventie in het hedendaagse China 

 

De preventieve strategie is erop gericht eventueel ongenoegen in de kiem te smoren 

door preventief op te treden. Door middel van deze strategie probeert men te vermijden 

dat de onvrede bij arbeiders zo groot wordt dat ze in opstand komen en repressie nodig 

is. De Chinese overheid gebruikt hier twee middelen voor. In de eerste plaats komt hier 

dan de ACFTU om de hoek kijken. Via dit instrument – want dat is de ACFTU dus nog 

steeds, een staatsinstrument – probeert de overheid het ongenoegen binnen de perken 

te houden. De hele strategie om de Chinese vakbond meer ruimte te geven om arbeiders 

te vertegenwoordigen en de steun van de overheid bij de campagne om vakbonden op te 

richten in buitenlandse privé-ondernemingen, kadert dan ook binnen deze denkwijze. 

Toegevingen zijn nodig, want de overheid merkt ook dat arbeiders het protest niet 

schuwen. De ACFTU binnen de grenzen van het mogelijke versterken, zou volgens deze 

tactiek ook moeten verhinderen dat arbeiders hun heil zoeken bij onafhankelijke 

vakverenigingen – één van de grootste angsten van de Chinese communistische partij. 

Een tweede middel om preventief op te treden is het uitbouwen van een wetgeving 

die de arbeiders moet beschermen tegen vormen van uitbuiting. Deze strategie werd ook 

altijd zeer sterk ondersteund door de ACFTU zelf. Toch is dit voor de Chinese overheid 

een relatief recente methode. Voor 1994 bestond er in China geen wetgevend kader rond 

arbeid. Dat lijkt natuurlijk vreemd. Dit heeft er alles mee te maken dat China in de jaren 

’80 geconfronteerd werd met heel snelle veranderingen. Regulering en beleid werden 

toen als een flexibeler instrument ervaren omdat deze een snellere reactie toelieten en 

omdat ze meer ruimte lieten voor de lokale overheden die elk met een verschillende 

situatie op het terrein te maken kregen. Al snel bleek echter dat dit beleid op het terrein 

te wensen overliet. Er ontstond steeds meer ongenoegen bij de arbeiders en de protesten 

namen hand over hand toe, terwijl steeds meer NGO’s kritiek leverden. De Chinese 

overheid zag in dat ze moesten ingrijpen om verdere protesten te vermijden en besloot 

voor een sterk wetgevend kader te kiezen. In 1994 werd de ‘Labour Law’ gestemd en de 

wetgeving is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid (Ngok, 2008). Ook de 
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wetgeving zelf heeft door de periode heen een hele evolutie doorgemaakt. Waar men in 

het begin voor interne minimumwetten koos, die nog steeds veel ruimte lieten voor de 

lokale overheden, probeert men in het recente verleden steeds meer te kiezen voor 

universele wetgeving, die veel minder ad-hoc en regionaal is. De staat legt steeds meer 

arbeidsrechten in wetten vast: minimumlonen, de maximale duur van de werkweek, 

recht op vakantiedagen, verbod op arbeid onder de 16 jaar, … De wetgeving is dus in 

ieder geval best vooruitstrevend – zeker ook dankzij de inspanningen van de ACFTU op 

dit vlak – maar zoals al eerder aangehaald, de naleving op het terrein laat vaak nog te 

wensen over (Zhu en Fahey, 1999). 

Wat natuurlijk ook aansluit bij deze versterkte aandacht voor de wetgeving om onrust 

te vermijden, is de oprichting van een geïnstitutionaliseerd conflictresolutiesysteem. Ook 

hier speelt de vakbond een belangrijke rol in: als onderdeel van het systeem (samen met 

werkgevers en werknemers). Heel wat werknemers maken van deze optie gebruik, hierin 

sterk gesteund door de ACFTU. Onder partijdruk neemt ook deze steun wel een 

preventieve vorm aan. De vakbond steunt vooral individuele of kleine groepjes arbeiders. 

