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Pancarte : « L’Institut Emile Vandervelde présente une émission de la
F.G.T.B ».
Pancarte : « Chômeur à 20 ans »
Beelden van betogers met vlaggen en spandoeken, werknemers die een
fabriek verlaten. Commentaarstem: Er heerst crisis, werkloosheid. Het
patronaat profiteert van de crisis. De arbeiders reageren door zich te
mobiliseren, aangezet door F.G.T.B.. Er zijn verschillende regionale acties.
De optocht passeert langs fabrieken, industrieterreinen, …
Beelden uit Luik waar jongeren verzamelen aan de technische school
(École des ingenieurs techniciens)
(2 à 3 min) Een student wordt geïnterviewd: Bekommeren de studenten
zich over de economische crisis? Ja, natuurlijk.
Beelden van een optocht waar veel jongeren aan deelnemen. Er wordt
geroepen: Pour les jeunes du travail.
(ong. 4 min) Een vergadering/ronde tafelgesprek van de Jeunes Militants de
F.G.T.B. waarin ze debateren over de crisis. Militanten uit verschillende
bedrijven en sectoren komen aan het woord.
(5 à 6 min) Een betoging. Georges Stacket (??) (Fédération de
métallurgistes de Charleroi) komt aan het woord tijdens de manifestatie.
Hij heeft het over de vermindering van het aantal jobs, de sluitingen, en de
banken die de verantwoordelijk zijn voor de crisis.
(8 à 9 min) Luik – Cockerill – Place Saint-Paul. Werknemers worden op
straat geïnterviewd over de situatie van de jongeren in hun bedrijf.
700 jongeren verzameld in F.N. Een jonge vrouw houdt een toespraak over
jongeren en solidariteit., gevolgd door een jonge man die het heeft over
werk en studies. Er heerst ontevredenheid over de aanpak van de overheid.
(ong. 13 min) Vakbondscongres van F.G.T.B.We horen de toespraak van
Georges Debunne en krijgen een zicht op het bureau en de toehoorders.
Men is niet tevreden over de plannen van de overheid.
(ong. 15 min) Rondetafelgesprek wordt verdergezet. Er wordt gepraat over
de mogelijke oplossingen voor de crisis o.a. brugpensioen.
(ong. 19 min) Beelden van een betoging. Betogers, arbeiders worden
geïnterviewd over het brugpensioen. Sommigen maken zich boos.
(ong. 22 min) Interview met arbeiders van Cockerill over ‘le plan revenu de
gouvernement’.
Rondetafelgesprek met jonge militanten over mogelijke oplossingen.
Verschillende meningen komen aan bod: structurele hervormingen, …
(ong. 24 min) Zicht op verschillende betogingen o.a. in Seraing en Luik.
Rondetafelgesprek. Eindconclusie is dat het een lange strijd wordt.
Pancarte: “C’était Chômeur à 20 ans une émission de la F.G.T.B. avec la
collaboration de Roger Piette et Georges Grinberg”
Pancarte : « Images : S. Pacanowskli – G. Djamdjeef »
Pancarte : « Son : P. Jadot – M. Bailly – J. Storez Éclairage : B. Leplat »
Pancarte : « Montage : F. Duminy Mixage : R. Lelubre »
Pancarte : « Réalisation : P. Meyer »

