
 
 

De arbeiders van uitzendbureau EULEN in de fabriek van ABB     in Córdoba, 
Spanje, gingen op 28 november in staking. De staking werd uitgeroepen 

door de CNT en CGT als reactie op het onwettige ontslag van twee 
EULEN-arbeiders die door ABB gecontracteerd waren. EULEN biedt diensten 

aan zoals schoonmaak, onderhoud aan andere bedrijven en 
overheidsinstellingen. 

ABB kondigde aan per 1 januari het contract met EULEN niet te vernieuwen 
 en in plaats daarvan de diensten van Eurocen, onderdeel van de 

multinationale uitzendonderneming Adecco, te gaan gebruiken. ABB 
probeert op deze manier van de arbeiders af te komen die nu in staking 

zijn. 
De CNT erkent dat de problemen zoals die zich bij ABB voordoen gelden 
voor elke type uitzendwerk. De arbeiders die via EULEN bij ABB te werk 
gesteld worden, werken in feite voor ABB en krijgen opdrachten van ABB 

leidigngevenden. Ze krijgen echter een veel lager salaris dan de ABB 
arbeiders en ABB neemt als werkgever geen enkele verantwoordelijkheid 

voor ze. Bovendien wordt de voor hun werk relevante CAO niet toegepast. 
Hierover kwam de CNT in 2010 al met EULEN-ABB in conflict. 

Voorafgaand aan de staking, hebben de bazen van ABB een aantal andere 
conflicten gecreëerd en zijn er incidenten geweest waarbij repressief 

werd opgetreden tegen leden van de CNT. Deze waren in het bijzonder 
gericht op CNT-activisten die niet alleen via EULEN bij ABB werken maar 

ook op de Universiteit van Córdoba en bij cementfabriek Cosmos, waarmee 
EULEN ook een contract heeft. 

De afgelopen twee maanden heeft de CNT diverse acties gevoerd met de 
stakers en werd een solidariteitsdemonstratie van 300 mensen gehouden in 

 Córdoba. Bij diverse Adecco en EULEN kantoren in heel Spanje werden 
picket lines gehouden. Ook internationaal wordt Adecco al aangepakt. 

Vooral de Solidarity Federation in Groot-Brittannië is hard bezig 
geweest en heeft in meerdere steden verschillende malen gepicket bij 

Adecco-kantoren. Hun gretigheid zal voor een deel te maken hebben met 
het feit dat de Solidarity Federation nog niet zo lang geleden een 

conflict beslecht heeft met een Adecco-dochter Office Angels. 
 

De CNT heeft 17 februari uitgeroepen tot internationale actiedag tegen 
Adecco en EULEN en solidariteitsdag voor de stakende arbeiders. 