Steun aan grote groepen komt maar zeer, zeer zelden voor, omdat de ACFTU op deze 

manier collectieve actie probeert te vermijden. Meestal kiest men ook voor steun aan 

zaken waarbij de arbeiders overduidelijk het slachtoffer zijn, uit vrees in een juridisch 

wespennest terecht te komen en management en partij tegen de haren in te strijken 

(Chen, 2003). We kunnen dus eigenlijk concluderen dat de ACFTU door de Chinese 

overheid vooral wordt gezien als een instrument om preventief op te treden tegen het 

ongenoegen van arbeiders. De ACFTU zelf grijpt deze positie steeds meer aan om ook op 

het terrein veranderingen te kunnen realiseren. 

 

2.2.2 Preventie in het 19de-eeuwse België 

 

1886 was in België een jaar van grote sociale oproer. De BWP was net opgericht, wat 

de organisatie en strijdbaarheid van de arbeiders aanzienlijk verhoogd had en het land 

was in de greep van een ernstige economische crisis. De Belgische overheid wilde na 

deze opstandige periode de kalmte zo snel mogelijk herstellen. De stakende arbeiders en 

hun organisaties werden dan ook zeer hard aangepakt. Maar na 1886 koos men toch 

geleidelijk voor een andere weg. De consensus dat stakingen niet voortkwamen uit de 

slechte wil van arbeiders, maar het gevolg waren van de penibele omstandigheden 

waarin deze moesten werken, groeide.  Deze mening zou trouwens in alle politieke 

families opgang maken, al waren de socialisten de grote gangmakers. De socialisten 

maakten op dat moment echter geen deel uit van de regering. De 19de-eeuwse 

regeringen werden gevormd door katholieken of liberalen. Maar ook in deze politieke 

families kwam men dus tot dit vernieuwde inzicht, dankzij voortrekkers als Frère-Orban. 
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Om oproer te vermijden zou men in de toekomst zeer sterk de kaart van de preventie 

kiezen. Sociale wetgeving moest de arbeidsomstandigheden verbeteren en onvrede 

onder de arbeiders vermijden. Ook de al eerder vermelde werkrechtersraad kunnen we in 

deze preventieve politiek kaderen (Deferme, 2002).  

Natuurlijk werden er in de vroegere periode ook sociale wetten gestemd, maar deze 

waren meestal gewoon een antwoord – en vaak een zeer laattijdig antwoord – op 

stakingen, betogingen en ander protest door de arbeidsorganisaties. Deze sociale wetten 

waren dus vooral een reactie op protest en gingen niet in eerste instantie uit van het 

vermijden van toekomstig protest. Na 1886 schrok de overheid dus wakker en ging ze 

steeds meer maatregelen nemen om de patronale vrijheid aan banden te leggen. De 

werknemers verwelkomden dit met open armen. De Belgische arbeiders vertrouwden 

zeer sterk op overheidsingrijpen om hun situatie te verbeteren. De overleginstanties met 

werkgevers waren immers nog zeer embryonaal en functioneerden eigenlijk nauwelijks. 

Van onderhandelingen met de werkgevers zelf moesten de arbeiders dus niet veel 

verwachten, maar gelukkig zou de overheid uiteindelijk wel haar verantwoordelijkheid 

opnemen. Ook voor België was het concept sociale wetgeving nieuw. Lange tijd was een 

‘industrieel recht’ volstrekt afwezig en waren er enkel wettelijke bepalingen uit het 

strafrecht of het burgerlijk recht. Wat er dan wel geregeld was, was dan ook nog eens 

het minimum minimorum. Na 1886 zou deze wetgeving er wel komen en gestadig 

uitbreiden. De Commissie van de Arbeid die naar aanleiding van de problematiek was 

opgericht, speelde hier een zeer belangrijke rol in. Enkele zaken die veranderden: in 

1887 werd het verboden lonen in natura uit te betalen en in 1889 werd eindelijk de 

vrouwen – en kinderarbeid in een wettelijk kader gegoten. Er werd een arbeidsinspectie 

opgericht en er kwamen initiatieven op vlak van huisvesting, onderwijs, … (De Wilde, 

1997).  

