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DE SOCIALISTISCHE GEDACHTE - IK HEB MIJN ZEG MET HET ABVV

aftellen
intro: "De Socialistische Gedachte presenteert"
"Ik heb mijn zeg met het ABVV!"
Spreker: buitengewoon congres van het ABVV ging eind januari door. Ondertussen
verschijnen beelden van het congres. Zicht op de sprekers en in de zaal. Onder de aanwezigen
o.a. Edmond Leburton, Jos Van Eynde, Henri Lemaire. Het congres was een nieuw
vertrekpunt om actie te ondernemen voor een nieuw democratisch principe.
commentaarstem: Het ABVV weigert om zich in het huidige systeem te integreren.
Ondertussen worden nog beelden van het congres getoond met o.a. Georges Debunne.
Neokapitalisme staat ver van rechtvaardigheid, waardigheid en solidariteit. We zien Debunne
spreken, in de zaal zit o.a. Edward Anseele jr.
snel na elkaar gemonteerde beelden van werknemers, fabrieken ,logo ABVV enz.
Spreker: we willen het einde van de macht van het kapitaal en het voorrecht van
enkelen, van de patronale willekeur. Wij eisen medebeheer, meer arbeiderscontrole in de
onderneming (tussendoor zijn werknemers, arbeiders te zien)
tekening van een fabriek met tekstballonnnen: "1. Ik heb mijn zeg met het ABVV" "1. Arbeiderskontrole met het ABVV!"
Beelden van een industrielandschap
Spreker: "We willen de bevoegdheden van de organen van de syndicale
arbeidersvertegenwoordiging uitbreiden"
arbeiders, wegenwerkers aan het werk
Affiche of brochure: "Kiesverrichtingen 71 Komitees voor veiligheid en gezondheid.
Ondernemingsraden. Een uitgave van het ABVV"
snelle montage van beelden
Andere spreker: "Het waren moeilijke besprekingen, maar er is een nieuw
interprofessioneel akkoord. We hebben nieuwe eisen aan de werkgevers en de regering. Wij
zijn tevreden over de resultaten: hogere terugbetaling van woon-werkverkeer (bladeren in de
brochure), hogere ouderdomspensioenen vanaf 1 januari 1972, 10 erkende feestdagen,
gewaarborg maandloon voor zwangeren. In het geval van een vakbondsopleiding komt het
loonverlies ten laste van het patronaat, 2 bijkomende verlofdagen, de belofte dat de regering
zal pogen om de prijzen af te remmen, vermindering van belastingen, …
Andere spreker: De doelstellingen zijn zekerheid, voorrang van het sociale op het
economische, opvoeding en onderwijs, sociale woningbouw, sociale zekerheid, openbaar
vervoer, planning en economische decentralisatie, …. Tussendoor shots van de aangehaalde
eisen.
snelle montage van beelden
Commentator: Het ABVV is de sterkste vakbond, zie de uitslagen van 1967.
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Beeld van 2 vrouwelijke werknemers die gaan stemmen, gevolgd door andere beelden
vanuit een stembureau.
Commentator: de eisen zijn o.a. de vermindering van de arbeidsduur, verhoging van
de koopkracht. De realisatie zal afhangen van uw inzet (richt zich naar de kijkers). Denk eraan
bij de komende sociale verkiezingen."
het motto is: "Ik heb mijn zeg met het ABVV"
in wat volgt komen vertegenwoordigers van verschillende centrales in beeld en wordt
overlopen wat hun belangrijkste eisen zijn.
Auto komt aangereden. Een man stapt uit, gaat binnen in zijn bureau.
Commentaarstem: de metaalnijverheid wordt bedreigd door rationalisaties, fusies, sluitingen.
De Comités voor veiligheid en gezondheid moeten de arbeiders letterlijk beschermen tegen
risico's. Ook de syndicale afvaardiging wordt verkozen. Er is nood aan goede kandidaten.
Andere vertegenwoordiger komt in beeld, meer bepaald André Vandenbroucke van de
AC. We zien hem aan zijn bureau werken, telefoneren en roken. Een belangrijke eis van AC
is dat er geen discriminatie is tussen grote en kleine ondernemingen, … Ondertussen komen
arbeiders in beeld.
Andere vertegenwoordiger gaat een bureau binnen, neemt een map uit een kast,
telefoneert. Karel Boeykens van BBTK. Actie is vooral gericht op meer loon en kortere
arbeidsduur, meer verlof, … Ondertussen zien we bedienden aan het werk.
logo's, campagnebeelden
Andere vertegenwoordiger, Marcel Lefevre van de textielcentrale, aan zijn bureau. De
belangrijkste eis is de verbetering van de levensstandaard. Ondertussen komen textielwaren in
beeld.
Andere vertegenwoordiger, Henri Kuppens (?) van de centrale van voeding en
hotelarbeiders. Eis: Arbeiderscontrole.
Jan Olieslagers (?) van de mijnwerkerscentrale aan zijn bureau. Eis: Veiligheid en
gezondheid, preventie en vervroegd pensioen. Hiervoor wordt een nationale concentratie in
Limburg georganiseerd op 24 april.
Commentator: Er heerst nog een grote ongelijkheid voor vrouwen. Er is een gebrek
aan diensten voor hen. Zo zijn er in heel België maar 78 kribben. Tussendoor beelden van
vrouwen aan het werk, in de supermarkt, …
Commentator: Ook gelijke kansen voor gastarbeiders (komen in beeld).
Commentator: Jongeren. ABVV eist een humane werkervaring en kansen voor
opleiding, wet op de sociale promotie. Beelden van jongeren aan het werk.
Spreker: ABVV wil de verhouding tussen patroons en arbeiders veranderen. Economie
moet in dienst staan van de mens.
Snelle montage van beelden.
Tekst: "Dit was de Socialistische Gedachte met"
Tekst: "Ik heb mijn zeg met het ABVV!"
Tekst: "Een realisatie van André Peleman".
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