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Het Jeugdprogramma van het Internationaal Vakverbond
ET Jeugkomiteit van het Internationaal Vakverbond nam op 13 juni 1928 een programma
aan, dat door het Internationaal Vakverbond
aanvaard werd in zitting van 24 Juli 1928. Dat programma bevat de bepalingen die wij hier laten volgen :

H

« Voor het grootste gedeelte van de cnvolwassenen, begint de arbeid in de meeste Europeesche
landen, op den ouderdom' van 14 Jaar en dikwerf nog
vroeger. De periode tusschen 14.en 18 jaar is van
kapitaal belang in de ontwikkeling van het mensen2lijk organisme. In 't algemeen wordt erkend, dat de
jonge arbeiders recht hebben op meer bescherming
dan de ouderen. Alhoewel de werkelijkheid van deze
vaststelling erkend is, is er tot hiertoe nog ve"l in
zake jeugdbescherming in de bestaande wetgeving ;e
verwezenlijken.
» De huidige periode staat in het teeken van de
techniek.
» Het rythme van den gemekaniseerden arbeid
vergt veel meer inspanning dan b.v. de handenarbeid
van vroeger. Zoolang de arbeiders bij het productieproces worden ingelijfd op den ouderdom, waarop zij
lichamelijk en geestelijk nog niet volwassen zijn,
kunnen enkel bijzondere beschermende maatregaien
de uitputting van hunne jonge energie voorkomen. In
zekere mate kunnen' bijzondere maatregelen betreffende den arbeidsduur, rusttijd, verloven, enz., in dezen zin tegemoet komen.
» Het programma der minima-eisenen voor de bescherming, aangenomen door het Internationaal Vakverbond, vormt de basis vóór de te nemen maatregelen, welke bij hoogdringendheid dienem doorgevoerd
te worden. Deze minima-eischen luiden als volgt :
» 1. Verbod van arbeid door kinderen tot de
voleindiging van het t*d6 jaar; ~

» 2. Verplichtend stellen om tot 14-jarigen leef"
tijd de school te bezoeken;
» 3. Invoering van verplichtend voortgezet onderwijs tot de voleindiging van het 18de levensjaar ;
» 4. Uitbreiding van gebouwen waar de jongeren tot 18 jaar bescherming vinden, o. a. waar zij
hun vrijen tijd op een goede en nuttige wijze kunnen besteden;
» 5. Vaststelling van een arbeidsweek van 48
uren, wat beslist niet meer mag wezen en waar
het vakonderwijs inbegrepen is en de tijd die voor
opruiming kan aanspraak maken;
» 6. Aanvang van de Zondagrust met Zaterdagmiddag, of zoo dit te moeilijk is, vergunning
van een andere vrije middag in de week;
» 7. Verbod van nachtarbeid voor alle jeugdige
personen;
» 8. Minstens drie weken betaald verlof voor
leerlingen en jonge arbeiders (sters) tot 16 jaar
en twee weken betaalde vacantie van 16 tot 18
jaar;
)> 9. Voorzorg)-, ondersteuning- iem on&wikkelingsgelegenheden. voor jonge werklooze arbeiders;
» 10. Regeling van beroepsonderwijs met de
vakbonden om dezelfde rechten. Het arbeiderstoezicht moet bijzonder waken op de toepassing van
de beschermingsmaatregelen, ten vooxdeele van
de arbeidende jeugd getroffen. In afwachting dat
de geformuleerde eischen wettelijk worden doorgevoerd moeten de vakbonden al het mogelijke
doen om in den kortst mogeÜjken tijd in de collectieve contrakten clausulus van jeugd eischen in
te lasschen.
)> De syndikale organisaties hebben voor plicht der-