 

2.3 GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN 

 

Repressie gebeurt in beide landen op quasi-dezelfde manier. De Belgische overheid had 

wel meer grip op de situatie. België is een klein land en dus makkelijker te controleren 

dan het immense China, waar lokale overheden veel macht hebben en zich op dit vlak 

zeer verschillend opstellen. Op het vlak van preventie valt op dat beide overheden zowat 

dezelfde strategie gebruiken om arbeidersprotest te voorkomen. Men kiest er voor om 

door middel van bepaalde ‘toegevingen’ de nood tot protesteren te verminderen. Het 

gaat hier dan in beide gevallen om het creëren van een nieuwe sociale wetgeving en om 

het oprichten van conflictregulerende instanties. Men doet dit in de eerste plaats om de 

sociale stabiliteit te garanderen, wat natuurlijk niet betekent dat er geen sprake kan zijn 

van een oprechte bekommernis over de arbeiders. Het grote verschil tussen beide landen 
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op vlak van preventie heeft echter precies met de vakbond te maken. In China maakt de 

ACFTU inherent deel uit van deze preventiestrategie. De staat gebruikt de ACFTU als 

middel om de sociale stabiliteit te handhaven. De ACFTU zelf is dus eigenlijk een 

preventief middel. De Belgische vakbonden vormden vooral een drukkingsmiddel die de 

overheid ertoe aanzette om preventieve maatregelen te nemen om ergere wanorde te 

vermijden. De vakbond, ook als onderdeel van de BWP, maakte immers geen deel uit 

van de overheid, in tegenstelling tot de ACFTU, die gebonden is aan de communistische 

partij. 

 

3. DE VERHOUDING MET DE WERKGEVERS 

 

Doorheen dit werk is deze verhouding al enkele malen zijdelings aan bod gekomen. 

Toch wil ik er hier nog even kort bij stilstaan, omdat zich hier een zeer belangrijk verschil 

tussen de Chinese en de Belgische situatie manifesteert. Het is al enkele malen 

aangehaald: de Chinese vakbond doet er alles aan om een goede relatie te onderhouden 

met het management van de bedrijven waar ze actief zijn. Er zijn nog steeds heel wat 

bedrijven waar managers zelfs lid uitmaken van de vakbond. 

Vakbondsvertegenwoordigers komen vaak uit het management of uit de groep 

opzichters. ‘Gewone’ arbeiders schoppen het quasi nooit tot vertegenwoordiger. Dit is 

natuurlijk al een belangrijke verklaring voor de vaak hartelijke relaties tussen vakbond 

en werkgevers. De ACFTU zelf doet ook inspanningen om de relatie met werkgevers zo 

goed mogelijk te houden. Ze kiest steeds voor overleg en bemiddeling en vermijdt in het 

algemeen zo veel mogelijk de confrontatie. Dit vloeit natuurlijk voort uit de bemiddelende 

functie die de communistische partij haar gegeven heeft. Het doorbreken van de nauwe 

banden met het management vormt dan ook één van de belangrijkste voorwaarden voor 

een sterkere positie van de ACFTU op het vlak van arbeidsvertegenwoordiging. Zoals 

eerder werd aangehaald, worden hier op het terrein, in de Parelrivierdelta, al de eerste 

schuchtere stapjes toe gezet, door leden uit het topmanagement uit de vakbond te 

weren. Er is op dit vlak wel nog een lange weg te gaan, maar het besef en de wil hiertoe 

groeien wel steeds meer. 

