131.

BESSER, SICHERER, GLÜKLICHER LEBEN
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pancarte : « Bundesrepublik Deutschland I.G. Metall »
boormachine
staalindustrie
overdruk: “Besser, sicherer, glüchlicker leben”
overdruk: “Ein film aus dem leben und der tätigkeit der grössten gewerkschaft
der Welt der industriegewerkschaft METALL für die Bundesrepublik
Deutschland”
landschap: weide, koeien
pano naar industrielandschap. Commentaarstem: industrialisering, ijzer en staal
contrast boerebuiten - zware industrie
Ruhrgebied (machtig industriegebied): staal, trein, rook, verschillende beelden
van de staalindustrie
1933: Hitler komt aan de macht. Archiefbeelden
commentaar: "In de staalindustrie begon de oorlog reeds lang voor hij werd
uitgeroepen"
archiefbeelden: nazi's, jodenvervolging, concentratiekampen
archiefbeelden oorlog: tanks, vliegtuigen
Duitsland in puin. Commentaar: “einde van 12-jarige dictatuur”
heropbouw, steden herrijzen, het Duitse "Wirtschaftswunder". Verschillende
werven komen in beeld.
beelden van auto's
plaatsnijders. 2 arbeiders aan het werk (geënsceneerde beelden)
"Jacob Müller werkt samen met zijn helper Fritz in de plaatsnijderij van een
metaalfabriek: Jacob is lid van de vakbond IGM"
Jacob leest het vakbondsblad
animatie: groei van de vakbond
de staalproduktie is zeer groot, verschillende beelden van de staalindustrie. De
verschillende sectoeren die deel uitmaken van IG METALL worden in beeld
gebracht.
locomotievenbouw
transformatoren
manchetknopen
plaatstaal
scheepswerven in Hamburg
klinknagels
automobielconstruktie
moto's
glasblazerijen
siersmeedkunst
uurwerkmakers
camera's (Arriflex)
"ook meer dan 200.000 vrouwen zijn aangesloten bij IG METALL"
sieraden
miniatuurtreintjes
"De vakbond ijvert voor hogere lonen en kortere werktijd." (einde rol 1)
geënsceneerde beelden: tekenatelier
klok: 5 uur
tekenaar Schmidt rept zich naar buiten
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vrouw en kind wachten hem op
kleine: "Heb je geld gekregen ?"
gesprek tussen tekenaar en z'n vrouw
Jacob Müller komt thuis
Jacob samen met zijn vrouw aan tafel, telt zijn maandloon, ze kunnen niets
overhouden om te sparen
gesprek: vrouw vraagt zich af wat de vakbond doet
Jacob leest vakbondsblad: IG Metall stelt looneisen
1945, Beieren: grote meeting van de bond
drukkerij, het vakbondsblad rolt van de persen
Jacob Müller krijgt zijn blad op het werk
90,4% van de leden spreekt zich uit voor staking
manifestatie: Streik ! Beelden van de optocht
stilliggende fabrieken
stakingsposten
bonnen en voedsel worden uitgedeeld
mevrouw Müller gaat met de bonnen inkopen doen bij de slager (mogelijk
dankzij de vakbond)
in het vakbondslokaal wordt stakingsgeld uitbetaald
rekenmachine
101 miljoen mark uitkeringen allerhande worden door de vakbond gedaan
Frankfurt: administratief en bestuurscentrum van de vakbond
nieuw brochuurtje wordt verspreid 40 urenweek met behoud van loon
arbeiders nemen brochuurtje door. "Gelukkige toekomst voor de jeugd"
vakantiekamp voor jongeren: boten, accordeonmuziek, tenten, zwemmen…
vakantiehuis: zonnekloppers
kinderfeest: ballonnen, lepelkoers, zaklopen, paalklimmen, draaimolen.
Commentaar: gelukkige kinderen, maar zal dat zo blijven?
Frits, de jonger kollega van Jacob Müller krijgt ontslag
Jacob geeft hem de raad zich tot de ondernemingsraad te wenden
conferentie IG Metall over ondernemingsraden, verschillende sprekers
ondernemingsraad bedrijf, het ontslag van Fritz komt ter sprake
gesprek Jacob en Fritz tijdens schaftijd over zijn ontslag. Het is niet eenvoudig,
moet naar de arbeidsrechtbank.
vakbondsmeeting, Jacob en Fritz zijn aanwezig
Fritz doorbladert brochure voor nieuwe leden, "Iedereen kan zijn mening zeggen"
talrijke brochures en de de brochures en de bibliotheek bieden de gelegenheid
zich te informeren
vakbondsschool in Dortmund, verschillende cursussen
andere scholen komen in beeld
rechtsbijstand
Fritz gaat zijn zaak voorleggen
De resultaten van het jaar 1954 worden via pancartes meegedeeld. "de vakbond
waakt erover dat de rechten van de arbeiders geëerbiedigd worden"
Fritz komt Jacob vertellen dat het proces gewonnen werd
animatie over hoe de vakbondsbijdragen verdeeld worden: mark wordt verdeeld,
besteding van de vakbondsfondsen
solidariteit met opstand arbeiders Oost-Berlijn (1953)
solidariteitsactie bij natuurrampen
arbeidsongevallen