6

DE JEUGD EN DE VAKBEWEGING

gelijke maatregelen te treffen, betreffende het loon
van de jeugd. Gewoonlijk zijn het vooral de leerlingen die een absoluut onvoldoende vergoeding ontvangen. Wanneer het loon der leerlingen aangepast
wordt aam hun arbeidsprestatie, zou deze ongezonde
verhouding verdwijnen.
)> Bijgevolg moet men trachten langs wettelijken
weg of collectieve overeenkomsten het loon der leerlingen aan te passen. De oudere arbeiders moeten zich
niet alleen in hoedangheid van ouders belang stellen
in het bekomen van een voldoende vergoeding voor
de leerjongens,maar moeten er ook een middel in zien
om de deloyale concurrentie, die aldus in zekere bedrijven heerscht te keer te gaan.
)> Voor de aangehaalde redenen, is het dus noodzakelijk dat in een breedere mate dan in het verleden,
de gansene georganiseerde arbeidersklasse zijn invloed doet gelden op de openbare meening betreffende
de bescherming der arbeidende jeugd en alles in het
werk stelt om desbetreffende een degelijke wettelijke
regeling te bekomen.
» De vakbeweging moet al het mogelijke doen om
in collectieve contracten clausules in te lasschen,
betreffende de arbeidsvoorwaarden en de verlofregeling van de arbeidende jeugd. De volwassen arbeiders
zullen erkennen dat het onbetwistbaar in het voordeel
der gansche arbeidersbevolking is, de jonge arbeiders te laten genieten van een bijzondere toonregeling. Betere bestaans- en arbeidsvoorwaarden voor de
jeugd, beteekent verhoudingsgewijze, gunstiger voorwaarden voor de komende arbeidende generaties. »
Zooals in deze bepalingen gezegd wordt, bevat het
internationaal programma slechts minima-eisenen.
Elke nationale vertakking van het I.V.V. dient zekere van deze voorschriften aan te passen aan de
vorderingen, opgelegd op den weg der sociale wetgeving.
Daarbij dient aangestipt dat het internationaal programma werd opgesteld in 1928 en sinsdien niet herzien is.
Wat België betreft, dienen wij elk punt nauwkeurig te onderzoeken en na te gaan in hoever wijzigingen dienen aangebracht. Dat is hetgeen wij ons
voornemen in een reeks artikels te doen.

Alle Jonge Syndikaüsten nemen deel
aan de Vredesbetooging op 30 Juli
Op 3 0 Juli heeft te Antwerpen een groot*
betooging voor den Vrede plaats. ZIJ wordt door
de syndikale en politieke beweging van Holland en België ingerioht.
S e d e r t drie jaar hebben grensbetoogingen
plaats, t e l k e n s in s a m e n w e r k i n g tusschen deze
t w e e naast elkaar liggende landen. Dit jaar
vooral zal de betooging groot belang hebben,
gezien de .gespannen internationale toestand
die s t e e d s meer den vrede bedreigt.
De 3 0 Juli 's morgens, zal bij deze g e l e g e n heid t e Antwerpen, het Internationaal Syndikaal Kongrea geopend worden.
Van de vak- en politieke organisaties van N e derland en België wordt een sterke afvaardiging voor d e vredesbetooging verwacht.
De Jonge syndikallsten vooral, dienen talrijk
op t e komen 1

