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Vl Internationale Syndikale Week
voor jonge vakbewegingsvooraanstaanden
door J. Engels
E VIe Internationale Syndikale Week voor
jonge vakbewegingvooraanstaanden, ingericht dóór het Internationaal Vakverbond,
werd van 2^tot 8 September gehouden in de
Abdij van Pontigny (Frankrijk).
De Belgische vakbeweging was er door een
zeer talrijke afvaardiging vertegenwoordigd.
De Centrale der Metaalbewerkers had 4 jonge
vooraanstaanden afgevaardigd; de Centrale der
Lederbewerkers, 1; de Federatie der Vabbonden van Charleroi, 1; de Syndikale Jeugd van
Antwerpen, 1, en de Syndikale Kommissie, 1;
hetzij 8 Belgen op een totaal van 23 deelnemers,
die 5 landen vertegenwoordigden: Frankrijk,
Groot-Brittanje, Nederland, Zwitserland en
België.
Zeggen wij terstond, dat de Belgische afvaardiging bijzonder schitterend was. In den loop
der talirijke besprekingen die op de uiteenzettingen volgden, kwamen de Belgische' kameraden
meermalen gepast tusschen, en bewezen door
de vragen die zij stelden, door de meeningen
die zij uitten, dat zij zich ernstig tot deze Syndikale Week hadden voorbereid en dat zij, in elk
geval, over al de vraagstukken die voor de vakbeweging gesteld worden of er mede verband
houden, reeds zeer uitgebreide begrippen hebben.
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Buiten het vraagstuk der kollektieve overeenkomsten, belangrijkste punt der werkzaamheden vvan de Week, deed kameraad Schevenels,
algemeen sekretaris van het I. V. V., eeii «uit-
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eenzetting over de geschiedenis van de internationale vakbeweging en haar huidige struktuur.
Kameraad Schevenels nam de gelegenheid te
baat om aan te toonen in welke mate de bedrijvigheid van het I. V. V. zich ontplooit in de
landen waar het in handen nemen van hét bewind door het fascisme alle syndikale vrijheid
der arbeidersklasse had afgeschaft en in de
landen waar de vakbeweging met het I. V. V.
sympathiseert doch er nog niet bij is aangesloten. Kameraad Schevenels had aldus de gelegenheid de leerlinge)! vertrouwd te maken met
een gansch bijzondere zijde vian de bedrijvigheid
van het I. V. V. In verscheidene opzichten ware het ongetwijfeld van belang deze zijde meer
in 't liclht te stellen.
Kameraad Chevalme, sekretaris van de Fransche Nationale Federatie der Metaalbewerkers,
sprak over de geschiedenis en de struktuur van
de vakbeweging in Frankrijk. Zijn uiteenzetting
werd aangevuld door een andere van kameraad
G. Lerfanc, bestuurder van het Centre confédéral d'Education ouvrière, die de hoofdgedachte
van het Plan van den Arbeid der C. G. T. toelichtte.
De heer Maurette, onderbestuurder van het
Internationaal Bureel van den Arbeid, sprak
over het ontstaan van de Internationale Arbeidsorganisatie, haar evolutie, haar raderwerk, de
uitslagen harer bedrijvigheid in den loop der
laatste vijftien jaar. En ondanks de dorheid van
het onderwerp dat hij te,,behandelen had, geluktei
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de heer Maurette er in de aandacht van de leerlingen te boeien gedurende zijn gansclhe uiteenzetting, die doorspekt was met pittige woorden
en kernachtige anekdoten die het onderwerp dat
hij te behandelen had begrijpelijker maakten.
Kameraad Bóthereau, de jonge bijgevoegde
sekretaris van de C. G. T., die als leerling aan
een der vorige Internationale Syndikale Weken
deelnam, nam de zware taak waar het belangrijk
vraagstuk der kollektieve overeenkomsten uiteen
te zetten. Hij deed het met veel klaarheid en
voïledigde zijn uiteenzetting met een overzicht
over het regime der kollektieve overeenkomsten
in Frankrijk. De inleiding van kameraad Bóthereau werd gevolgd door een uiterst leerrijke bespreking, in den loop derwelke de leerlingen
het standpunt der vakbewegingen van ihun wederzijdsche landen uiteenzetten en wezen op den
omvang welke de praktijk der kollektieve overeenkomsten in hun land heeft genomen. Kameraad Leon Watillon deed de uiteenzetting voor
de Belgische leerlingen en maakte een grooten
indruk op al de deelnemers.
*