De relatie tussen de Belgische werkgevers en de vakbonden verliep een heel stuk 

moeizamer. Werknemers die actief waren bij de prille vakbonden, werden vaak 

geconfronteerd met ontslag. Vaak was het voor hen zeer moeilijk om opnieuw werk te 

vinden. Eens ze het imago van vakbondslid hadden, wilde geen enkele patroon hen nog 

aannemen. De vakbond probeerde hen wel te helpen, door hen tewerk te stellen in een 

coöperatieve – voor zover deze er waren – maar vaak restte hen geen andere uitweg dan 

migreren. De werkgevers gingen zelfs zover dat ze hun eigen verweerorganisaties 

oprichtten. Deze organisaties dienden dan bijvoorbeeld als propaganda-instrumenten. Zij 
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moesten de aanklachten van de werknemers weerleggen (De Wilde, 1997). De relatie 

tussen vakbond en werkgevers was in het 19de-eeuwse België dus zeer conflictueus, in 

tegenstelling tot in China. Dit verschil valt in essentie te verklaren door hun verschillende 

relatie met de overheid. De ACFTU is nog steeds een staatsinstrument en moet vanuit die 

optiek een goede relatie onderhouden met de werkgevers, omdat dit tot haar taken 

behoort, zoals die door de overheid afgebakend zijn. De Belgische vakbonden stonden 

onafhankelijk tegenover de overheid en dienden enkel het belang van de werknemers. Ze 

hadden geen bemiddelende taak toegewezen gekregen door de overheid en geen 

verplichting tegenover de overheid. Doordat ze zich zo opstelden, is het niet 

verwonderlijk dat de relatie met de werkgevers slechter is. 
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DEEL 3. DE TOEKOMST VAN DE ACFTU 

 

1. TWEE VERSCHILLENDE VISIES 

 

Het is ons doorheen dit werk opgevallen dat de ACFTU met een aantal ernstige 

problemen geconfronteerd wordt. Een belangrijke vraag is dan natuurlijk of het ernaar 

uitziet dat de ACFTU en de arbeiders in de toekomst een uitweg voor hun problemen 

gaan vinden. Wat door quasi alle specialisten wordt uitgesloten is de vorming van 

onafhankelijke vakbonden. Niemand gelooft dat China in de nabije toekomst arbeiders 

echt zal toelaten hun eigen organisaties te vormen. Van deze kant moeten de arbeiders 

dus weinig hulp verwachten. Het ziet er dus naar uit dat, als iemand de klus gaat klaren, 

het de ACFTU gaat zijn. De meningen over de toekomst van de ACFTU lopen wel sterk 

uiteen. Een eerste groep wetenschappers is zeer pessimistisch over de toekomstige rol 

van de ACFTU. Zij geloven niet dat de Chinese vakbond in de toekomst een rol van 

betekenis zal spelen voor de arbeiders. Chen stelde in 2003 al vast dat het grote 

probleem voor de vakbond bij de overheid ligt. Volgens hem ziet het er niet naar uit dat 

de centrale overheid zijn greep op de ACFTU zal verslappen en ook de lokale overheden 

zullen in de toekomst een belemmering blijven voor een goed functioneren van de 

vakbond. Hij is er dan ook van overtuigd dat China eerst een degelijke politieke 

liberalisering en democratisering moet doormaken alvorens de ACFTU meer vrijheid en 

meer daadkracht kan krijgen. Tegelijk is hij er ook van overtuigd dat meer politieke 

openheid nog zeer lang op zich kan laten wachten (Chen, 2003). Ook M. Blecher gelooft 

niet in een snelle verbetering van de situatie. Hij stelt vast dat de staat de laatste jaren 

alleen maar sterker is geworden en dat de globalisering de werknemers alleen maar 

heeft verzwakt, iets waarin Zhang hem bijtreedt: ‘late developers, such as China, may 

experience the social contradictions of capitalist development, without the benefits that 

might allow them to deal with those social contradictions succesfully’ (L. Zhang, 2008, p. 

41). Volgens Blecher is er dan ook in de nabije toekomst geen hoop op een werkende 

organisatie (Blecher, 2008). Deze auteurs zien dus zowel de ACFTU als de werknemers 

zelf als te zwak ten opzichte van de dominantie van de Chinese staat. 

