166. LA PENSÉE SOCIALISTE - VERS L'ACTION
-

pancarte: "L'Institut Emile Vandervelde présente…"

-

pancarte: "Vers L'Action"

-

pancarte: "Une émission de la F.G.T.B."

Zicht op een tafel (bureau) met 7 mannen, 1 presentator en 6
vakbondsvertegenwoordigers: L. Tordeur, H. Andris, J. Binet, R. Renard, A. Lacroix, J.C.
Vandermeeren en J. Gayetot.
Presentator: Crisis. De arbeiders zijn hier zeker niet de oorzaak van maar de regering
Tindemans heeft wel een reeks maatregelen genomen die vooral de arbeiders viseren en hen
het grootste slachtoffer van deze crisis maken (anti-sociale maatregelen). De FGTB heeft
daarop gereageerd, zie actie 13 maart 1975. Maar onlangs heeft de regering o.a. de index
aangevallen. Opnieuw wil ze anti-sociale maatregelen nemen. De FGTB roept daarom
opnieuw op tot actie.
Aan tafel zitten verschillende regionale secretarissen van de FGTB alsook de nationaal
secretaris. Aan hen worden een aantal vragen gesteld.
Vraag: Wat is de economische situatie van de verschillende regio's en van Wallonië in
het algemeen?
H. Andris: Desastreuse situatie. Veel sluitingen. De arbeiders worden aangevallen. Zo
zijn er ondertussen taksen op alle uitkeringen (werklozen, zieken). Er wordt 7.5 miljard
opgehaald op kosten van de arbeiders. Men moet zich hiertegen verzetten.
J. Binet: Regionalisatie als deel van de oplossing. Hij somt een aantal fabrieken op die
overkop gegaan zijn.
R. Renard: drama van de Borinage. Veel sluitingen. Heel veel kleinere bedrijven gaan
overkop. Resultaat zijn schrikwekkende cijfers. 17% werklozen in de Borinage, een nog hoger
percentage bij de jongeren.
A. Lacroix: in Charleroi verkeren er 3 grote sectoren in crisis: de steenkool, de glas en
de siderurgie (recent). Er moeten radicale maatregelen genomen worden, meer bepaald
werktijdvermindering en creatie van nieuwe jobs.
J.C. Vandermeeren: Namen is minder geïndustrialiseerd, dus als er een sector in crisis
is, dan voelen ze des te harder. De metaalsector verkeert in crisis door een tekort aan nieuwe
investeringen. Werklozen laten steeds meer van zich horen, ze willen werken.
Vraag (Tordeur): Het is tijd om duidelijke doelstellingen te formuleren aan de
regering. Wat zijn deze?
Gayetot: bemerkt eerst dat het weeral geen optimistische uitzending van La Pensée
Socialiste is. In heel Wallonië is de situtatie dramatisch. De zaken kunnen/moeten veranderen

door middel van maatregelen en actie. Hij vraagt aan de regionale secretarissen of er
bereidheid is om tot actie over te gaan.
H. Andris: Er is zeker bereidheid. Ook bij de scholieren en studenten heerst er
ongerustheid.
Vandermeeren: ze willen in hun doelstelling slagen, in het belang van de arbeiders en
van heel Wallonië.
Lacroix: Er is een grote actiebereidheid. De arbeiders en de werklozen zijn het beu en
zijn bereid om heel ver te gaan.
Gayetot: De doelstellingen om tot actie (niet tijdelijk, moet) over te gaan zijn er
meerdere: de verworven rechten zijn onaantastbaar, er moeten budgetair aanpassingen
doorgevoerd worden en er moet werk gecreëerd worden, door o.a. werktijdvermindering en
regionalisatie.
-

pancarte: "C'était… Vers l'action"

-

pancarte: "Une émission de la FGTB"

-

pancarte: "Avec J. Gayetot secrétaire national
et les secrétaires régionaux
J. Binet Luxembourg
R. Renard Borinage"

-

pancarte: "

A. Lacroix Charleroi
H. Andris Centre
J.C. Vandermeeren Namur
Présentation: L. Tordeur de la F.A.R."

