N' 7.

22 December 1936.

De Jeugdeischen
van het Algemeen Christelijk Vakverbond
Het A.C. V. heeft, op 3 en 4 November IL, te
Brussel, een beperkt kongres gehouden. Dit
Kongres heeft zich namelijk onledig gehouden
met de positie der arbeidersjeugd tegenover de
kristelijke vakbeweging. Als konklusie der bespreking van dit verslag werd een resolutie aangenomen, die wij er aan houden ten titel van dokumentdtie weer te geven :
Het Congres, een uiteenzetting gehoord hebbende over het probleem der jeugd, in de Christelijke Syndikale Beweging, meent :
1) Voor wat betreft de propaganda en de opvoeding,
1. dat de syndikale propaganda bij de Kajotters en de andere jonge arbeiders, ingevolge het
akkoord tusschen K.A.J. en A.C.V. afgesloten,
moet versterkt worden;
2. dat er dezen winter één of twee syndikale
studiedagen voor de jongeren moeten gehouden,
per provincie. Hierop zullen de jonge arbeiders.
Kajotters of niet, die syndikale militanten zijn,
uitgenoodigd worden.
Al de bestendig vrijgestelde propagandisten
der provincie zullen er tegenwoordig zijn.
De toestanden der jonge arbeiders in de verschillende bedrijven der provincie zullen er op
onderzocht worden, zoowel als de propaganda,
het actieprogramma, enz.
Op deze studiedagetf zouden eveneens één of
twee lessen over syndikale vorming gegeven
worden.
3. jonge syndikale militanten zullen steeds

onder de afgevaardigden voor de andere syndikale studiedagen aangeduid worden;
4. de « bijzondere syndikale jeugdpropagandisten » zullen regelmatig de Centralen op de
hoogte honden van de inlichtingen die zij zullen
opdoen over de verschillende uitzichten van het
arbeidersleven;
5. op de syndikale vergaderingen der volwassenen zal herhaaldelijk de aandacht getrokken
worden der familievaders op de noodzakelijkheid
hunne arbeidende kinderen bij de Christelijke
Vakvereeniging aan te sluiten;
ü. aan de vrouwenorganisatie wordt gevraagd
dat zij methodisch en herhaaldelijk hare leden
syndikaal zou beïnvloeden. Op verschillende
plaatsen wordt zulks reeds gedaan;
7. in de plaatselijke en gewestelijke bestuursorganismen zullen de syndikale organisaties een
afvaardiging van de jeugd opnemen. Op verschillende plaatsen wordt zulks reeds gedaan.
2) Voor wat betreft de eischen en hervormingen,
8. het A.C.V. zal dezen winter den wensch
uitvoeren die verleden jaar geuit werd betreffende een onderhoud met het Bestuur van het Centraal Komiteit van het Technisch Onderwijs. Op
dit onderhoud zullen Kajottersafgevaardigden
toegelaten worden;
9. in overleg met de Kajottersbeweging zal de
Christelijke Vakbeweging zich met de jonge arbeiders bezighouden die hunnen soldatendienst
doen;
10. ten overstaan der moeilijkheden die de
jonge grensarbeiders ondervinden, om zich een
vaste betrekking te verzekeren, is het noodig
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dat het A.C.V. de aandacht der Regeering trekt
op de beroepstoekomst der jonge grensarbeiders;
11. de Christelijke Vakbeweging beveelt ten
zeerste bij hare groepen aan de werken van bijstand en opleiding door de K.A.J. gesticht ten
gunste der jonge werklcozen;
12.. de Christelijke Vakbeweging zal, in akkoord irnet de K.A.J., verder strijden voor de
verwezenlijking der onderscheidene programmapunten die moeten leiden tot de vermindering
der jeugdwerkloosheid : vervroegde pensionneering, verlenging van den schoolplicht, enz.;
13. het Congres vraagt dat het-A.C.V. en de
K.A.J. door een onderzoek juiste inlichtingen
zouden verzamelen over de arbeidsvoorwaarden
der landbouwarbeidende jeugd;
14. de syndikale beweging steunt de inspanningen, door de beide jeugdorganisaties beproefd
om in het arbeidsmidden de zedelijkheid te doen
eerbiedigen. Dringt nadrukkelijk er op aan bij
haar leden de jonge arbeiders en arbeidsters in
dezen strijd ter zijde te staan;

15. de syndikale beweging verleent haren
steun voor wat betreft de verschillende eischen
door de arbeidersjeugd, zoo mannelijke als vrou-*
welijke, vooropgesteld voor wat betreft de loonen, het leerlingen wezen, den arbeidsduur, de
gezondheid, heiligheid en zedelijkheid op het
Werk;
16.i de Christelijke Vakbeweging zal er op waken dat in bepaalde paritaire kommissies een officieele afgevaardigde der Katholieke Vrouwelijke Arbeidersjeugd vertegenwoordigd zal zijn;
17. een lijst der verschillende wenschen der
jonge arbeiders zal opgemaakt worden voor die
bedrijven waar de aktie ten voordele der jongeren tot hiertoe werd verwaarloosd. Het A.C.V.
zal zich gelasten deze wenschen in te studeeren
en er de inwilliging van te bekomen in de verschillende officieele kommissies;
18. in samenwerking met de Landelijke Bediencencentrale, zal een akkoord afgesloten
worden tusschen de mannelijke en vrouwelijke
Kajottersbeweging.

