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Doppersziekte krijgt epidemie-alluresVanuit een aantal groepen in de samenleving wordt in deze tijd
van massale werkloosheid het arbeidsetos in vraag gesteld.
Met arbeidsetos wordt de moraal bedoeld, waarbij de arbeid

in de kapitalistische produktiewijze verheven wordt tot norm.
"Doppers zijn luieriken en profiteurs." Heel de sociale zekerheid is
trouwens gekonstrueerd rond de disciplinering tot arbeid. Enerzijds
moet men werken om bijdragen te ontvangen in het kader van de
sociale zekerheid, anderzijds moet men zich voortdurend bereid
tonen om te arbeiden, beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt...

stilaan de naam 'doppersziekte' of
'dopperssyndroom' begint te krijgen.
De kleinere of grotere ongemakken
waar doppers al of niet mee bij de
huisarts komen: opvliegendheid,
slaapproblemen, 'zich niet goed voe-
len', moeheid, moedeloosheid, of meer
lichamelijke klachten als maagpijn,
pijn in de hartstreek," aldus Vanob-
bergen el.

De Deense onderzoekster Ovesen
stelde in dit verband -het volgende:
"Een werkloze wordt in de eerste
plaats gekenmerkt door een wissel-
vallig gevoelsleven. Zijn levensvreugde
vermindert en zijn zelfvertrouwen en
zelfrespekt dalen. Er ontstaat een
gevoel van nutteloosheid, overbodig-

.heid en zinloosheid. De werkloze gaat
zich geïsoleerd voelen van zijn kolle-
ga's en ontwikkelt een grotere gevoe-
ligheid, prikkelbaarheid en verbittë-
ring tegenover zijn omgeving. Zijn
gezondheid gaat achteruit. Zijn poli-
tieke houding kan wel gekenschetst
worden als onverschillig. Zijn ver-
houding totzijn gezin wordt konflik-
tueuzer en zijn kinderen worden erg
onrustig."

De heersende arbeidsmoraal, waar-
in werkloos zijn in onze samenleving
als een doodzonde beschouwd wordt,
speelt een belangrijke rol. De rechtse
pers stelt ook dat bepaalde bevolkings-
groepen - zoals vrouwen, gastarbei-
ders, jongeren die nog niet gewerkt
hebben - in feite geen recht hebben
op een uitkering ...

EenRVA-studieuit 1981 (I>,
een bron die men dus
moeilijk kan verdenken,

stelt dat 20 % van de mannen en
13% van· de vrouwen in een
enquete hebben aangegeven dat
hun algemene gezondheidstoe-
stand er sinds hun werkloosheid
op achteruit was gegaan. Terwijl
slechts 30 % omwille van pro-
blemen met de gezondheid werd
ontslagen, geeft 60% van de
ondervraagden aan dat zij om-
wille van gezondheidsproblemen
niet suksesvol solliciteerden.
IQ % Van de .ondervraagden
heeft last van eetluststoornissen.
Ook IQ % zou meer alkohol
gebruiken sinds het ontslag, en'
ruim één op drie geeft toe
slaapstoornissen te hebben.

Arbeid adelt LV

(') RVA, Enquete over werkloosheid.
Studie over de psychische aspekten van
de werkloosheid, 1981, Brussel.

n De doppersziekte. Klachten. oorzaken
en mogelijke uitwegen, vzw Genees-
kunde voor het volk-Hoboken, 1983,
p.9.

en .maakt vrij
Met de provocerende slogan recht op
luiheid, wordt in feite de ontkoppeling
voorgesteld van loon en arbeid. Ieder-
een moet het recht hebben op een
basisinkomen, ongeacht er een indivi-
duele link naar loonarbeid aanwezig
is.

De wijze waarop men in de eerste
historische faze van het kapitalisme de
mensen zo ver heeft kunnen krijgen
dat zij nagenoeg hun gans leven binnen
de fabrieksmuren gingen doorbren-
gen, is één van de meest duistere
pagina's in de geschiedenis van dit
systeem. Hoe heeft men de overgang
kunnen tot stand brengen van een
samenleving waar . een traditionele
arbeidsmoraal heerste, namelijk ar-
beid in dienst van het leven/genieten,
naar de kapitalistische produktiewijze
waar de arbeidskracht verlaagd is tot
koopwaar en essentieel vervreemd is
van het produkt dat hij maakt. Net als
tijdens de kolonizering van heel wat
landen heeft men met geweld de
mensen moeten onttrekken aan hun
klassieke inkomstenbronnen.

In de eerste helft van de 19de eeuw
werd bijvoorbeeld in Vlaanderen de
huisnijverheid tot verval gebracht en
overspoelden na opeenvolgende mis-
lukkingen van de aardappeloogst dui-
zenden hongerlijders de stad. In tucht-
scholen en werkhuizen werd een deel
van deze massa tot 'arbeid' opgevoed,

. en tegelijk werden heel wat wetten
ingevoerd, zoals bijvoorbeeld deze op
het landlopen en bedelarij, die een
arbeidsdisciplinering beoogde.

Via opvoeding, ideologie en ge-
woonte werd iedereen ingeprent dat de
eisen van de kapitalistische produktie-
wijze vanzelfsprekende natuurwetten
waren.

Aldus werd een arbeid opgelegd die
niet in funktie staat van de reële
behoefte van de mensen: de behoefte
aan integratie in het ritme van de
natuur; de afstemming van de aktivi-
teiten op het specifiek, menselijk
fysiologisch ritme; de nood aan krea-
tiviteit, aan vorming, aan samen-
bezig-zijn ...