*
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Het zij ons toegelaten, alvorens dit te kort
overzicht over de werkzaamheden van de VIe Internationale Syndikale Week te eindigen, den
nadruk te leggen op het groote belang dat zulke
bijeenkomsten aanbieden voor de vorming van
de toekomstige kaders van de vakbeweging.
In de eerste plaats maken zij de jonge vakbewegingsvooraanstaanden vertrouwd met (het werk
van het Internationaal Vakverbond, met de belangrijke vraagstukken die in de internationale
vakbeweging oprijzen, en stellen hen in staat

de inspanningen gedaan om deze vraagstukken
in een internationalen zin op te lossen naar
waarde te schatten.
In de tweede plaats, door het kontakt tusschen
de jonge vooraanstaanden van de verschillende
landen stellen zijn zich op de hoogte van dingen
die dikwijls niet voorkomen in de dagbladen of
slechts zeer zelden aangeraakt worden in boeken of tijdschriften. En dan, zulke bijeenkomsten hebben nog het niet te onderschatten voordeel,de jonge vooraanstaanden die de inspanning
gedaan hebben een vreemde taal aan te leer en
in staat te stellen zich in deze taal te oefenen
en vriendschapsbanden aan te knoopen die, indien zij zich ontwikkelen, altijd van aard zijn
mede te helpen aan de vorming van de vooraanstaanden.
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Vermelden wij nog, dat de werkzaamheden
van de VP Internationale Syndikale Week zich
ontrolden in het prachtige kader van het « studie- en rustoord » dat de Abdij van Pontigny is.
Deze abdij, over wier eigenaardige geschiedenis Mr Desjardins, stichter en beheerder-afgevaardigde, aan de leerlingen een zeer leerrijke
uiteenzetting deed, verdient ten volle haar benaming van « bibliotheek in een ihof »„ Alles noopt
er tot de studie, de overdenking, en haar groen
decor schijnt,zooals de Meester het zegde, « den
geest vruchtbaar te maken ». Anderzijds heeft
zij het groote voordeel beschut te zijn tegen de
geburen, de politie en de... dagbladsclhrijvers,
wat onbetwistbaar van aanzienlijk belang is bij
de evolutie der besprekingen die er plaats hebben in den loop der studiebijeenkomsten die er
telken jare ingericht worden.

De arbeidskampen voor jonge werkloozen
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EN dezer dagen zal in het Staatsblad de
tekst verschijnen van een koninklijk besluit waardoor aan de arbeidskampen voor
jonge werkloozen subsidies verleend worden.
Laat er ons in de eerste plaats den nadruk op
leggen, dat er vóór het aan het bewind komen
van onze vijf socialistische ministers nooit sprake geweest is van een Staatstusschenkomst in de
organisatie van arbeidscentra en dat in elk geval,
op dit gebied zooals op zooveel andere, het privaat initiatief het initiatief van de openbare
machten is voorgegaan.
Anderzijds schijnt het nochtans, alhoewel wij
nog niet in het bezit zijn van den officieelèn
tekst van het koninklijk besluit, dat het beperkt
kömiteit, dat door den Ministerraad belast werd
triet het onderzoek van de kwestie, zich bepaald
tot het zïdh uitspreken over het beginsel