Niet alle auteurs zijn het echter met die visie eens. Er is ook een groep academici die 

wel mogelijkheden ziet voor een succesvolle ontwikkeling van de ACFTU. Volgens hen 

kan de ACFTU zich dus wel ‘opwerken’ tot een legitieme vertegenwoordiger van de 

arbeiders. Zij onderscheiden hiervoor twee voorwaarden. A. Woodiwiss hield jaren 

geleden al een pleidooi voor de opname van de ACFTU in de ICFTU (International 

Confederation of Free Trade Unions). Zo zou de ACFTU immers beroep kunnen doen op 

internationale expertise, wat haar efficiëntie natuurlijk ten goede zou komen. Hij zag in 

2001 al tekenen dat de ACFTU hier zelf ook klaar voor was. Ook de Internationale 
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Arbeidsorganisatie (IAO) en het Internationaal Vakverbond (IVV) hebben zeer lang 

weigerachtig gestaan tegenover nauwere banden met de ACFTU. Woodiwiss bekritiseert 

deze houding. Hij stelt dat de internationale gemeenschap te sterk eist dat China 

industriële relaties en een arbeidersbeweging naar Westers model uitbouwt, terwijl dit 

allerminst rekening houdt met de specifieke Chinese situatie. Ons model is volgens 

Woodiwiss niet zaligmakend, we moeten dan ook vooral kijken naar de enorme stappen 

die de ACFTU wél al gezet heeft (Woodiwiss, 2001). Deze houding begint bij de 

internationale vakbeweging wel door te dringen. Het Belgische ACV, maar ook het 

Europees Vakverbond beginnen in te zien dat de ACFTU hun steun verdient (Braam, 

2009). Ook het Internationaal Vakverbond, ’s werelds grootste vakbondkoepel besliste 

eind 2007 om in gesprek te treden met de ACFTU. De beslissing werd ingegeven door de 

wil om meer greep te krijgen op de situatie van de Chinese arbeiders, maar ook door de 

vaststelling dat de ACFTU op het terrein ook een positieve rol kan spelen (Vandaele, 

2008b). Er lijkt op die manier langzaamaan een einde te komen aan de geïsoleerde 

positie die de ACFTU jarenlang genoot. 

Maar internationale steun zal niet genoeg zijn. Zo is er Ching Kwan Lee die bespreekt 

wat volgens haar de Chinese toekomstmogelijkheden zijn. Ze wijst er in de eerste plaats 

op dat als de Chinese staat voor een goed functionerende sociale zekerheid zou zorgen 

(dus voor werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, …) en dit zou combineren met een 

sterke repressie, dit protesten en meer vakbondsinterventie onnodig zou kunnen maken. 

Toch ziet zij ook een ander pad. Als de ACFTU bepaalde structurele hervormingen zou 

doormaken, zou de ACFTU een ‘echte’ vakbond kunnen worden (Lee, 2007). Taylor en Li 

halen in hun artikel een aantal elementen aan die essentieel zouden zijn binnen zo’n 

hervorming. De ACFTU zou zich eigenlijk alleen nog maar mogen focussen op de 

arbeidersbelangen en ophouden met het nastreven van het algemeen belang. Belangrijk 

om weten is dan dat heel wat vakbondslui hier zelf ook vragende partij voor zijn en zich 

de laatste jaren al onafhankelijker opstellen ten opzichte van de partij. Deze trend zou 

eigenlijk veralgemeend moeten worden. De ACFTU zou op grassroots-niveau ook met 

nieuwe modellen kunnen experimenteren, met nieuwe manieren om arbeiders te 

vertegenwoordigen en te beschermen. Vooral de FIEs lenen zich daar toe, volgens Taylor 

en Li, aangezien deze eigenlijk buiten de staat staan. De ACFTU zou op dit vlak heel wat 

kunnen leren van arbeidsNGO’s, die nu al met nieuwe methodes experimenteren. Verder 

is er ook nood aan een versterking van het grassroots-niveau, met échte verkiezingen 

voor vakbondsvertegenwoordigers (Taylor en Li, 2007).  