In plaats daarvan werden de essen-
tiële aspekten van de kapitalistische
orde opgedrongen: atomizering, he-
teronomie, prestatiedrang en onder-
linge konkurrentie, de entpersoon-
lijking en de verdinglijking van de
intermenselijke relaties. Hierbij wer-
den vanzelfsprekend ook de gods-
dienst en de wetenschap gemobilizeerd
om de mensen te doordringen van de
onvermijdelijkheid en de noodzaak
van vervreemdende arbeid. (')

In de filosofie van de Italiaanse
autonomen (Toni Negri en dergelijke)
is het verzet tegen dit arbeidsetos een
belangrijk wapen, dat onder meer •
gehanteerd wordt door middel van het ,
absenteïsme op het werk.

Het percentage absenteïsme in de
Belgische industrie bijvoorbeeld be-
draagt rond de 15%. Het Italiaanse
tijdschrift Potere Operaio stelde in
1973 hierover het volgende: "In de
vestigingen van de Fiat in Turijn is het
percentage van de arbeiders die niet op
hun werk verschijnen opgelopen tot
28 %. Dat wil zeggen dat er per dag
30000 arbeiders zich onttrekken aan
de uitbuiting der fabrieken. Ofwel dat
een Fiat-arbeider gemiddeld een der-
tiguren werkweek heeft. Door hun
toevlucht te nemen tot het arbeids-

Voor alle
zichzelf
prostituerende
schoolverlatersDe achteruitgang van de gezondheid

houdt rechtlijnig verband met de duur
van de werkloosheid en met de leeftijd
van de betrokkene. Oudere werklozen
hebben meer last dan jongere. De
genoemde cijfers krijgen echter zoveel
méér betekenis, als we bedenken dat
het hier gaat om' de zogenaamde
'gezonde werklozen'. Mensen met
uitgesproken klachten komen immers
niet meer voor in de statistieken over
werklozen vermits zij naar de zieken-
fondsen werden afgevoerd ...

De overheidsdiensten zijn al jaren
gepOlitiseerd. Geen schokkende
mededeling, dat weet iedereen
toch al jàren, zegt u. En daarin
heeft de lezer natuurlijk gelijk.
Deze-uitspraak krijgt echter een
heel andere inhoud wanneer die
uit de mond van een ambténaar
zelf komt. Meer nog wannèer
daarna volgt dat het enige
ministerie waar men zijn poten
tot nu toe afgehouden heeft, dit
van financiën met name, bok In
dit cirkuit terechtgekomen is.
Vroeger is men daar volgens
onze zegsman steeds afgebleven
omdat het juist zo rechtstreeks
met geld te maken heeft en men
zich niet wilde kompromiteren.
Maar nu de boel toch om zeep is,
zoals het in de wandelgangen
luidt. kan dit er ook nog bij.

Geen goed nieuws allicht voor
J. Van Langendonck (Rechts-
fakulteit KUL) die onlangs nog in
een vrije tribune ('Wat niet in het
Spaarplan staaf, os 10 april
1984) de verstarring in het
openbaar ambt en het politiek
favoritisme aan de kaak stelde.
Het politieke dienstbetoon vergt
volgens deze auteur meer tijd en
en"3rgie van de ministeriële
kabinetten dan het beleid.

Wie is er nu 'negatief'
ingesteld? De pot verwijt
nogmaals de ketel ... En blijkbaar
hebben de heren politiekers niet
meer genoeg met de openbare
sektor alleen. Zo ging er vorig
weekend (vrijdagavond en zater-
dag) een 'info- en aktiebeurs'
door te Edegem onder het motto
'werken voor werk'. Sprekers
waren onder meer Leo Tinde-
mans en Rika De Backer en' om
de boel wat te animeren was er
ook een heus poppenspel
voorzien. Nadien was er moge-
lijkheid tot kontakt met bedrijfs-
leiders.

Wanneer deze tendens zich
verder doorzet zal men nog
'een juiste partijkaart' nodig
hebben om te mogen werken, of,
hoe men zich moet prostitueren.
We zeiden het reeds: wie is hier
negatief ingesteld?

Deze Deense onderzoekster stelde
vast dat werkloos worden bij velen een

. psychische krisis veroorzaakt die ein-
digt in depressie. Deze depressie zou
na een jaar dop pas duidelijk naar
boven komen.

De genoemde brochure van de vzw
Geneeskunde voor het Volk wijt de
doppersziekte in hoge mate aan het
schuldgevoel dat de werkloze wordt
opgedrongen door de verschillende
manieren waarop de RVA hem of haar
lastig valt of vernedert. De dagelijkse
stempelkontrole en het totaal verbod
op aktiviteit zijn hier voorbeelden van.

verzuim, het absenteïsme, eigenen de
honderdduizenden arbeiders van de
Fiat zich jaarlijks 45 miljard lire toe
zonder dat ze daarvoor enige arbeid
verricht hebben: 45 miljard lire, dat is
ongeveer negen keer de netto-winst
van Fiat in 1971."

Luc Vanheerentals Een gevoel van isolatie
In een recente brochure van de vzw
Geneeskunde voor het Volk, stelt Erik
Vanobbergen dat de 'doppersziekte'
ongetwijfeld bestaat. "Er is zoiets wat

(') zie onder meer: R. JACOBS, Sociale
strïjdbewegingen en kapitalisme,
60 blz.
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is er tot op heden geen juridisch statuut
voorhanden dat op het lijf geschreven
staat van dit soort bedrijven.

Ook zijn er vaak problemen op vlak
van dl:" know-how om zo'n bedrijf te
runnen, de konkrete samenwerking in
zeIfbeh eer...

