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24-Uurstakingen in België.
In november en december 1982 organiseerden de
twee grote vakcentrales in België - het ABVV
(socialistisch) en het ACV (christelijk) * - in gemeenschappelijk front twee 24-urenstakingen. Hierbij
staakten in november een deel van de provincies en in
december de overige provincies.
wat strijdbare syndikale militanten hebben die draai naar
rechts niet mee willen maken. Zij hebben weliswaar
gemobiliseerd voor de stakingen van november en
december, maar op hun eigen ordewoorden: 'HERSTEL
VAN DE INDEX' en 'AANWERVINGEN DOOR ARBEIDSDUURVERMINDERING, ZONDER LOONVERLIES'. Ganse
syndikale gewesten hebben onder die ordewoorden
opgeroepen tot de strijd, eerder dan onder de officiële
ordewoorden van de nationale vakbondsleiding. Dat heeft
niet belet dat de leiding van het ABW en het ACV verder
hun koers hebben aangehouden om de aanval op de
index te aanvaarden, op voorwaarde dat er aanwervingen
zouden komen.

Nauwelijks aanwervingen

Groot sukses

Deze twee 24-urenstakingen waren een groot sukses.
Het wordt meer en meer arbeid(st)ers duidelijk dat inleveren geen werk schept, maar enkel de winsten van de
patroons doet stijgen. Het is die vaststelling die de druk op
het ACV sterk verhoogd heeft, zodat het ACV dit maal - in
tegenstelling tot haar houding tijdens de mobilisaties in
februari-maart - de staking mee heeft georganiseerd. Dit
is ongetwijfeld de doorslaggevende reden geweest van
het grote sukses van de stakingen.

Aanval op de index

Wat betreft de doelstellingen van de aktie was de zaak
echter veel minder duidelijk. De regering heeft voor het
tweede opeenvolgende jaar de 'index' aangevallen. De
index is het mechanisme waarmee de lonen en sociale
uitkeringen automatisch gekoppeld zijn aan de stijging
van de levensduurte.
Tot nog toe voerde het ABW aktie voor het herstel van de
index. De opstelling van het ACV was altijd al dubbelzinnig. Na de zomer van 1982 is de leiding van het ABVV
echter van positie veranderd en heeft zij een echte draai
naar rechts gemaakt. Zij komt niet meer op voor het
herstel van de index, maar voor de eis dat er in ruil voor
de inlevering aanwervingen zouden moeten komen. Heel

Het resultaat van het verhaal is dat de index inderdaad
verde wordt afgebroken, terwijl er aan de andere kant in
de CAO's vai aanwervingen amper sprake is.
Op dat vlak is het resultaat dus negatief. Toch is het
tegelijk zo da de eenheid van ABVV en ACV, en de strijd
wil aan de basis, di regering in een moeilijk parket brengen. Zij heeft immers de afbraak van de openbare diensten en van de sociale zekerheid nog op haar programma
staan en riskeert daarbij te botsen op het vakbondsfront.
Belgisch syndikalist
* ABVV = Algemeen Belgisch VakVerbond
ACV = Algemeen Christelijk Vakverbond