Eigenlijk moet de Chinese ACFTU dus een aantal elementen overnemen van haar 

19de-eeuwse Belgische tegenhanger. De Belgische vakbonden waren de exclusieve 

verdedigers van de arbeidersbelangen. Ook zij waren – na verloop van tijd – verbonden 

met een politieke partij, maar hadden op geen enkel moment de taak om ook naar het 
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nationale belang te streven. Deze positie zou ook de ACFTU moeten bereiken en dit is 

iets waar een deel van de ACFTU-kaderleden de laatste jaren echt naar streeft. Een 

tweede essentieel element is de versterking van het grassroots-niveau. De ACFTU heeft 

nood aan meer inbreng van de arbeiders zelf. Heel wat wetenschappers verwijzen in dit 

opzicht naar de nood van de uitbouw van een ‘western style’ vakbond. Wat ze hierbij wel 

eens uit het oog verliezen, is dat het bijvoorbeeld de Belgische vakbonden decennia heeft 

gekost om een werking uit te bouwen die een brede groep arbeiders blijvend aansprak. 

De eerste vakverenigingen die in België ontstonden waren bijvoorbeeld enkel gericht op 

ambachtelijke arbeiders en de eerste fabrieksvakbonden zouden jarenlang moeten 

worstelen om niet kopje onder te gaan. Het heeft de Belgische vakorganisaties jaren 

gekost zich aan te passen aan een nieuwe economische situatie. We kunnen dan ook niet 

van de ACFTU verwachten dat de overgang voor haar wel van een leien dakje verloopt. 

Toch staat het buiten kijf dat er wel degelijk nood is aan een degelijk uitgebouwd 

grassroots-niveau, maar de ACFTU beseft dit zelf ook. Het valt natuurlijk nog af te 

wachten of ze erin zullen slagen deze ambitie waar te maken. 

 

2. DE ROL VAN DE ECONOMISCHE CRISIS 

 

Als we naar de Belgische situatie kijken, dan zien we dat economische crisisperiodes 

altijd samengingen met een hausse in het arbeidersprotest. Werkgevers waren minder 

onderhandelingsbereid, dus vakbonden en individuele werknemers grepen sneller naar 

het stakingswapen. Dergelijke stakingen konden een grote impact hebben. Zo hielp de 

grote staking van 1886 mee een mentaliteitswijzing bij de overheid te bewerkstelligen, 

zodat ze meer de kaart van preventie en minder die van repressie trok. We kunnen ons 

dan natuurlijk de vraag stellen of de economische crisis die vandaag de hele wereld, en 

dus ook China, teistert ook voor verschillen op het terrein zorgt. Een eerste vaststelling 

die we kunnen maken is dat de economische crisis in China voor een sterke groei van de 

werkloosheid heeft gezorgd. Dit is nu niet enkel meer een probleem van de vroegere 

staatsarbeiders, maar ook hooggeschoolde jongeren en migrantenarbeiders in de 

exportproductie worden getroffen (Bezlova, 2009). Dit brengt twee effecten met zich 

mee. In de eerste plaats zien we een terugval in het aantal migrantenarbeiders dat naar 

de steden trekt en tegelijk zien we dat heel wat van hen terugkeren naar het platteland. 