van de financieele hulp aan de arbeidskampen.
De financieele tusschenkomst der Regeering zal
verzekerd zijn voor 1935, maar het ministerieel
kömiteit heeft zich niet willen verbinden voor de
volgende jaren.
Voor de Regeering geldt het dus een proef.
Een som van één millioen frank zal op de gewone begrooting van 1935 uitgetrokken worden.
De tusschenkomst zal 10 frank per dag en per
ondergebrachten jongen werklooze bedragen,
terwijl de werkloozenvergoeding van de verzekerden gedurende hun verblijf in het kamp met
25 % zal verminderd worden.
De Regeeringstusschenkomst werd toegepast
met terugwerkende kracht van 15 Augustus af,
met dien verstande, dat zij tijdens de periode
loopend van 15 Augustus tot 1 September slechts
8 «frank per dag bedroeg voor de werkloozen die
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gedurende deze periode de volle werkloozenvergoeding getrokken hadden.
De Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Werkloosheid zal de konürole uitoefenen over
de arbeidskampen wat aangaat hun boekhouding
en hun bedrijvigheid.
De in de kampen ondergebrachte jonge werkloozen zullen aan een geneeskundig onderzoek
onderworpen worden.
Ziedaar, in korte woorden, wat het verwachte
koninklijk besluit o. m. zal inhouden.
Tot heden werden arbeidskampen optgericht
te Brecht, door de-Federatie der Syndikale Jeugd
van Antwerpen; te Tourneppe, door de Katholieke Jeugd; te Lichtaart, in de Kempen, door
de Vlaamsche Federatie van de Arbeidersjeugd,
terwijl de Socialistische Jeugd het voornemen
koestert er een op te richten te Bougnies, voor
de Borinage, en een ander in het Centrum.
Anderzijds wordt (medegedeeld, dat het Roode
Kruis zich zou verbonden hebben twee onzijdige
arbeidscentra op te richten.
Het is ons niet mogelijk iri het kader van dit
tijdschrift uit te weiden over den aard van de
'bedrijvigheid aan den dag gelegd door de arbeidskampen; deze bedrijvigheid verschilt van
kamp tot kamp.
Als voorbeeld, echter, ontleenen wij aan de
Volksgazet het programma van een dag van het
Werkkamp voor Jeugdige Werkloozen te Brecht:
6
7
7
7

ti.. 30 : Opstaan keuken.
u.
: Allen staan op.
u. 10 : Zwemmen.
u. 30 : 'Hijsenen van het vaandel en <( Beurt
onze Vlaggen ».
7 u . 45 : Ontbijt.
8 u. 15 : Werkkleedij aantrekken.
8 u. 30 : Aanvangen met werken.
11 u. 30 : Stilleggen van den arbeid en borden
klaarzetten. Zwemmen.
12 u. 15 : Middagmaal en daarna aardappelen
schillen.

13 u.
14 u.
17 u.
17 u. 15
18 u.
18 u. 15
21 u.
21 u. 15
22 u. 15
23 u.
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Ontspanning. Lezen.
Arbeiden.
Stopzetten van den arbeid en borden
klaarzetten.
: Zwemmen en wasschen.
: Avondmaal.
: Ontspanning en lezen. Om 21 uur,
alle 'boeken wek.
: Inhalen van het vaandel en zingen
van het « Kameraadschapslied ».
: Thee.
: Slapen.
: Volledige stilte.

Ziehier nu, volgens het onderzoek ingesteld
door het dagblad Le Peuple, het slag van arbeid
verricht door de jongelui te Brecht :
(( De jonge werkloozen leggen het terrein aan
waarover zij beschikken; zij trekken de •gebouwen op en vervaardigen de meubelen die het
kamp noodig heeft; zij graven artesische putten
en er wordt voor water en afwatering gezorgd.
Er worden speel- en sportpleinen, en hovingen,
evenals moestuinen aangelegd, waarvan de produkten voor eigen verbruik moeten dienen. »
Dat geldt voor hen die zouden denken, dat de
arbeidskampen voorwerpen vervaardigen of
groenten kweeken om buiten 'het kamp verkocht
te worden, zoodat die kampen mededinging zouden doen aan de privaatnijverheid of den privaathandel.
Ten slotte houden wij er aan den nadruk te
leggen op het feit, dat de arbeidskampen in een
ruime mate zullen bijdragen tot het redden van
de jonge generatie van het verval, dat het onvermijdelijke gevolg moet zijn van de lange perioden van werkloosheid, en dat op dit gebied zooals op vele andere, de Syndikale Jeugd van Antwerpen niet geaarzeld heeft de handen aan het
werk te slaan.