De arbeidersbeweging kijkt tegen
dit soort projekten met argusogen aan
omdat heelwat sociale verworven-
heden zoals arbeidsduur, loonover-
eenkomsten enzovoort zeker in een
beginfaze niet gevolgd worden.

Zoals gezegd is recent Netwerk
Zelfhulp Vlaanderen opgericht, dat
kapitalen inzamelt om zinvolle pro-
jekten financieel te steunen. Volgende
kriteria worden gevraagd van derge-
lijke projekten : het in de praktijk
brengen van demokratisch zelfbe-
stuur; alternatieve levens- en arbeids-
vormen ontwikkelen; winst herver-
delen onder medewerkers en ander
projekten ; kontinuïteit en professio-
nele aanpak verzekeren; ekonomische
zelfredzaamheid nastreven.

Voor inlichtingen: Netwerk Zelf-
hulp, Liedtstraat 27, 1030 Brussel
(021241.19.97)

Een oplossing?

Oprichting van koöperatieven
meer kaas gemaak t. Een andere invals-
hoek is het 'werken in zelfbeheer'. Er is
het garagekollektief De Krikker in
Hoboken dat zichzelf ziet als een stap
in richting van een zelfbeheerde.
socialistische maatschappij.

In Louvain-Ia-Neuve is er hei'
schoonmaakbedrijf Le' Balai Libere,
waar 85 kuisvrouwen en 6 ruiten-
wassers het beleid samen bepalen. Het
is net zoals andere zelfbeherende
bedrijven in Wallonië, een koöperatief
die tot stand gekomen is na dat de
werknemers het bedrijf overnamen na
het faillissement.

In een recent KOMMA-artikel, geeft
Mie Deleu een overzicht van de
bestaande projekten in Vlaanderen, en
onderscheidt hierbij een vijftal invals-
hoeken. Er is de ekologische stroming
met onder meer Belbior, een groep
biologische tuinders. In de SV Boer-
koois hebben zich een aantal zelf-
standige tuinders gegroepeerd ten-
einde een aantal facetten van hun
bedrijfsaktiviteiten gezamelijk aan te r~
pakken (zoals bijvoorbeeld gemeen-
schappelijke aankoop van materiaal
en verzorging van de distributie).

In de Geitenkollektief van Alken
wordt op een 'zuivere' manier onder

Bij het karavanbedrijf Resimobil in mische krisis de subsidiepolitiek zwaar
Marloie ligt het aksent dan ook aantast. Elcker-Ik Antwerpen li~eft
enigszins op behoud van tewerk- bijvoorbeeld om die reden de druk-
stelling. kerij . De Wrikker in het leven ge-

Een vierde aksent dat gelegd wordt, roepen.
is het maatschappelijk nut van de De winsten van De Wrikker worden
geleverde produkten en diensten. Zo is afgedragen aan Elcker-Ik. De druk-
er de vzw Unata, dat zich bezighoudt kerij Drukraad ondersteunt op die
met het uitwerken van eenvoudige manier Samenlevingsopbouw Alken
technologieën, waarbij de mensen niet en Release Hasselt. Het Drukkers-
afhankelijk zijn van zwaar professio- kollektief in Turnhout ondersteunt
nele techniekers. Elcker-Ik en in Harelbeke besteedt

Een vijfde invalshoek is de zelf- Onderdruk haar winsten aan welzijns-
financiering van organizaties uit de projekten.
socio-kulturele sektor, nu de ekono- Ook het verhandelen van tweede-

handskledij vinden we vaak terug in
c middens van alternatieve hulpverle-

ning: het Jeugd- en Adviescentrum
van Turnhout, Release-Hasselt, Info-
jeugd Waasland hebben zo'n winkel in
hun lokalen ondergebracht.

De voornaamste problemen waar-
mee koöperatieven te maken hebben,
zetten we hier even op een rijtje. Het is
moeilijk om startkapitaal te vinden,
omdat banken zeer weinig interesse
betonen voor dit soort projekten. Ook

Koëperatieven komen. meestal in de zachte sektor voor: geitenkwekerijen.
natuurvoeding.: tot wafelkramen toe. Wie het niet gelooft, kan het
kontroleren in de Diestsestraat te Leuven. (foto Veto)

De OCMW's uit de regio Leuven en het OWRL (Overleg
Welzijnswerk Regio Leuven) zijn onlangs met een inforrna-
tiekampagne onder de Leuvense bevolking van start gegaan.

De kampagne wil de bevolking attent maken op de risiko's
verbonden aan het verbruikskrediet en hen een aantal konkrete tips
geven over wat men kan en moet doen, wanneer men niet (op tijd)
kan afbetalen.

Krediet zonder verdriet
een interest van rond de 20 % moet
betaald worden. Sommige adverteer-
ders beweren 'kredietkonsulenten' te
zijn, en vragen de argeloze konsument
een kommissieloon van 8 tot 10%.

Preventief
De informatieve kampagne rond ver-
bruikskrediet kant zich tegen deze
misleidende reklame en wil vooral
preventief te werk gaan. In een
brochure "Wegwijs in het land van
krediet zonder verdriet" wordt aange-
toond dat kopen op krediet, hoe
voordelig het ook lijkt, altijd duurder
is dan een kontante betaling. Poten-
tiële kredietslachtoffers worden met de
minder rooskleurige kant van krediet
gekonfronteerd en worden ervan op de
hoogte gebracht dat de sociale diens-
ten van de OCMW'S een kosteloze
budget begeleiding verlenen.