De Toestand der Jonge Werkloozen
Het vraagstuk der jonge werkloozen ondervindt de
laatste maanden in vele kringen een groeiende belangstelling. Het wordt druk besproken en talrijke
onderzoeken worden ingesteld. Maar... daarbij blijft
het meestal. Slechts weinige openbare instellingen
zijn tot praktische verwezenlijkingen overgegaan.
La Louvière is een van de gemeenten waar de hand
aan den ploeg werd geslagen. In den loop van verleden Winter werden daar kursussen ingericht op
Maandag en Zaterdag, waaraan ongeveer 300 werkloozen, meestal jongeren, deelnamen. De klasbenoodigheden worden kosteloos toegekend. Kinemavertooningen en bezoeken. aan nijverheidsinstellingen
worden met de jonge werkloozen ingericht en dank zij
de tusschenkomst van de provincie, wordt 's middags,
op de dagen waarop de kursussen plaats hebben, soep
uitgedeeld.
De provincie Brabant heeft aan de gemeentenbesturen laten weten, dat zij voor 50 t.h. tusschenkomt in de organisatie van kursussen voor jonge werkloozen. Van dit aanbod werd echter geen gebruik gemaakt.
De Federatie van Vakbonden te Antwerpen is er
in geslaagd, een degelijk ingerichte werkloozenkas
voor jongeren tot stand te brengen. Onze Arbeidersjeugdcentrale richt weekkampen in voor haar werklooze leden. De Kath. A. J. maakt sedert 1931 op
haar bijeenkomsten de openstaande plaatsen bekend
en, volgens haar verslag, werd aldus aan duizenden
jongeren werk verschaft. Zij heeft ook een afdeeling,
waarvan een 60-tal jonge werkloozen voorwerpen van
huishoudelijken aard vervaardigen om deze bij féésten te verloten of te koop te stellen,
Het Internationaal Bureau van den Arbeid heeft nu
het vraagstuk eveneens ter studie genomen om het
aan de Konferentie van 1934 te onderwerpen.
De toestand der jonge werkloozen werd onlangs
in de Vereeniging voor Maatschappelijken Vooruitgang besproken. Kameraad Roland, sekretaris der Federatie van Vakbonden van het Centrum, leidde de
bespreking in, en wij achtten het nuttig, hier het door
hem ingediende ontwerp van besluit mee te deelen :
(( De Vereeniging voor den Maatschappelijken
Vooruitgang oordeelt dat onder de moeilijke toestanden geschapen door de krisis, het lot van de jonge
werkloozen bijzonderlijk moet in acht genomen worden en dat het er op aankomt maatregelen te nemen
die bij machte zijn om de gedwongen lediggang van
de werkende jeugd te bestrijden.
» Onder de middelen geschikt om tot de verwezenlijking van dien wensen bij te dragen, oordeelt zij
dat de verlenging van den schoolplicht tot den ouderdom van 16 jaar en de verplichting van het naschoolsch onderwijs tot 18 jaar weldoende gevolgen
zouden hebben.
» Maar de dringendheid der aan te brengen oplossingen beschouwend,
» Drukt zij den wensch uit dat in het kader van de
huidige instellingen zooveel mogelijk leergangen met
beroepsstrekking zouden ingericht worden door de
openbare machten in samenwerking met de vereenigingen voor werklieden en patroons.
» Deze leergangen moeten volstrekt kosteloos zijn,
het is te zeggen dat hun bijwoning geen oorzaak mag
zijn van welkd&nige uitgave voor de jonge werkloo-
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zen; de openbare machten dienen tusschen te komen in de onkosten van het schoolgaan zooals verplaatsingen, schoolboeken, schoolgeld, onkosten van
kleederen, schoeisels en zoo meer en onkosten van
eetmaal, genomen in de inrichting.
» Voor de jonge lieden van minder dan 18 jaar en
niet verzekerd tegen de werkloosheid, zouden de familietoelagén voor werkloosheid moeten gestort worden totdat zij den ouderdom van 18 jaar bereikt hebben, zoo zij leergangen volgen ten hunnen behoeve
ingericht; bovendien moeten zij toegelaten worden
deel uit te maken van een werkloozenkas en recht
hebben op de vergoedingen na voltrekking van den
bepaalden proeftijd.
» De jonge lieden van minder dan 18 jaar en verzekerd tegen dé werkloosheid zullen ontslagen worden van de rechtsvormen van toezicht op de dagen
van den leergang. De bestuurders van de onderwijsinrichtingen zullen uitgenoodigd worden zich te verstaan met de tusschengemeentelijke werklozenfondsen om het toezicht op de school zei' uit te oefenen.
» In de instellingen, waar leergangen voor jonge
werkloozen zullen gegeven worden, zullen raden
voor voorlichting bij beroepskeus en indeelingsraden
de belanghebbenden leiden bij de keus van een beroep.
» De ontberingen beschouwend tot dewelke de kinderen van werkloozen gedwongen zijn en de gevaren,
veroorzaakt door dezen toestand voor de vorming van
het handwerk in de toekomst.
» iDrukt zij den wensch uit,? dat ir. belangrijke plaatsen of in streken bijzonder door de werkloosheid getroffen, een raad zal gesticht worden in dewelke zouden vertegenwoordigd zijn : de openbare machten, de
vereeni gingen voor werklieden en patroons,, de jeugdinrichtingen, de bijzonder bevoegde werken als het
Nationaal Werk voor kinderwelzijn. Het Rood Kruis
van België, het Nationaal Werk voor den strijd tegen
de Tering en zoo meer. Die raden zullen voor
opdracht hebben, volgens de plaatselijke en'gewestelijke omstandigheden, de maatregelen te bestudeeren, gepast om de door de werkloosheid getroffen
jeugd te helpen en z\) zullen zich vooral inspannen
tot de bestrijding van het gevaar der lichamelijke
verzwakking, die de werkersjeugd bedreigt.
» In acht nemend dat de openbare boekerijen, de
naschoolsche werken, de groote vrije instellingen van
opvoeding als ; Davidsfonds, Willemsfonds, Centrale
voor Arbeidersopvoeding, Onderwijsbond, Werk van
den Akker, Ginegrafische Hoogeschool, kunnen medewerken tot een gezonde benuttiging van de verplichte vrije uren der jonge werkloozen.
» Drukt den wensch uit dat deze instellingen zich
ter beschikking van de werkersvereenigingen zouden
stellen voor het inrichten van opvoeende vergaderingen, van geleide bezoeken, van uitstapjes, van uitleemng van boeken op de plaats voor toezicht der
werkloozen en zoo meer. »