Vrees van heel wat waarnemers is dat dit geen tijdelijk fenomeen zal zijn. China is 

voornamelijk een exportland met een zeer kleine interne consumentenmarkt. Er wordt 

gevreesd dat China wel eens erg zwaar en lang getroffen zou kunnen worden door de 

crisis (Vanderstappen, 2008). Ook het 19de-eeuwse België was voornamelijk een 

exportland. De crisis die tussen 1873 en 1895 heel Europa teisterde, trof België daardoor 

eens zo hard. In België was dit een periode van sterke vakbondsactiviteit en 
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arbeidersprotest. We stellen vast dat ook het protest in China toeneemt. Heel wat 

buitenlandse investeerders zijn in de problemen gekomen en heel wat bedrijven moeten 

sluiten. In een land zonder sociale zekerheid – en dus zonder werkloosheidsuitkeringen – 

is zoiets rampzalig voor de werknemers. Niet verwonderlijk dus dat zij staken of 

demonstreren (Mudie, 2008). Te verwachten valt dat dit protest enkel nog zal toenemen 

als ook de migrantenarbeiders die terug naar het platteland zijn gekeerd geen werk 

vinden. Sommige waarnemers verwijzen naar de protesten van Tiananmen in 1989, die 

ook het resultaat waren van de stijgende werkloosheid en economische problemen 

(Bezlova, 2009), maar of het nu ook zo’n vaart zal lopen blijft natuurlijk koffiedik kijken. 

Wat de reactie van de ACFTU zal zijn is ook niet meteen duidelijk. Bij de vakbond leeft al 

jaren de vraag naar meer autonomie om arbeiders echt te kunnen verdedigen. Het blijft 

afwachten of zij tijdens deze crisis een rol van betekenis kan spelen voor de werknemers. 

Aangezien de ACFTU echter vooral ervaring heeft met en gericht is op samenwerking en 

onderhandelen, lijkt ze meer aangepast te zijn aan economisch voorspoediger tijden. De 

Belgische casus toont ons immers dat overheid en werkgevers veel meer geneigd zijn tot 

onderhandelen bij hoogconjunctuur, dan staat de schaarse arbeid immers in een sterke 

positie. De toekomst zal leren hoe de ACFTU zich verder zal ontwikkelen. 
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CONCLUSIE 

 

De kernvraag die in dit werk werd gesteld, was hoe de gelijkaardige omstandigheden, 

waar het huidige China en het 19de-eeuwse België economisch en op de werkvloer mee 

geconfronteerd werden, geleid hebben tot een gelijkaardige vakbondswerking. In eerste 

instantie hebben we hiervoor een blik geworpen op de verwezenlijkingen, maar ook de 

problemen van beide vakbonden. Beide vakbonden zetten vooral in op het afdwingen van 

een functionerende sociale wetgeving en op het installeren van instanties waarbij 

arbeiders terecht kunnen als hun rechten geschonden worden. De manier waarop ze dit 

doen vertoont gelijkenissen en verschillen. Gelijkenis is dat onderhandelingen en petities 

– dus geweldloze manieren – dominant zijn. Het grote verschil is dat de Belgische 

vakbonden hun werknemers ook kunnen mobiliseren om te staken, iets wat de ACFTU 

niet kan. De problemen waar beide vakbonden mee geconfronteerd worden, vertonen 

ook heel wat gelijkenissen. Het kernprobleem hier is eigenlijk dat het zeer moeilijk blijkt 

zich aan te passen aan het nieuwe economische systeem. De ACFTU heeft er met het 

verdedigen van arbeiders een nieuwe taak bijgekregen en meteen ook een nieuwe 

doelgroep, door de immense toevloed van migrantenarbeiders. De Belgische vakbonden 

raakten ook zeer moeilijk gelanceerd. De eerste vakorganisaties waren nog volledig op 

ambachtelijke leest gestoeld en de nieuwe groep fabrieksarbeiders stond er volledig 

buiten. Het zou heel wat decennia duren voor de organisatorische structuur van de 

Belgische vakbonden volledig op punt stond. Niet verwonderlijk dus dat de Chinese 

ACFTU tijd nodig heeft om zich aan te passen. De Chinese ACFTU en de Belgische 

vakbonden hebben op het vlak van werking dus enkele zeer belangrijke raakpunten. 