De kredietslachtoffers wier loon
na verscheidene aanmaningen van de
schuldeisers, in beslag werden geno-
men, kunnen eveneens op het OCMW
terecht. Het OCMW kan de in beslag-
name niet ongedaan maken, maar zal
er wel voor zorgen dat de meest
elementaire lopende rekeningen (ver-
warming, elektriciteit) worden over-
genomen. Deze renteloze leningen zijn
echter wel terugvorderbaar.

Het OWRLen de OCMW'suit de regio
Leuven hebben een aantal voorstellen
naar de wetgevende macht toe gefor-
muleerd. Het verkrijgen van een lening
zou volgens hen minder vlot mogen
verlopen. Op simpel vertoon van een
loonbriefje kan men nu immers tege-
lijkertijd bij verschillende krediet-
instellingen een persoonlijke lening
aangaan. Het wetsvoorstel houdt in
dat het loonbarema wordt omhoog-
getrokken en dat de verbruiker een
bedenktijd van minstens 10 dagen
krijgt.

Wie meer inlichtingen over het
verbruikskrediet wil, kan terecht bij de
Werkgroep Verbruikerskrediet-OWRL
Maria Theresiastraat 36, 3000 Leuven.

Hilde Devoghel

Over koöperatieven, in de
zin van kleine, zelfbe-
heerde bedrijfjes, wordt

alleszins veel meer gepraat en
geschreven, dan dat er effektief
wordt gerealizeerd. In Vlaan-
deren werden er de jongste jaren
zo'n tiental opgericht, maar de
belangstelling groeit ziender-
ogen, ondermeer nu er lang-
zamerhand meer finacierings-
mogelijkheden komen zoals via
Netwerk Zelfhulp Vlaanderen.

De eisen
van de
•Jongeren-
mars
1. Volwaardig inkomen
voor iedereen,
werk of. geen werk.
Het dopgeld dient gedurende heel de
werkloosheidsperiode 60% te bedra-
gen van het brutoloon van het vroeger
verdiende loon. Minimaal, dus ook
voor diegenen die voorheen niet
gewerkt hebben, dient de uitkering
60% te bedragen van het gewaarborgd
minimum maandloon, wat overeen-
komt met een bedrag van 18855 fr.

Het voor werkenden gewaarborgd
bruto maandloon bedroeg op Ijanuari
198431425 fr. Op die manier moet de
essentie van de sociale zekerheid
worden waargemaakt, die inhoudt dat
als je om een bepaalde reden niet kan
gaan werken (bv. ziekte, werkloos-
heid, pensioen) je voorzien wordt in
een fatsoenlijk vervangingsinkomen.

Deze eis impliceert dat de wachttijd
voor schoolverlaters wordt afgeschaft.
Deze bedraagt momenteel 3 maanden
voor jongeren die jonger zijn dan 18,
en 6 maanden voor schoolverlaters die
18 à 25 jaar oud zijn.

Dit impliceert dat de 'wachtgelden',
die momenteel worden uitbetaald aan
schoolverlaters worden afgeschaft en
vervangen door volwaardige werk-
loosheidsuitkeringen, overeenkomstig
de genoemde bedragen.

De drie kategorieën werklozen, nl.
gezinshoofden, samenwonenden, al-
leenstaanden, moeten afgeschaft wor-
den. Het recht op een vervangings-
inkomen is een individueel recht. en
korrekties op basis van het gezins-
inkomen kunnen achteraf door de
belastingen gebeuren.

2. Gelijk loon
voor gelijk werk.
Op dit ogenblik werken tienduizenden
jonge werklozen als tewerkgestelde
werkloze, RVA-stagiair, BTK-er of
DAC-er. Deze jongeren blijven het
statuut van werkloze behouden, met
alle onzekerheid vandien.

Zo zijn recent gevallen bekend dat
BTK-ers door de RVAgeschorst werden
wegens 'langdurige werkloosheid'. In
de praktijk betekenen deze 'witte
produktcn' van de werkloosheid een
ernstige schending van de afgesloten
CAO's (kollektieve arbeidsovereen-
komsten) in de sektor. DAC-ers of BTK-
en: beginnen weliswaar aan de begin-
wedde van een loopbaan aan de staat,
overeenkomstig het nivo waartoe hun
diploma toegang verleent. Ze kunnen
evenwel geen enkele loonsverhoging
genieten; er wordt geen rekening
gehouden met anciënniteit en er be-
staat geen kans op promotie. Universi-
tairen krijgen slechts 90 (,kj van de
voornoemde beginwedde.

De idee van een informatieve kam-
pagne rond verbruikskrediet (dit zijn
leningen, aankopen op afbetaling,
persoonlijke leningen, bancontact-
kaarten e.a.) kwam tot stand, na de
alarmerende uitslag van een enquete
uitgevoerd door negen OCMW's uit de
Omstreken van Leuven.

Uit de enquete bleek dat 85 mensen
met een gemiddelde schuldenlast van
400 000 fr. te kampen hadden en dat
velen onder hen onder meerdere
leningen (4 à 10) gebukt gingen. Oe
slachtoffers behoorden zowel tot de
hoge als de lage inkomstenkategorie
en hun gemiddelde leeftijd was 25 à 30
jaar.

Deze verontrustende situatie geldt
niet alleen voor de regio Leuven. Meer
dan 100000 Belgen zijn immers achter-
stallig, dit wil zeggen: ze kunnen al
meer dan drie maanden niet afbetalen.

Behoud van de
vroegere levensstandaard

Het is evident dat de voornaamste
oorzaken van de toename van ver-
bruikskrediet-gebruikers in het ver-
lengde liggen van de huidige ekonomi-
sehe situatie. Ondanks de dalende
koopkracht, willen verbruikers hun'
vroegere levensstandaard behouden
en zien ze zich verplicht persoonlijke
leningen aan te gaan.

