WEERWERK!
Een beginnend collectief van syndicalisten, artsen en activisten die met u willen nadenken en handelen over gezondheid op de
werkvloer. Waar komt de vloedgolf van burn-outs vandaan? Wat is dat precies, werkbaar werk? Hoe liggen de
krachtsverhoudingen op de werkvloer? Deze en nog meer vragen willen we naar boven wroeten en een aanzet tot antwoorden
uitbroeden. En vooral willen we een basis leggen om de strijd voor gezonde werkomstandigheden aan te zwengelen.
Het thema is actueel maar onderbelicht. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.
“Weerwerk!”, geboden door Beber Geens, Brecht Verbrugghe, David Vanneste, Egmont Ruelens, Elly Van Reusel, Hafid
Kaddouri, Katrien De Troeyer en Steven Ronsmans.
Contact: weerwerk@riseup.net
Het startschot voor ons collectief denken en handelen wordt een filmvoorstelling.
“Merci patron!”, een film van de Franse regisseur en activist François Ruffin.
De film toont het leven van Jocelyn en Serge Klur. In de fabriek van Kenzo maakten ze luxekledij, maar wanneer het bedrijf naar
Polen verhuist, volgt hun ontslag. Nu zijn ze veroordeeld tot werkloosheid en schulden en dreigen ze hun huis te verliezen. De
film is een reflectie over hoe een individuele worsteling tegen ontslag een collectieve strijd kan worden. De film lag mee aan de
basis voor het succes van “Nuits debout” en de aanhoudende protesten tegen de hervorming van de arbeidswet in Frankrijk eerder
dit jaar.
Na de voorstelling gaan syndicalisten, onderzoekers en activisten met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we de syndicale strijd,
sociale bewegingen of een academisch denktank met elkaar verbinden?
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Voorstellingen:
Antwerpen: vrijdag 14 oktober in de Klappei (Klappeistraat 2)
◦ 19u filmvoorstelling
◦ 20u30 discussie met
▪ Samira Atillah (Vrouw en Vrij)
▪ Vincent Scheltiens (doctor in de geschiedenis en politiek denker)
▪ Sven Naessens (ABVV)
Gent: vrijdag 21 oktober in het Geuzenhuis (Kantienberg 9)
◦ 19u filmvoorstelling
◦ 20u30 discussie met
▪ Maarten Hermans (HIVA KULeuven)
▪ Myriam Joos (ACOD)
▪ Sarah Van Liefferinge (Gentse Piraat)
Wees welkom!