Toch is er ook een zeer groot verschil tussen beide vakbonden. Dit verschil heeft te 

maken met de relatie die beide vakbonden met hun stakeholders onderhouden. De 

ACFTU heeft een zeer nauwe band met de Chinese communistische partij – en dus met 

de overheid. Het is de partij die de taken van de ACFTU aflijnt. De ACFTU moet sinds de 

hervormingen vanaf ’78 dan wel instaan voor het beschermen van de arbeiders, ze 

draagt ook nog steeds de verantwoordelijkheid om bij te dragen tot de nationale groei. 

Beide taken durven wel al eens met elkaar te botsen. Van de ACFTU wordt ook verwacht 

dat ze zich bemiddelend en samenwerkend en dus niet al te strijdbaar opstelt. Heel wat 

vakbondslui zijn ook lid van de partij en worden zelfs door de partij aangeduid. Het gaat 

hier dan vaak om mensen uit de hogere regionen van een bedrijf. De ACFTU onderhoudt 

dan ook vaak een zeer goede relatie met het management. Bij de Belgische vakbonden 

lag dit wel even anders. Het leeuwendeel van de vakbonden was ook wel verbonden aan 

de socialistische partij, maar hun enige taak bleef toch wel het opkomen voor de rechten 

van arbeiders. Deze vakbonden onderhielden dus een moeizamere relatie met overheid 
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en werkgevers. Het is net dit aspect dat het de ACFTU zeer moeilijk maakt en dat 

hervormingen noodzakelijk maakt 

De ACFTU zal hiervoor tijd nodig hebben. Het heeft decennia geduurd vooraleer er in 

België arbeidersorganisaties waren die zich ten volle hadden aangepast aan de nieuwe 

noden en de nieuwe doelgroepen. Het lijkt dan ook overdreven te verwachten dat men in 

China – waar de hervormingen pas in 1978 hun intrede deden – in sneltempo de 

aanpassing zou doormaken. Dit is één van de belangrijkste elementen uit onze 

vergelijking: de vorming van stabiele Belgische vakbonden heeft veel tijd gekost. Heel 

wat academici die schrijven over de ACFTU en haar gebreken, beschouwen onze huidige 

westerse vakbonden als ideaaltypes, maar vergeten hun problematische 

ontstaansgeschiedenis. Historisch inzicht kan ons helpen een genuanceerdere visie op de 

Chinese situatie te ontwikkelen. Toch is het wel duidelijk dat de ACFTU hervormingen zal 

moeten doormaken, wil ze niet overbodig worden. Hoe en in welke mate dit zal 

gebeuren, hangt in sterke mate van de CCP af. Zal zij er in de toekomst voor kiezen de 

ACFTU meer autonomie te geven en op die manier preventief protest vermijden of 

weigert ze haar greep op ‘haar’ vakbond te lossen. Ook de ACFTU-kaderleden spelen hier 

een doorslaggevende rol.  Heel wat onder hen stellen zich nu reeds veel zelfstandiger en 

mondiger op, maar er is op dit vlak nog een lange weg te gaan. De 19de-eeuwse 

Belgische vakbonden kunnen wat betreft grassroots-organisatie en actiemiddelen 

eventueel een inspiratiebron vormen. Toch lijkt het mij belangrijk dat wetenschappers dit 

niet als hét zaligmakende model naar voren schuiven. Hoe de vakbonden in West-Europa 

zich ontwikkeld hebben kan een voorbeeld zijn, maar we mogen het niet als imperatief 

beschouwen. De Chinese context is natuurlijk ook volledig anders dan die in België 

tijdens de 19de eeuw. Hoe de ACFTU en ook andere organisatievormen op Chinese bodem 

zich zullen ontwikkelen valt niet met zekerheid te zeggen. Toch lijkt het mij van zeer 

groot belang dat deze evolutie van nabij gevolgd wordt. Inzicht in de geschiedenis kan 

hierin zeker helpen om voldoende genuanceerd naar de Chinese situatie te kijken. Een 

opkomende grootmacht als China verdient immers absoluut onze volle aandacht. 
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