Een en ander heeft ook te maken
met de sterke promotie van de kon-
sumptie en met de agressieve reklame-
kampagnes van de kredietverleners
zelf. Wie er de Leuvense Passe-partout
op na slaat, vindt algauw een tiental
verleidelijke krediet-advertenties. In
België bestaan er zo'n 130-tal krediet-
verlenende .instellingen .. De kleinere
onder hen richten zich tot de zo-
genaamde 'wanbetalers', die ze liefst
nog dieper in de schulden duwen.

Bestaande leningen zijn er immers
geen bezwaar en kunnen zondermeer
worden afbetaald door een nieuwe
overkoepelende lening, waarop -

.1J111~rdLt_w~rdt.~iiselijk verzwegen-
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(') Nieuwe kooperatieven, KOMMA, 1983,
nr. 8.

Ook interessant diskussiemateriaal : het
boek 'Anders Werken', 280 blz, 350 BF,
IOC.

Jeugdwerkeloosheid. Het is
een begrip dat de laatste
jaren slag om slinger, te

onpas maar vaak te pas, het
zwerk ingeslingerd wordt. Maar,
zo heet het, waar de nood het
hoogst is, is het universiteitsdi-
ploma nabij. Anderen zijn min-
der optimistisch en twijfelen aan
de efficiëntie van een universitair
diploma als onmiddellijke werk-
verschaffer. De dienst studie-
advies, een universitaire instel-
ling die vaak gekonfronteerd
wordt met het waarde-aspekt
van diploma's, heeft dit jaar de
koe bij de horens gevat. Niet
door werk te zoeken, maar via
een uitgebreid onderzoek naar
de toekomstmogelijkheden voor
afgestudeerden.

Reeds vorige week werd in de natio-
nale pers enige aandacht besteed aan
enkele cijfers uit dit onderzoek. Helaas
werd een groot stuk van dit veelomvat-
tend BTK-projekt niet belicht. Ook
Veto zal hierin deze keer niet slagen
om de doodeenvoudige reden dat een
vierde deel nog in voordruk verkeert.
Onze grijparmen hebben wel beslag
kunnen leggen op de uiterst interet
sante andere delen. Het eerste boekje
behandelt uitgebreid de problematiek
van de arbeidsduurverkorting. Boekje
twee tracht een beeld te geven van de
situatie van werkzoekende universi-
tairen in België in de periode 1980-83.
Het derde werkje vult -het overzicht
aan middels resultaten van een en-
quête bij ondernemingen.

Arbeidsduurverkorting
De arbeidsduurverkorting wordt in
vele middens omhooggeprezen als de
wonderdoener. Zij zou kunnen leiden
tot een betere verdeling van de
beschikbare arbeid. Niet alleen rou dit
een stukje krisis verhelpen, maar ook
de algemene welstand zou erdoor
verhogen (meer vrije tijd). Zoals bij'
veel heilige dingen vallen een aantal
aspekten echter moeilijk waar te
nemen. Welke de precieze effekten op
ekonomisch en vooral maatschappe-
lijk vlak zullen zijn, kan vaak maar
gegist worden. Bovendien is arbeids-
duurverkorting geen eenduidig begrip.
Het eerste onderdeel van de studie
probeert dan ook klaarheid te brengen
in de duisternis. Zo wordt arbeids-
duurverkorting de vermindering van
het aantal arbeidsuren (welke lucidi-
teit). Hoewel de facto op dit terrein
reeds veel gebeurde, wordt de oplos-
sing van de krisis vaak 'van een verder
doorvoeren verwacht. De auteur geeft
aan dat ook het tegengestelde waar
zou kunnen zijn (stijgende arbeids-
kost, meer thuiswerk met vernietiging
van bepaalde jobs ...).

Na een overzicht van alle mogelijke
vormen, wordt de arbeidsduur in
historisch perspektief gesitueerd. Uit
cijfers blijkt dat er een sterke verkor-

Studi
arbeidsm

ting is doorgevoerd bij bedienden,
terwijl bij de arbeiders de arbeidsduur
soms ook verlengd is gedurende de
laatste jaren. Duidelijk is wel dat
België de korste arbeidsduur heeft en
tevens de sterkste daling realiseert.

In een derde onderdeel worden
enkele voorstellen uit de doeken
gedaan. Zo is het plan Palasthy, dat
pleit voor het vrijwillig invoeren van
een veralgemeend ploegenstelsel (met
verkorting van de arbeidsduur). De
stijgende loonkost -want de lonen
blijven konstant- zou opgevangen
worden door een daling van de
produktiekosten en een betere aan-
wending van het kapitaal. Dit plan
wordt door sommigen als onrealiseer-
baar beschouwd omdat de kapitaal-
winst nooit de stijgende loon kost zou
kunnen kompenseren. Bovendien zou
dit systeem niet 'noodzakelijk in alle
ondernemingen toepasbaar zijn. Op
lange termijn bestaat zelfs het risiko
van werklooshejdsbevordering, door-
dat men de onderneming stimuleert
enkele jaren werknemers aan te ne-
men. Waarbij deze die jaren enkel zou
gebruiken om het verhoogde rende-
ment aan te wenden voor arbeidsver-
minderende spitstechnologieën.