De jonge arbeiders worden
door de Regeering zwaar getroffen
De besluiten door de Regeering genomen dank zij
de haar door de kristen-demokraten verleende volmacht treffen de jonge arbeiders op bijzonder pijnlijke wijze.
v
Hen regeering die haar bezuiiiingen in de eerste
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plaats zoekt bij de werkloozen en dan nog wel bij
de jonge werkloozen voert een misdadige politiek!
Ingevolge de nieuwe besluiten moeten de jonge
arbeiders zes maanden gearbeid hebben alvorens bij
een werkloozenkas te kunnen aansluiten. En dan
dient de jonge arbeider nog een jaar te wachten
alvorens op ondersteuning aanspraak te kunnen maken. Duizenden jongeren die sedert enkele jaren de
school verlieten, hebben nog geen werk gevonden en
zullen bijgevolg van allen steun uitgesloten blijven,
tot zij zes maanden gewerkt hebben en daarna gedurende een jaar bij een werkloozenkas zijn aangesloten. De Regeering begrijpt niets van den dringenden nood, waarin heden de werklooze jeugd verkeert. Zij is blind voor het lichamelijk en zedelijk
verval van deze jonge menschen. In plaats van verzachting in hun toestand te brengen maakt zij hun
het lot nog ondraagelijker.
Is de bedoeling van de Regeering dan de jonge
arbeiders te verplichten nog grootere loondrukkers te
zijn dan voorheen het geval was?

Betaald verlof voor jongeren
Het is verheugend vast te stellen dat na den oorlog
door een reeks van landen een wettelijke regeling van
het verlof werd ingevoerd, regeling die zich tevens
over de jonge arbeiders uitstrekt.
Deze landen zijn Luxemburg, Oostenrijk, Polen,
Rusland en Tsjekoslowakije.
Ziehier de bepalingen die deze wetten bevatten :
Luxemburg (wet van 6 November 1926). — Voor
de loonarbeiders en leerlingen van minder van 18 jaar
oud is de duur van het jaarlijksch verlof 7 dagen,
na een jaar arbeid bij eenzelfden werkgever. Gedurende het gansene verlof heeft de arbeider recht op
het loon dat hij bij den aanvang van het verlof verdiende.
Oostenrijk (wet van 30' Juli 1919). — De jongeren
genieten, in zoover zij geen leerlingen zijn, een
recht op verlof, ingevolge de wet op het arbeiders- of bediendenverlof. Jonge arbeiders (ook leerlingen) die het 16e levensjaar nog niet bereiken,
hebben nal jaar arbeid, recht op twee weken verlof.
Polen. — Ingevolge de wet van 16 Mei 1922,
hebben de jonge arbeiders, beneden de 18 jaar, na
1 jaar arbeid, recht op 24 opeenvolgende dagen verlof.
Rusland (wet van 9 November 1922). — Voor
jonge arbeiders, die het 18e levensjaar nog niet bereikt hebben, moet het verlof minstens een maand
per jaar bedragen. •
Tsjekoslowakije. — De wet van 3 April 1925 staat
een verlof van 6 dagen per, jaar toe, na 1 jaar arbeid in dezelfde onderneming. Leerlingen hebben
echter na een half jaar ononderbroken arbeid in
eenzelfde onderneming, recht op een betaald verlof
van 8 dagen per jaar. Diegenen die op een bureel
werkzaam zijn hebben recht op 10 dagen verlof na
een half jaar dienst.
Zwitserland bezit geen algemeene wet die het verlof voor jongeren voorschrijft. De regeling van dit
vraagstuk wordt aan de kantons en aan arbeidersen ondernemingsorganisaties overgelaten. De kantons Argau, Graubünden, Thurgau, Schaffhausen,
Üri, Uriterwaldén en Gerieve hebben in hunMeerHfe-^
• • ' . ' • .
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genwetten bepalingen opgenomen die voor de leerlingen 8 dagen verlof voorzien.
In het kanton Bern dient aan de leerlingen in den
handel 1 -tot 3 weken verlof toegekend. Ten slotte
wijzen wij op den eisch, vastgelegd in het jeugdprogramma van het Internationaal Vakverbond, betreffende het verlof der jongeren :
« Minstens 3 weken betaald verlof voor jonge arbeiders (leerlingen inbegrepen) onder de 16 jaar en
2 weken betaald verlof voor jongeren van 16 tot 18
jaar oud. »

