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Beelden van een betoging. Commentaarstem kondigt de aflevering aan:
L’Institut Emile Vandervelde présente une émission de la F.G.T.B. Premier
mai de combat”.
Betoging, onder de demonstranten veel jongeren. Stem: 8 maart 1976 in
Luik, een bijeenkomst georganiseerd door FGTB, aanloop naar de grote
betoging van 13 maart.
Zicht op een grote groep mensen die luisteren naar een toespraak, vanuit
een dakraam. Tussenshots van de toehoorders. Thema van de toespraak is
werkloosheid.
Een fabriekspoort met borden: “Occupation d’usine FGTB”.
Commentaarstem: In Luik wordt strijd gevoerd tegen de sluitingen.
Bord: “Thermo King – Grève – FGTB”. Al enkele weken bezet.
De werknemers getuigen over de politiek die door de directie gevoerd
wordt (ontslagen, dreigende sluiting, …). Ze verwachten van de
manifestatie van 13 maart dat de regering reageert.
Verzamelde massa, veel vlaggen en draagborden. Commentaarstem: 13
maart. 100.000 werknemers betoging in Brussel.
Aantal betogers aan het woord, o.a. over hun voorstel om ouderen op
brugspensioen te laten na een lange carrière i.p.v. jongeren aan de dop.
In de betoging worden ook spandoeken met Turkse opschriften
meegedragen. Commentaarstem: Ook de migranten zijn slachtoffer, net
zoals hun Belgische kameraden. Zij zijn talrijk aanwezig, want ze strijden
voor dezelfde objectieven.
Een Spaanse werknemer aan het woord.
Draagbord: “Les immigrés contribuent à l’économie belge”
Zicht op de optocht in vogelperspectief. De Internationale weerklinkt.
Overzichtsbeeld.
Toespraak van Georges Debunne over werkgelegenheid.
Een verlaten fabrieksterrein. Commentaarstem: subsidies worden geïnd
maar daarna beslissen de bedrijven om te verhuizen of gaan ze failliet.
Werknemers aan het woord. Ze bezetten de fabriek die sinds 1 maand
failliet verklaard is. Wat brengt de toekomst?? Werkloosheid.
Bedrijf Burroughs in Seneffe. Aan de gevel hangt een spandoek:
“Burroughs usine – occupé”. Al 12 weken is deze fabriek bezet.
Werknemers doen hun verhaal. Het resultaat van deze bezetting is nu een
minimale bezetting, maar dat is geen overwinning. Zij die ontslagen zijn
krijgen de hoogst mogelijke uitkering. Pamflet: “Burroughs – Seneffe: on
ferme et on s’en va!”.
Vakbondsverantwoordelijken getuigen over de werkloosheid en de
sluitingen, o.a. in de metaalsector, maar ook over de renovellation de la
région, nieuwe sectoren (petrochemie, …)
Een manifestatie in La Louvière met 15.000 werknemers. Zicht op de
optocht met verschillende delegaties, spandoeken, …
1 mei in Florennes. Zicht op een toespraak over de de strijd van 1 mei,
maar dit jaar ook een dag van rouw. De spreker somt de failliete en
bedreigde bedrijven op. In verschillende sectoren worden
herstructureringen doorgevoerd.
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Tussenshot van de toehoorders.
Toespraak van André Cools.
Jean Gayetot sluit deze aflevering af. Dit wordt afgewisseld met beelden
van een optocht. Hij spreekt over de crisis en over de mogelijk antwoorden
hierop: brugpensioen, werktijdvermindering, investeringen in publieke
instellingen. Er zal overgegaan worden tot actie als de regering en de
werkgevers niet bereid zijn tot hervormingen. De situatie is ernstig.
In de betoging wordt uit volle borst de Internationale gezongen, ook door
Georges Debunne.
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