Het plan Branson
Naast het plan Palasthy komt het
plan Branson te staan. Dit voorstel
komt uit de Gewestelijke Investe-
ringsmaatschappij vuur Vlaanderen
en behelst een arbeidsduurverkorting
voor jongeren en ouderen (SS-plus-
sers). De ouderen zouden uitlopen op
3/5 de werktijd, en voor de resterende
2/5 de zou telkens een jonge werk-
nemer aangeworven worden. Dit be-
tekent maar 40 % loon voor jongeren.

Uftur
~:-;~
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Binnen de Liga voor Mensenrechten werd recent een
kommissie 'sociaal-ekonomische rechten' opgericht, die
dringend werk wil maken van een serieuze studie met,

betrekking tot de schending van de mensenrechten wat de werklozen
in dit land betreft. De Algemene Vergadering van de Liga op 12mei
eerstkomende is volledig gewijd aan het tema: prioriteit voor sociaal-
ekonomische rechten.

met de job van lager geschoolden
(foto Veto) TBC

vies onderzoekt

Liga voor Mensenrechten
en de werklozen
Als basis voor de werking van de
kommissie wordt op dit ogenblik
vertrokken van de 9 stellingen die de
Antwerpse socioloog Marc Swyn-
gedouw recentelijk verdedigde op een
debatavond in Leuven met betrekking
tot deze materie.
Ten eerste laakte Swyngedouw de

ingewikkeldheid van de werkloos-
heidsreglementering : 60 % van de
doppers hebben alleen lager onderwijs
genoten en kunnen deze reglementen
niet begrijpen. Bovendien zijn een
aantal wetteksten te vaag, zodat men
er alle richtingen mee uit kan.

Dit brengt ons op een tweede punt,
namelijk het ontbreken van een rechts-
gelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat

buro's de bestaande regle-

pen stijgt het aantalwerkzoekendçt.o-
ers en kinesiterapeuten met rasse
schreden. Bij de Medische Weten-
schappen is dit niet het geval, maar
hier telt het verschijnsel 'zelfstandige'
voor veel mee. De Wis-en natuurkun-
digen worden nog vrij goed opgeno-
men, maar de toestand verslechterd
snel. Over Informatika zijn er nog te
weinig eksakte gegevens beschikbaar.
Biologie wordt als problematisch ge-
klasseerd, terwijl voor Scheikunde nog
iet je meer hoop mag gelden. Voor
Geologie is de toestand zelfs drama-
tisch: daar worden vroeger tewerkge-
stelden bij de nu afgestudeerde werk-
zoekenden gevoegd. Tenslotte zijn er
nog de Toegepast- en Landbouwwe-
tenschappen. Voor beide richtingen
geldt dat zij het beter doen dan
doorsnee. Vooral de ingenieurs.

Bij dit alles moet men wel voor-
zichtig blijven. Deze cijfers zeggen nog
altijd niets over een mogelijke tewerk-
stelling onder niveau. Vast staat dat de
toestand voor universitairen nog veel
beter is dan voor andere opleidings-
niveaus. '
Tenslotte wordt ook gepoogd in het

koffiedik van de toekomst te kijken.
Daarvoor werden een aantai verschil-
lende analysemethodes naast elkaar
gezet. Zo blijkt onder meer dat op het
vlak van de langdurige werkzoekenden
Rechten, Ekonomie en Toegèpast
Wetenschappen erg ongunstig geklas-
seerd staan. Terwijl de onderwijsge-
richte studies het opvallend beter
doen. Duidelijk blijkt ook dat er geen
duidelijk verband is tussen het aantal
inschrijvers voor een richting en de
situatie op de arbeidsmarkt. Voor
meer details verwijzen we echter naar
de studie zelf.

mentering anders interpreteren en
toepassen. Wie geschorst wordt in
Hoei, kan om dezelfde feiten blijven
voortstempelen in Luik. Artikel 143
op de langdurige werkloosheid moet
ten derde resoluut worden afgeschaft.
95 % van de schorsingen op basis van
dit artikel betreffen vrouwen.

Ten vierde moet men het onder-
scheid tussen dé verschillende kate-
gorieën werklozen afschaffen. Op dit
ogenblik worden de werkloosheids-
uitkeringen berekend op basis van het
gezinsinkomen, in plaats van per
individu. Deze reglementering werkt
fnuikend ten aanzien van iedere an-
dere leefvorm dan het gezin. Mensen
op een gemeenschapshuis zullen nooit
een gezinshoofd kunnen-hebben. Het
systeem is zeer diskriminerend tegen-
over vrouwen in het algemeen.

Ten vijfde dienen alle witte pro-
dukten zoals BTK, OAC enzomeer te
worden vervangen door een vol-
waardige tewerkstelling en dient het-
zelfde loon te worden betaald voor
hetzelfde werk.
Ten zesde zijn de werkloosheids-

vergoedingen veel te laag. Men wil op
termijn hieromtrent eèn aantal proef-
processen voeren, omdat het hier
duidelijk een schending betreft van.het
recht op een menswaardig inkomen,
dat gegarandeerd is door de Europese
Kommissie voor de Rechten van de
Mens.
Ten zevende is er een groot gevaar

voor schending van de privacy door de
invoering van de automatizering, het
zogenaamde Simonaprojekt. Teveel
gegevens met betrekking tot de ar-
beidskarrière van iemand worden
gestockeerd.
Ten achtste moet de stempelkon-

trole afgeschaft worden. Het voor-
gestelde alternatief, namelijk het in-
voeren van de arbeidskaart, werd
verworpen, omdat het in feite de
heruitgave betekent van het werk-
boekje uit de 19de eeuw. Op die kaart
kan heel je arbeidskamère worden
gestockeerd, de moeilijkheden met de
patroons, je syndikaat gedrag, enzo-
voort.
Ten negende moet er dringend iets

gedaan worden aan de procedures
binnen de RVA. en de Arbeidsrecht-
bank. Wie in beroep gaat tegen een
RVA-beslissing dient veelal tot twee
jaar te wachten vooraleer hij definitief
uitsluitsel krijgt, over bijvoorbeeld het
feit dat hij al dan niet uitkerings-
gerechtigd is.