De Internationale Arbeidskonferentie
en de werkloosheid van de jeugdige personen
Besloten hebbende verschillende voorstellen aan te
Met het doel onze vooraanstaanden te dokumenteenemen .betreflende de werkloosheid van jeugdige perren, publiceeren wij hieronder den tekst van de Aanbeveling betreffende de werkloosheid van de jeugdige sonen, welk onderwerp het derde punt van de agenda
personen aangenomen door de laatste Internationale der zitting is;
Arbeidskonferentie:
iBesloten hebbende, dat die voorstellen den vorm
•
zulen aannemen van een aanbeveling;
Neemt heden den 25n Juni 1935 de volgende aanDe Algemeene Konferentie van de Internationale
beveling aan, welke genoemd zal worden « AanbeOrganisatie van den Arbeid van den Volkenbond,
door den iRaad van Beheer van het Internationaal Arveling over de werkloosheid ('jeugdige personen),
ibeidabureel bijeengeroepen te Geneve en aldaar bij1935 » :
eengekomen op 4 Juni 1035 in hare neigentiende zitDe Konferentie,
ting;
/
Er aan herinnerend, dat zij herhaalde malen de
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aandacht van de Regeeringen gevestigd heeft op de
maatregelen van ekonomischen aard, die genomen
moeten worden tot het herstel van de algemeene krisis, ten gevolge waarvan een groot aantal arbeiders
werkloos zijn;
Overwegende, dat die werkloosheid voortduurt en
een groot aantal jongelieden treft, wier gedwongen ledigheid op ernstige wijze hun karakter en hun beroepsbekwaamheden dreigt aan te tasten en daardoor
zelfs de toekomst van de volken bedreigt;
Overwegende, dat de Konferentie in hare achttiende
zitting éen ontwerpverdrag en een aanbeveling heeft
aangenomen betreffende de werkloosheidsverzekering
en de verschillende vormen van steun aan werkloozen, welk ontwerp-verdrag en aanbeveling eveneens
betrekking hebben op de jeugdige werkloozen ;
Overwegende, dat tal van landen andere maatregelen .genomen hebben om in een zoo ernstigen toestand,
waarover de openbare meening zich te recht ongerust
maakt, te voorzien ;
Beveelt, zich latende leiden door de ervaringen op
dit gebied reeds verkregen, aan alle Staten aan, om
de volgende beginselen toe te passen en om aan het
Internationaal Arbeidsbureel een rapport aan te bieden, waarin een uiteenzetting gegeven wordt van de
mate waarin en de wijze waarop die 'beginselen toegepast zijn :
Leerplicht; leeftijd van toelating tot den arbeid;
algemeen en vakonderwijs.
1. De minimum-leeftijd voor (beëindiging van den
leerplicht en de minimum-leeftijd van toelating tot den
anbeid zouden, zoodra de omstandigheden het toelaten, op ten minste 15 jaar gesteld moeten worden.
2. 1) Jeugdige personen, die den minimum-leeftijd
voor beëindiging van den leerplicht overschreden hebben en die geen passend werk kunnen vinden, zouden
in alle gevallen waarin de inrichting van de school het
toelaat, verplicht moeten worden den volledigen lesrooster der school mee te maken, totdat zij passend
werk vinden.
2) Voor de toepassing van dit punt heeft de uitdrukking « passend » met name betrekking op de
voortdurendheid en de toekomst in het betrokken beroep.
3) Voor de toepassing van dit punt moet een nauwe
samenwerking ingesteld worden tusschen de schoolautoriteiten, de autoriteiten bevoegd ter zake van de
arbeidsbemiddeling en de werkloosheidsverzekeringsinstellingen.
3. Voor de toepassing van deze aanbeveling beteekent de uitdrukking « jeugdige persoon v elke persoon onder de 18 jaar.
4. In de landen waar nog geen leerplicht bestaat
zou die, zoo spoedig mogelijk, in overeenstemming
met,het in punten 1 en 2 bepaalde, ingevoerd moeten
worden.
5. De openbare autoriteiten zouden, indien dat noodig is, aan de- ouders onderhoudstoeslag moeten geven
gedurende den tijd dat de leerplicht, overeenkomstig
het bepaalde in punten 1 en 2, is verlengd.
6. De programma's van het voortgezet onderwijs,
dat gegeven wordt ter toepassing <van de hiervoren
aanbevolen maatregelen, zouden vooral gericht moe-

