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LA PENSÉE SOCIALISTE – LA BATAILLE DE L’INDEX
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aftellen
pancarte : ‘L’Institut Emile Vandervelde présente… »
pancarte : « Une émission de la F.G.T.B. »
pancarte : « La bataille de l’index »
Beelden van een betoging (vermoedelijk in Charleroi). Spandoek met
opschrift: “F.G.T.B. SABCA GOSSELIES” – “Les ouvriers de S.A.B.C.A.
reclament justice”
Wagen met luidspreker: over de politique salariale, over het politieke
beleid, over het feit dat de regering gewacht heeft tot de zomer om een
aantal aanpassingen te doen, maar dat ze zich schromelijk vergist heeft,
want er zal niet toegestaan worden dat de indexkoppeling aangevallen
wordt.
Zicht op de toespraak van een vakbondsman (vermoedelijk Jean Gayetot).
Hij verwijst naar de grote betoging van 13 maart 1976 en wijst nogmaals
op de regering die onder invloed staat van het patronaat. Maar de
werknemers zijn niet de oorzaak van de crisis.
Toespraak van vermoedelijk Aimé Lacroix. De strijd is voor iedere
werknemer een plicht. Hij bekritiseert de ‘politique de la regression
sociale’ waarvan vooral de jongeren het slachtoffer zijn. Hij vraagt
bewustzijn en discipline. De strijd moet verbereid worden als de regering
niks onderneemt.
Tussenshots van de toehoorders, veel rode vlaggen.
Discussie tussen vakbondsverantwoordelijken en délégués van
verschillende bedrijven (in Luik). Een man stelt de verschillende
deelnemers voor, namelijk Jean Gayetot, Georges Debunne, René Piron,
Georges Piérard, Ernest Davister, Christian Nollevaux. De acties van de
werknemers hebben de regering onder druk gezet en er is een akkoord
bereikt. Dit wordt door Georges Debunne verdedigd. Toch zijn een aantal
délégués niet volledig tevreden over dit akkoord, er is toch sprake van
koopkrachtvermindering. Debunne argumenteert dat er in de toekomst nog
strijd gevoerd zal moeten worden. Ook Davister bevestigt dit, want de
rechtse regering zal blijven proberen om de crisis op de werknemers af te
schuiven. Eindconclusie van de discussie is dat de werknemers blij moeten
zijn met deze overwinning wat betreft de indexkoppeling, maar de strijd is
nog niet gestreden.
Pancarte: “C’était…”
Pancarte: “La bataille de l’index”
Pancarte : « Une émission de la »
Pancarte : « F.G.T.B. »
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