-

-

-

-

kindervakanties
vakantiekamp, muziek, spelende kinderen, gymnastiek oefeningen, lekker eten,
zwemmen
station Garmisch-Partenkirchen, collega Schmidt komt met vrouw en kind aan in
vakantieoord, word opgewacht met muilezelkar
aan tafel
"het eten in het vakantiehuis is erg lekker"
kaartjes schrijven
familie Schmidt maakt een wandeling in de bergen
zonnekloppers
kaartje leggen, schaken
vakantiehuis van IG METALL in het Zwarte Woud:
lekker eten, tafeltennis, leesruimte
"de vakbond werkt immer door"
conferentie voor loonsverhoging
pamfletten 12 % loonsverhoging worden verspreid
animatie: loonsstijging sedert 1945
de bode van de vakbond komt bijdrage innen en het vakbondsblad brengen bij
mevrouw Müller
goed nieuws: 11 Pfenning loonsverhoging
"gelukkig bestaat de vakbond !"
"solidariteit is de sterkte"
meeting. Een vrouw aan het woord. Commentaarstem: Ook vrouwen zijn
belangrijk binnen de vakbond
verschillende sprekers
dansgroep
koffie met gebakjes
"vakbond is één grote familie"
jonge vrouw Schmidt (dochter) komt mevrouw Müller uitnodigen om samen naar
een modeshow te gaan
modeshow door de vakbond georganiseerd, Jacob geeft zijn ogen de kost tijdens
het showen van nachtkledij
vrouw Müller is meer geïnteresseerd in een jurk voor huisvrouwen
"zo komt iedereen aan zijn trekken"
turndemonstratie. Kinderen kijken toe
karikaturist
fietsacrobaten
French cancan
jazz-orkest, bal
"ook echte cultuur"
symfonieorkest
toneel
opera
kunst-tentoonstellingen
conferentie Dortmund. Gewerkschaftstag der IGMetall
verschillende sprekers (zeer korte fragmenten)
Hamburg massabijeenkomst. Optocht
"Besser, sicherer, glüchlicher leben"
Het werk van de vakbond gaat door. Krantenartikels: loonsonderhandelingen,
voorbereiding stakingen, werktijdverkorting, ..."
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Nord Rhein Westfalen
stemming
"eerst de mens, dan de organisatie"
arbeiders aan het werk
"Het arbeidsritme wordt steeds versneld. Dat moet leiden tot een beter leven.
Ieder heeft het recht om gelukkig te zijn"
arbeiders verlaten fabriek
koppel met kind en grootouders wandelt weg op weide
overdruk: IGM logo
pancarte: “Produktion Mederer Film”