ten zijn op verbetering der algemeene ontwikkeling
en daarbij tegelijkertijd een karakter van algemeene
voorbereiding tot een beroep moeten dragen.
7. 1) Maatregelen zouden genomen moeten worden
om de jeugdige personen op te weken om, nadat zij
den leerplichtigen leeftijd overschreden hebben en
indien zij de noodige geschiktheid daartoe hebben, het
onderwijs van middelbare of technische scholen te
volgen.
2) Als geschikt middel om dat beginsel toe te passen wordt vrijstelling van de kosten van inschrijving
of verlaging dier kosten aanbevolen.
8. 'De jeugdige personen zouden verplicht moeten
worden om, na afloop van hun schooltijd met volledigen lesrooster, tot aan den leeftijd van 18 jaar, aanvullende kursussen te volgen, omvattende zoowel het
algemeen als het vakonderwijs.
9. 1) Indien het bezoek van die kursussen niet verplicht is voor alle jeugdige personen, zou het ten minste verplicht moeten zijn voor jeugdige werkloozen,
die tot bijwoning van die kursussen gedurende een
bepaald aantal uren per dag, of anders gedurende een
bepaald aantal uren per week, verplicht zouden moeten worden.
2) Wanneer in een bepaalde streek het aantal jeugdige werkloozen groot genoeg is, zouden bijzondere
kursussen voor hen georganiseerd moeten worden.
3) Maatregelen zouden moeten worden genomen
om het mogelijk te maken, dat jeugdige personen, die
het onderwijs, bedoeld in een der beide vorige leden,
gevolgd hebben, zoo mogelijk dergelijk onderwijs blijven volgen, nadat zij werk gevonden hebben.
10. Een jeugdige werklooze, die geen geldige reden
kan .aanvoeren, waarom hij geweigerd heeft een kursus te volgen, tot bijwoning waarvan hij krachtens het
bepaalde in punt 9 verplicht was, kan, indien daartoe
aanleiding is, tijdelijk, geheel of gedeeltelijk van het
recht op werkloozenuitkeering of -steun uitgesloten
worden.
11. 1) Voor de jeugdige werkloozen tusschen den
leeftijd van 18 en 25 jaar, zouden centra van voorbereiding voor een beroep opgericht moeten worden,
met 'kursussen voor algemeen onderwijs; naar gelang
van de omstandigheden zou aan die centra een internaat verbonden' moeten zijn of zouden zij alleen voor
externen moeten zijn.
2) iDie centra zouden in samenwerking met de werkgevers- en arbeidersorganisaties ingericht moeten worden.
12. 1) De programma's van die centra zouden, behalve praktische kursussen, algemeen onderwijs van
vak- en kultureel belang moeten inhouden.
2) IDe personen, belast met de taak om in die centra kursussen te geven, zouden behoorlijk beloond
moeten worden en zouden met een bijzondere zorg,
zooveel mogelijk uit de jeugdige werkloozen, die de
noodige hoedanigheden daarvoor bezitten, gekozen
moeten iworden.
13. De jeugdige personen, die de kursussen volgen
of de centra bezoeken, opgericht krachtens het bepaalde in de punten 9 of 11, zouden toelagen moeten
ontvangen ter dekking van de reis- of andere kosten,
die het bezoek van die kursussen of centra meebrengen.
(Wordt voortgezet.)