In een diskussietekst rond deze
materie (I) pleiten John De Wit en
Lode Van Outrive voor een los-
koppeling van loonarbeid-arbeid.
"Andere vormen dan de loonarbeid

worden volkomen gediskrimineerd, of
zelfs verdoezeld. Wij denken slechts
aan de schaduwarbeid (huishoudelijk,
werk, zich voorbereiden op eksamens,
kulturele background op peil hou-
den ... ) die in onze maatschappij meest-
al door vrouwen wordt verricht, en die
niet als arbeid wordt aanzien.

Derhalve is het instandhouden van
de eksklusieve koppeling loonarbeid-
inkomen ook diskrimineren ten op-
zichte van de vrouw. Momenteel is het
zo dat er een fundamentele tegen-
stelling aan het groeien is tussen de
mensen die 'werk' hebben en de
mensen die dat niet hebben. Deze
laatste kategorie wordt onverbiddelijk
in het verdomhoekje geduwd en wordt
beschouwd als een groep mislukke-
lingen. Men kan immers alleen maar
vaststellen dat de wetgeving op de
werkloosheid erg diskriminerend
werkt tegenover mensen die geen
betrekking hebben." Aldus De Wit en
Van Outrive.
Wie kontakt wil opnemen met deze

kommissie van de Liga, kan dit doen
via Liga, H. Hooverplein 11, Leuven.

LV

t voor universitairen
Iyse van de tewerkstelling der univer-
sitair afgestudeerden. Zoals herhaal-
delijk aangegeven wordt, mag men dit
niet zomaar overplanten naar de
toekomstmogelijkheden van alle rich-
tingen.

Deel I geeft een overzicht van het
totaal aantal werkzoekende universi-
tairen. Daaruit blijkt onder meer dat
het aantal werklozen meer dan ver-
dubbeld is, terwijl het aantal uit-
gereikte diploma's nog nauwelijks
toeneemt. Bovendien is er een duide-
lijk slechtere situatie voor de vrouwen
ontstaan. Terwijl voor de mannen het
aantal werkzoekenden in verhouding
tot het aantal diploma's gestegen is
van 28 tot 56 %, is dit voor de vrouwen
van 48 tof 94 % opgelopen. Bovendien
is dit een nog stijgende tendens, terwijl
bij de mannen een zekere stabilisatie
valt waar te nemen.

Daarnaast valt op dat het aantal
langdurig werkzoekenden steeds toe-
neemt. Ook relatief ten opzichte van
de andere werkzoekenden stijgt hun
aantal. Ook hier ziet het er voor de
vrouwen ~weinig rooskleurig uit.
'In een derde deel worden de resulta-

ten per studierichting onderzocht.
Zonder al te veel in de details te treden,
vallen er toch enkele zaken sterk op.
Bij de fakulteit Letteren-en Wijsbe-
geerte stijgi het aantal werkzoekenden
sneller dan het gemiddelde. De minst
gunstige evolutie valt waar te nemen bij
alle soorten filologen, terwijl de slecht-
ste toestand bij Wijsbegeerte, Oud-
heidkunde en Geschiedenis ligt. Voor
de Godsdienstwetenschappers ziet L::
toekomst er net iets rooskleuriger uit.
Op dit ogenblik zit men daar nog
duidelijk onder het universitair gemid-
delde, maar toch valt reeds een
saturatie te onderkennen. Dit kan niet
gezegd worden van ekonomie, waar
een erg gunstige opname op de
arbeidsmarkt het meest opvallende
kenmerk is. Pedagogie en Psychologie
vertonen een dalende opname. Dit
betekent dat na de septemberpiek
van inschrijvingen elk jaar minder
personen aan werk geraken. Daardoor
komt de volgende septemberpiek
steeds hoger te liggen met een toename
van de stijging van jaar tot jaar.

Voor de richtingen van Pol-en Sok
en Pers-en Kommunikatiewetenschap-
pen is er zelfs geen sprake meer van
opname. Afgestudeerden worden da-
delijk bij het hoopje werklozen geklas-
seerd zonder veel hoop er ooit uit te
raken. Daartegenover vermindert
voor Rechten zelfs het totaal aantal
werkzoekenden. Aan de balie is er wel
al een saturatie bereikt, maar juristen
worden erg gegeerd in de openbare
dienst en in het bedrijfsleven. Bij de
kriminologen valt er anderzijds weer
geen opname vast te stellen.
Ook in de Biomedische Wetenschap-
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Na afhouding wordt dit uiterst be-
perkt, terwijl sommige bevolkings-
groepen nog rustig de bloempjes
kunnen buitenzetten. Daarnaast komt
nog het opvolgingsprobleem. Indien
een KMO slechts één 55-plussertewerk-
stelt, kan het lang duren vooraleer
anderen kunnen ingeschakeld worden.
Een volgend behandelt de stand-

