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Inleidende film rond de vraagstelling op het ideologisch congres 1974
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beelden van een gezin op een markt, huiselijke taferelen (vrouw kookt, man
rijdt gras af), eten, tv-kijken enz.
sfeerbeelden van mannen
een gezin komt buiten en gaat naar het park
commentaarstem: er is welvaart, luxe en overvloed, Iedereen gaat zijn
gang.
Sfeerbeelden van mannen op café, mensen die gaan winkelen, paardrijden
en duiken, een feestje bij iemand thuis. Maar we zien ook een eenzame
man op straat
Foto’s van armoede en ellende uit de derde wereld (ong. 5 min)
Commentaarstem: er is ook armoede, verkrotting en eenzaamheid. Dit
wordt geïllustreerd met beelden. Er is dus nog veel te realiseren o.a. m.b.t.
kinderkribbes, gepensioneerden enz. De rijkdom gaat aan velen voorbij.
We zien arbeiders aan het werk, tussenshots van allerlei culturele
activiteiten, geld en reclame voor banken. Er is nog een groot contrast
tussen arbeid en kapitaal.
Zicht op arbeidsters aan het werk in een fabriek. Stem: er wordt geen
plezier meer beleefd aan het werk. Tussenshots van reclame en consumptie.
Commentaarstem: iedereen draait mee, op die manier wordt het systeem in
stand gehouden. Maar, er zijn ook kwalijke neveneffecten: vervuilende
industrie, gezondheidsproblemen, auto-ongelukken enz. Er is een
bedreiging van de welvaartstaat. De commentaarstem vraagt of dit zo
verder moet. Lot in eigen handen nemen kan (zo heeft de geschiedenis
bewezen).
Oude documenten worden gefilmd: Charter van Quaregnon, foto’s van
kinderarbeid. De stem somt de verwezenlijkingen van het socialisme op.
Dit wordt met beelden geïllustreerd: groene recreatieruimtes,
sportinfrastructuur (zwembaden), speelpleinen, rusthuizen, kinderkribbes,
gezondheidszorg. Ook de realisaties van het Centraal Planbureau worden
vermeld: Kabeltelevisie, vuilverbrandingsbedrijven;
waterzuiveringsstations, openbaar vervoer enz.
Toch is er nog veel ellende, schijnwelvaartstraat. Er worden beelden
getoond uit de derde wereld. Stem: we worden conservatief. Een nieuwe
aanpak is nodig. Het belang van de hele gemeenschap moet voorgaan op
egoïsme.
(17.15) pancarte: “Jos Van Eynde”
(17.25) Toespraak van Jos Van Eynde over de geschiedenis van de
Socialistische Partij en zijn verwezenlijkingen.
(20.30) Pancarte: “Willy Claes”
(20.40) Toespraak van Willy Claes over de huidige en toekomstige
prioriteiten van de socialisten. Er zijn nieuwe uitdagingen. Daarom wordt
een ideologisch conres georganiseerd.
(23.55) Pancarte: “Productie BSP” (24.10)

