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LA PENSÉE SOCIALISTE - LA RENTRÉE SOCIALE

Een groep vrouwen zingt een (protest)lied (over werkloosheid, productie in
buitenland…). Draagbord met opschrift: "Travailleurs oui chômeurs non VTR en colère".
Binnenzicht in een fabriek (die stilligt). Commentaarstem: 'IEV présente …"
aankondiging van het programma.
Een arbeider (?) spreekt een menigte toe: de directie deelt mee dat ze niet verder
kunnen werken. Arbeiders moeten ontslagen worden. Geen duidelijkheid over wat nog zou
kunnen geproduceerd worden. De machines zijn allemaal verouderd, kortom het klimaat is
zeer slecht. Vraag is of de société alles gedaan heeft om de fabriek (Fontenay) te redden.
Spandoek: "Jeunes F.G.T.B. de Charleroi. Solidarité". Draagbord: "La Wallonie se
revolte". De groep vrouwen zingt verder.
-

Wegwijzer/pijl: "Bekaert-Cockerill A"

-

Graffiti op muur: "Non aux 185 licenciemen"

Commentaarstem: "de arbeiders van VTR bezetten hun fabriek die de bazen willen
sluiten"
Bord "Fairey". Beelden van het terrein (met vliegtuigen). 1500 arbeiders zijn ongerust.
De mulitnational heeft een gerechterlijk akkoord aangevraagd. Nog een voorbeeld van de
velen uit de lange lijst. Verschillende sectoren zijn bedreigd.
Interview met Jean Gayetot en Alfred Delourme, beiden van FGTB. Wat moet men
verwachten van het plan Spitaels?
Gayetot: Eerst en vooral moet gezegd worden dat de stagiairs nu beter betaald worden
(ipv 75 90 %) en ook het aantal is gestegen.
Het brugpensioen moet gegeneraliseerd worden. Het plan Spitaels laat een stijging toe
van het aantal.
In de publieke sector (services publiques) is het aantal werklozen gestegen, maar hun
salarissen stijgen.
Bovendien is er de creatie van een tijdelijk kader, het zogenaamde 3e circuit.
Het plan Spitaels is op een aantal vlakken bevredigend, maar het is geen plan dat
banen creëert en de werkloosheid oplost.
-

Vraag: Wat is de basis van de nieuwe industriële politiek?

Delourme: het moet jobs creëren. De energiesector moet hervormd worden, het moet
publiek worden. Planificatie. Er is een groot probleem met de oude industrietakken. De
"sociétés de développement régionale" spelen een grote rol. Kortom, hij overloopt een aantal
middelen, mogelijkheden om de crisis aan te pakken, om tot een nieuwe industriële politiek te
komen.
-

Wat denkt u van de gezondheidstaks op sigaretten?

Gayetot: We worden met verschillende maatregelen geconfronteerd. Er zijn stakingen
geweest. Toch hebben we ook een aantal zaken bereikt. Maar over een aantal zaken maken we
ons ongerust, bijvoorbeeld in de ziekteverzekering.
De taks op de sigaretten mag niet meegerekend worden in de index (?)
Vraag: wat is de houding ten opzichte van de nieuwe fiscale maatregelen van de
regering?
Delourme: fiscaliteit is goed, want een instrument van herverdeling van inkomsten.
Maar de belastingen zullen voor sommigen verhogen. De inkomensgrens voor zij die meer
zullen betalen ligt lager dan gevraagd.
BTW verlagen.
Fiscale fraude moet bestreden worden.
Fiscaliteit moet democratisch zijn.
Interviewer komt in beeld. Arbeiders zijn bang voor de toekomst. De maatregelen die
de overheid neemt helpen niet om hen optimistischer te maken. Er wordt steeds meer actie
ondernomen.
-

Vraag: Hoe moet de toekomst er volgens FGTB uitzien?

Gayetot: Een evolutie naar regionalisering, maar dat lost niet alles op. De noden van
de regio's zijn inderdaad verschillend.
Hervorming van de structuren: mogelijkheden scheppen voor initiatieven van publieke
industrie.
-

Vraag: waarover gaan de onderhandelingen?

-

Delourme: solidariteit, werk creëren, 36-urenweek.

-

Vraag: Stelt de FGTB zich meer verzoenend op ten opzichte van de nieuwe regering?

Gayetot: Dat wordt gezegd omdat de socialisten deelnemen aan deze regering. Maar
we zijn trouw aan het eigen programma van de FGTB.
-

Zicht op een spandoek met opschrift: "Des usines pour travailler."

