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DE SOCIALISTISCHE GEDACHTE - HET NIEUW ABVV EISENPROGRAMMA

aftellen
pancarte: "De Socialistische Gedachte"
pancarte: "Het nieuw ABVV eisenprogramma"
pancarte: "M.m.v. algem. secr. gen. v.h. ABVV: G. Debunne reporter: H. Buermans"
stem: nieuw eisenprogramma want voor de zesde keer komt er een nieuw IPA
(interprofessioneel akkoord)
beelden van werkende arbeiders in een fabriek, enz. Snelle montage van beelden
brochure Statutair Kongres ABVV. Gewaarborgd maandloon - voorrang aan
pensioenen
artikel in krant De Werker: "Interprofessioneel eisenprogramma"
Interview met Georges Debunne over waarom dit eisenprogramma zo belangrijk is.
Verschillende overeenkomsten bepalen de werkomstandigheden, waaronder die tussen het
patronaat en de syndicaten.
Eerste eis: arbeidsduur en vakantieregeling. Hij verwijst naar de 8-urendag. Dit is al
lang een strijdpunt van de socialistische beweging. De doelstelling is om in 1975 tot een 40urenweek te komen.
schema:
"Arbeidsduur arbeidsweek
1921 48 u.
1955 45 u.
1972 43 u.
eis!
1973 42 u.
1974 41 u.
1975 40 u."
Georges Debunne overloopt nog eens de geschiedenis van het betaald verlof. In 1936
1 week. Het doel is 4 weken verlof in 1975
schema:
" Vakantieduur
1936 1 week
'56
2 weken
'65
3 weken
'72
3 weken + 2 d.
eis!
'75
3 weken + 4 d.
1975 4 weken"
Interview: tweede eis: een algemene verhoging van de pensioenen + een evolutie
gelijk met de lonen. Solidariteit met degenen die 40 à 45 jaar gewerkt hebben. Sedert 1969 is
er een kentering mbt. de verhoging van de pensioenen (naast de indexering). Minimum is
7500 fr./maand, index 7800 fr./maand
schema:
"minimum gezinspensioenen arbeiders
30.6.'69
61 626 fr.
1.11.'72
86 733 fr.
eis!
1.1.'73
93 640 fr."
schema:
"minimum gezinspensioenen bedienden
30.6.'69
79 688 fr.
1.11.'72
112 151 fr.
eis!
1.1.'73
121 079 fr."

-

schema:

"pensioenen arb. + bed.
1.7.'69
31.12.'72⎬
+20,39%
eis!
1.1.'73
+7.96%
'69->'73=
+30%"
snelle montage van beelden, waaronder arbeiders die naar huis pendelen
Interview: derde eis is het gewaarborgd maandloon. Er zijn grote verschillen tussen
arbeiders en bedienden. Het ABVV is geen voorstander van een nivellering naar omlaag.
Bedienden kennen een gewaarborgd maandloon al lang. Arbeiders kennen nu een
gewaarborgd weekloon. Bijkomende eis een gewaarborgd minimum maandloon van 12.500
fr. Deze eis is weerhouden door het gemeenschappelijk front (dus door alle vakbonden).
schema: "gewaarborgd minimumloon 12.500 fr. bruut
- -ong. 10% soc.zekerheid
-ong. 10% taksen
= ong. 10.000 fr. netto"
snelle montage van beelden
laatste eis heeft betrekking op de problematiek van tewerkstelling
interview Debunne. Op de nationale conferentie is beslist dat de tewerkstelling in
eigen streek prioritair is. Ook volledige tewerkstelling.
beelden van werknemers die met de trein naar huis vertrekken
pancarte: "Dit was een uitzending van het E. Vandervelde instituut"
pancarte: "realisatie: A. Peleman"

