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aftellen
aftiteling: "De socialistische gedachte en aktie"
een brochure wordt van dichtbij gefilmd. Brochure van het "BSP congres van de
Vlaamse federaties 14-15 okt. 1967". Er wordt in het boekje gebladerd. Ondertussen is
een commentaarstem te horen over dit congres dat in Klemskerke georganiseerd
wordt. Aan dit inleidend verslag hebben verschillende werkgroepen o.l.v. politici
gewerkt.
Beeld van de Wetstraat. Commentaar: in het verslag wordt o.a. de hervorming van de
staatsstructuur behandeld. Ook het probleem van Brussel-hoofdstad. En de vrije
meningsuiting. Ondertussen verschillende shots van de brochure afgewisseld met
andere beelden, o.a. een krantenkiosk…
Ook economische vraagstukken worden behandeld.
pancarte: "ABVV-kadervorming"
pancarte: "Een waarborg voor de toekomst"
toespraak van Louis Major over de vakbeweging en het belang van deze. De
vakbeweging draagt een grote verantwoordelijkheid, kennis van zaken is nodig. Dus,
bekwame mensen zijn nodig.
Beelden van toehoorders en sprekers tijdens een kadervorming. Ondertussen praat
Major verder.
Zicht op een tafel met sprekers waaronder Louis Major.
Een tafel met daarop verschillende publicaties over de vakbeweging.
Commentaarstem: Stijn Kennes en Harry Van Leur zijn 2 militanten met veel ervaring
m.b.t. kadervorming.
Deze komen in beeld en doen hun verhaal.
De ene spreekt over de verschillende soorten kadervorming namelijk voor de kadetten,
sociale promotie en de kaderschool. Daarnaast worden ook nog studieweken
georganiseerd.
De andere spreekt meer specifiek over de kaderschool (voor iedereen) en de
studieweken voor trouwe lesgevers die ingaan op meer actuele problemen.
Een cursus wordt doorbladerd. Cursus per brief.
Zicht in een bureel waar mensen aan het werk zijn met het samenstellen van de cursus
per brief.
bord: "gelijk werk, gelijk loon"
zaal met toehoorders
bord: "de strijd van de vrouwen is die van de mannen"
commentaarstem: studieweek voor militanten
bijvoorbeeld voor vrouwen. Beeld van Louis Major die spreekt.
toehoorders en sprekers komen in beeld. Commentaarstem: er is nog veel economische
discriminatie
bord: "voor 500.000 gehuwde vrouwen die arbeiden: 68 kribben"
bord: "door gezinsplanning gelukkige kinderen, gelukkige gezinnen"
een man spreekt over de studieweek voor vakbondsbestendigen. Hij overloopt wat het
takenpakket van deze is en waarom deze studieweken georganiseerd worden.
andere spreker. Nationaal ABVV en aangesloten beroepscentrales. Documentatie- en
studiedienst o.l.v. Nathalis De Bock.
Nathalis De Bock aan het woord over de documentatie- en studiedienst.
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Louis Major: dit was een overzicht van de verschillende werken van kadervorming.
Het ABVV heeft ook veel leden in ondernemingsraden en in comités voor veiligheid
en gezondheid. Er wordt ook vorming voor deze mensen voorzien.
Zicht in een zaal, tafel met sprekers, Louis Major spreekt, tussenshots van het publiek.
Ondertussen is een commentaarstem te horen: vakbond moet ook aan culturele
vorming doen. Film speelt hierbij een belangrijke rol. We zien ondertussen Major een
prijs uitreiken. Publiek applaudiseert, laureaat spreekt. Daarom heeft het ABVV de
federatie van socialistische cinéclubs opgericht.
Nationaal secretaris Jef De Gendt spreekt. De federatie heeft haar 10-jarig bestaan
gevierd. Bedoeling van deze is de culturele en opvoedkundige vorming. Daarnaast ook
duidelijk maken aan de filmproductie en distributie dat waardevolle films belangrijk
zijn. Vooral de sociaal gerichte film. Daarom wordt iedere jaar de beste sociale film
bekroond (tegen de commerciële stroming in). Regisseurs zijn telkens aanwezig op de
galavertoning.
Dit jaar werd de film Es bekroond. Hiervan wordt een fragment getoond.
pancarte: "realisatie Em. Vandervelde-Instituut"