Voor gelijken arbeid, gelijk loon
In de « Prolêiaire » van 5 December II.
wijdt onze vriend J. van Craen een artikel aan
de loonen der jongelingen. Hij besluit zijn artikel als volgt :
Onder al de redenen opgesomd ten gunste
der formule : « Voor gelijken arbeid, gelijk
loon », zijn deze van ekonomischen aard de
sterkste, juist omdat zij meer rechtstreeks doej
treffen. Zij duiden klaar en duidelijk aan, dat
zoo de vrouwenarbeid of de arbeid der jongelingen niet verboden wordt, zoo hun loonen het
peil der loonen der- volwassen arbeiders niet benaderen, de levensstandaard der arbeiders daardoor kan aangetast worden.
Men moet trachten zich te redden uit den
kringloop, die voor gevolg heeft dat de kleinere loonen der jonge arbeiders en der vrouwen
de loonen der volwassenen beïnvloeden.
Voor de ondernemingen van openbare werken bepaalt het bestek nr lOObis van 1936 minimumloonen voor de jonge arbeiders.
Die minima worden berekend op de basis der
loonen van 4 fr. 15, overeenstemmend met den
index 650 voor dé gemeenten gerangschikt in
de eerste kategorie, en voor de jonge arbeiders
van 18 tot 20 jaar. In de tweede kategorie

3 fr. 78, en de derde 3 fr. 40'. Voor de jonge
arbeiders van 17, 16, 15 en 14 jaar worden
eveneens minimumloonen bepaald.
Wij mogen zeggen, dat dit een ernstige verbetering daarstelt, vooral voor de jonge arbeiders van 18 tot 20 jaar, die tot hiertoe door
zekere ondernemers op schaamtelooze wijze
uitgebuit werden en die in vele omstandigheden
zooveel voortbrengen als een volwassene.
Voor de private ondernemingen hangen de arbeidsvoorwaarden der jonge arbeiders af van
den wil der werkgevers.
Om te beginnen, dringt zich dus de noodzakelijkheid op de toepassing van het bestek
nr lOObis streng te kontroleeren.
Voor de private openbare werken, in de
werkhuizen, enz., moet men het onmogelijke
doen om de jonge arbeiders in onze vakbonden
te organiseeren. Daar zullen zij, dank aan een
bestendige samenwerking met hun volwassen
kameraden, de door het huidige regime geschapen onrechtvaardigheden kunnen doen verdwijnen, zoodat zij, in de gelijkheid van behandeling en toestand, meer en meer redenen zullen
vinden om deel te nemen aan de syndikale bedrijvigheid.
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De loonen der jongeren in de metaalnijverheid
Aan een artikel van onzen vriend Keuwet,
-verschenen in De Metaalbewerker van November, ontleenen wij de volgende gegevens aangaande de loonen der jongeren in de metaalnijverheid:
Mekaniekbouw.

Jongelingen. •Volgend akkoord werd gesloten op 14 Öctobër 1936:
Bij de aanwerving: 1 fr. 35;
Na drie maanden: 1 fr. 50;
Na 1 jaar beroepsschool of na 1 jaar stiel :
1 fr. 75.
Na 2 jaar beroepsschool of na 2 jaar stiel :
2 fr, 25;
Na 3 jaar beroepsschool of na 3 jaar stiel .2 fr. 75;
Om te komen tot 32 fr. op 21 jaar.
Voor de jongelingen die op vroegeren ouderdom beginnen zal er rekening worden gehouden
met de waarde, die zij, uit het feit van den
ouderdom, hebben kunnen verwerven.
Bovendien zullen deze jongelingen hun loon
sneller zien vooruitgaan, aangezien zij op
21 jaar tot het minimum van 4 fr. zullen
komen.
Jonge meisjes.
De vrouwen die denzelfden arbeid verrichten
als de mannen zullen recht (hebben op hetzelfde loon, volgens het principe : « Voor gelijk
werk, gelijk loon », wat wil zeggen : « Voor een

werk identiek hetzelfde en uitgevoerd in dezelfde voorwaarden door mannen en vrouwen, kan
de stukprijs voor de vrouwelijke arbeidsters niet
lager zijn dan deze bepaald aan de mannen.
Voor gelijke voortbrenging kant het basisuur,löon niet langer zijn dan dat wat wordt toegekend aan de mannen. »
De vrouwen die worden te werk gesteld aan
anderen arbeid dan deze die gewoonlijk wordt
toevertrouwd aan mannen, zullen het volgend
loon ontvangen:
Aanwerving: 1 fr. 25;
Na 1 jaar: 1 fr. 50;
Na 2 jaar: 1 fr. 75;
Na 3 jaar: 2 fr. 25;
Op 21 jaar en na 3 jaar stiel: 2 fr. 50.
Die barema's zullen toepasselijk zijn vanaf
de loonrekening beginnend het dichtst bij den
l n November.
IJzer- en Staalnijverheid.

Jongelingen.
Het volgend barema werd aangenomen op de
vergadering van 26 Augustus 11.:
Minder dan 16 jaar: 16 fr. per dag;
Minder dan 17 jaar: 20 fr. per dag;
Minder dan 18 jaar: 22 fr. per dag;
Minder dan 19 jaar: 26 fr. per dag;
Meer dan 19 en minder dan 20 jaar: 28 fr.
per dag.
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