De studieweek voor jonge syndikalisten
In den loop van de week van 9 tot 15 Juli had in
de Arbeid ershoógeschool, te Ukkel, een Studieweek
plaats, voorbehouden aan de jonge arbeiders die met
de meeste voldoening de kursussen voor jonge syndikalisten, in den loop van verleden Winter in de
verschillende gewesten van het land ingericht, gevolgd hadden.
Het programma dat « de eischen der vakbeweging
in verband met de krisis » behelsde kan voorzeker
niet aktueeler zijn. Achtereenvolgens werden volgende onderwerpen behandeld: 1) Uitzicht en omvang van de krisis ; 2) De oorzaken van de krisis ;
3) De hulpmiddelen der burgerij tegen de krisis;
4) De politiek der groote werken; 5) de 40-urenweek en de verdeeling van den arbeid; 6) De werkloozenverzekering ; 7) De verlenging van den schoolplicht ; 8) Behoud van de koopkracht der arbeiders ;
9) De rationalisatie; 10) Kontrool van de voortbrenging, den handel en het krediet; 11) Socialisatie van
zekere bedrijven; 12) Methoden en middelen tot
aktie.
De lessen werden gegeven door de meest bevoegde
kameraden uit de vakbeweging.
Door de leerlingen werd een schriftelijk werk gemaakt, dat aan een bespreking onderworpen werd.
De lessen der Fransene afdeeling werden gevolgd
door 17 jonge syndikalisten, terwijl 14 kameraden de
Vlaamsche afdeeling volgden.
Kameraad Delsinne, bestuurder van de Arbeidershoogeschool, deelt ons mede dat de Studieweek in de
beste voorwaarden verloopen is.

Jonge Vakbonders, werkt voor het Boykot
der Duitsche waren
De Hitler-benden zijn er in geslaagd, dank zij de
door hen uitgevoerde martelingen en nïoordpartijen
op onze Duitsche kameraden, de moderne vakbeweging aldaar volledig neer te slaan.
De vrijheid van denken en van vereeniging is aan
onze Duitsche kameraden totaal ontnomen.
Tegenover dergelijke schreeuwende barbaarschheid dienen wij, jonge vakbonders, die streven naar
vrijheid en menschelijkheid, onzen plicht te kennen!
Wij eischen het recht op, onbeperkt ons eerlijk
streven naar een betere rechtvaardiger samenleving
te verkondigen en ons daartoe in sterke strijdorganisaties aaneen te sluiten.
Wie zich daartegen verzet, bekampen wij met al
de ons ter beschikking staande middelen.
De Syndikale Kommissie, de Partij en de Koöperatieve beweging hebben besloten, ten einde het Hitlerregiem te treffen, een kordate aktie voor het boykot der Duitsche waren op touw te zetten.
Reeds in verscheidene landen heeft onze arbeidersbeweging dezelfde houding aangenomen met het
gevolg dat aan den Duitschen buitenlandschen handel reeds een zwaren slag werd toegebracht.
Een <( Strijdkomité tegen de Hitlerbarbaarschheid »
werd door de besturende lichamen der arbeidersbeweging in België ingesteld.
Het zal lijsten van de Duitsche waren, die dienen
geboykot, bekend maken. Gewestelijke en plaatselijke
komité's, die onderrichtingen zullen verstrekken om
op degelijke wijze het boykot te voeren, zullen tot
stand komen.
Wij, jonge vakbonders, dienen met al de jonge
kracht, waarover wij beschikken, mee te werken aan
de onderrichtingen die door deze boykot-komitê's zullen verstrekt worden.
Al de jonge vakbonders zullen toonen dat diegenen
die bij middel van het laffe geweld het verenigingsrecht aan de arbeiders willen ontvreemden, kunnen
rekenen op het hardnekkig verzet van de werkende
| klasse.

Jonge Kameraden, aan 't xrerk
i ?

