
Waar staat u binnen een jaar? Op het Schumanplein? Sectoren onder druk zoeken naar oplossingen. De “ik wil het zelf doen”-
mentaliteit is dodelijk in de huidige economische realiteit. Bij drukkerij Cartim kunt u terecht voor hulp bij elk onderdeel van de 
grafische productieketen en dat in 100% vertrouwen. Of het nu gaat over zuiver loonwerk voor het drukken, enkel platen maken, 
UV-lakken van uw offsetdrukwerk, vouwwerk, nietwerk, garenloos binden, u kunt er allemaal mee terecht bij drukkerij Cartim.
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Drukkers op de vuist met politie!

Uit de hand gelopen 
betoging 

   De betoging startte rustig in de 
Barastraat. Boze drukkers gewapend 
met inktpotten, gebruikte offsetplaten, 
containers papiersnippers en voetzoekers 
maakten op weg naar het Schumanplein 
erg veel amok. De sfeer werd pas echt 
grimmig toen de drukkers ter hoogte van 
de Waterloolaan in de buurt kwamen van 
de tegenbetoging georganiseerd door de 
WCO-voorstanders. (Deze groep denkt 
dat ze de economie vooruithelpen door 
binnen het wettelijke kader te foefelen en 
concurrentievervalsing te creëren.   
   Ze beseffen niet dat ze daar geen enkele 
job mee redden, integendeel. n.v.d.r.) 
Toen de offsetdrukkers slaags raakten 
met de zwaarbewapende politie, kwam 
het waterkanon in actie. Dat doofde 
meteen het vuur van papiersnippers 
dat ondertussen hevig woedde. Bij de 
daaropvolgende gevechten raakten vijf 
agenten gewond. Een van hen was in 
levensgevaar, hij werd geraakt door 

een molotovcocktail die uit een inktpot 
gemaakt was.

Gelijkenis met 
landbouwsector
   In dezelfde periode vorig jaar zagen 
we al gelijkaardige betogingen van de 
landbouwsector, die ook zwaar onder 
druk staat door de dumpingprijzen 
en de nood aan kapitaalintensieve 
investeringen. In zijn toespraak verwees 
de federatievoorzitter naar de vele 
gelijkenissen met de landbouwsector. De 
betogingen en de aanleiding hiervoor zijn 
zeer gelijkaardig. De grafische sector is 
echter niet gesubsidieerd. De EU houdt 
terecht deze boot af en wijst op andere 
mogelijkheden. 

Mogelijke oplossing
   Een delegatie van de oververhitte 
drukkers werd toegelaten voor een 
onderhoud met de federale minister van 

Economie Chris Preekers. De minister 
verwees in het gesprek ook naar de 
landbouwsector, die het al veel langer 
begrepen heeft en loonwerkbedrijven 
inschakelt. 
   Sinds de jaren 70 doen landbouwers 
een beroep op modern ingerichte 
loonwerkbedrijven, die het geheel 
(of delen) van de kapitaalintensieve 
landbouwproductie voor hun rekening 
nemen. De landbouwer zelf investeert 
dus heel wat minder. Dankzij die 
aanpak overleeft de sector ondanks de 
prijzendruk. Zowel bij het grootste als het 
kleinste landbouwbedrijf is de “ik wil het 
perse zelf doen”-mentaliteit reeds lang 
verdwenen. “Denk daar maar eens over 
na,” aldus de federale minister, “zolang 
jullie daar niet aan toe zijn, kunnen 
wij onmogelijk met hulp over de brug 
komen.” 

Tonnen papiersnippers, 
een zee van inkt op straat 

en vijf agenten gewond. 
Dat is de balans van het 

protest van woedende  
drukkers die gisteren op 

het Schumanplein  
betere prijzen eisten voor 

hun producten.

Dit is een fictief artikel.
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