punten van de diverse belangengroe-
pen. Zo heeft het ACV twee scenario's.
Het ene plant een verkorting van 10%
in 4 jaar. het andere door een plotse
ingreep. De LBC zou vijf jaar lang 2 %
willen verkorten. Bij de SP staat het
aantal jobs centraal. Doel is ongeveer
250000 banen te kreëeren. Dit impli-
ceert een verkorting van 20 en 25 %.
Bij elk van de standpunten wordt een
grondige evaluatie gegeven. Hetzelfde
gebeurt met een aantal regeringsvoor-
stellen. Die hielden tot nu in dat de
werkgevers volledig vrij konden beslis-
sen of zij op dit terrein iets onder-
nemen. Ondertussen is wel het statuut
van deeltijdse arbeid verbeterd.
In een besluit wordt gewezen op de

twee discussiepunten. Allereerst is het
de vraag of arbeidsduurverkorting wel
als strategie mag gebruikt worden. De
werkgevers zijn hier tegen. Zij willen'
de krisis met de klassieke middelen
bestrijden: looninkrimping en ver-
mindering van de overheidsuitgaven.
Daarnaast stelt zich het probleem van
de efficiëntie van een mogelijke toepas-
sing -,De auteur pleit toch genuanceerd
positief. ook omdat de klassieke
vormen totnogtoe nauwelijks resultaat
hebben opgeleverd.

Werkzoekende
universitairen

Het tweede grote deel van het totale
onderzoek behelst een grondige ana-

Bedrijfsleven
Van deze laatste studie zijn ook enkele
zaken te onthouden. Vooreerst is het
opvallend dat ingenieurs, ekonomis-
sten en juristen (in al hun deelrich-
tingen) 86, 42 % van de aangewor-
venen uitmaken in de bedrijfswereld.
Sporadisch komen ook psychologen,
pol-en-sokkers, chemici en landbouw-
wetenschappers aan bod. Bijna geen
'L&w-ers vallen te bespeuren, terwijl er
ook wel eens een vreemde eend in de
bijt opduikt (2 godsdienstwetenschap-
pers, 2 filosofen ... ). Als de vraag
gesteld wordt een diploma te plakken
op een bepaalde funktie, zijn het
dezelfde diploma's die met bijna alles
gaan lopen, waarbij bedrijfsleiders het
sterk polyvalent achten. De top-vier
inzake aanwervingskanalen bestaat
uit: advertenties in kranten, spontane
sollicitaties (als tweede), eigen werf-
reserve en plaatsingsdiensten van de
uniefs. Als tekorten van universitairen
wordt beschouwd: gebrek aan talen-
kennis (Frans en Duits), informatika
en bedrijfsekonomie. En zelfs alge-
mene vorming.
Wie over dit alles meer info wil, kan

terecht op de dienst Studieadvies,
Naamsestraat 63. Daar zijn ook de
uitgaves te koop.

(I) gepubliceerd in "Liga-Nieuwsbrief',
april 1984.

Eisenpakket (2)
Het aantal jongeren dat met vrijstel-

ling van stempel kontrole werkt neemt
zienderogen toe. Vele werklozen zijn
dus bereid om steeds grotere toe-
gevingen te doen om een job te
verkrijgen. Hierdoor komen de ver-
worven rechten van de werknemers in
het gedrang. Recent maakt minister
Coens van Onderwijs bekend dat
afgestudeerde leerkrachten met vrij-
stelling van stempelkontrole in 'scho-
len terecht kunnen, voor o.m. jobs als
'surveillance' op speelplaatsen enz ...

Het is duidelijk dat deze maatregel
ten koste zal gaan van nieuwe vaste
aanwervingen van leerkrachten, aan-
gezien deze vrijgestelden van sternpel-
kontrole deze jobs deels zullen over-
nemen. Anderzijds is het duidelijk dat
er zo een praklijk zal groeien, waarbij
leerkrachten die op een school aange-
worven willen worden, eerst een
tijdlang gratis 'Zullen moeten komen
werken. In de praktijk zullen immers
nieuwe leerkrachten gerekruteerd wor-
den uit diegenen die 'vrijgesteld van
stempel kontrole' op de school zijn
komen werken.
Daarom dus de eis dat de bestaande

nepstatuten zouden omgevormd wor-
den tot volwaardige kontrakten van
lange duur, en dat voor gelijk werk een
gelijk loon wordt uitbetaald.

3. Meer tewerkstelling
door uitbouw van
voor iedereen
toegankelijke
kollektieve voorzieningen
(zinvol werk !)
Het huidig jeugdbeleid van de Vlaam-
se deelregering kreëert momenteel een
diepe malaise in de socio-kulturele
sektor. De meeste toelagen aan initia-
tieven van of voor de jeugd worden
geblokkeerd op het nivo van meerdere
jaren terug, en zelfs een gewone
indeksaanpassing is niet haalbaar.

De jongerenadvies- en informatie-
centra werden bv. vorig jaar gekon-
frorteerd met nieuwe kriteria waar-
door de personeelslast minder betoe-
laagd zal worden. In de sektor jeugd-
huizen wil minister Poma het vrijwilli-
gerswerk stimuleren, en om die reden
niet ranger beroepskrachten bij voor-
rang betalen. Deze financiële onzeker-
heid zal vele jeugdhuizen ertoe ver-
plichten hun permanent verantwoor-
delijke aan de deur te zetten, De socio-
kulturele sektor, die een belangrijke
wel-zijnsfunktie vervult, wordt door
het huidig beleid op zeer losse schroe-
ven gezet.
Ten tweede dient de idee die de

uitbouw van koöperatieven voor-
staat gestimuleerd, uitgêbouwd en
ondersteund te worden. Per regio
moeten er gewestelijke diensten ko-
men om dergelijke initiatieven zowel
op pedagogisch, materieel als informa-
tief vlak te ondersteunen. Werk-
nemerskoöperaties kunnen in dit voor-
stel een beroep doen op een startkapi-
taal via een goedkope overheidslening,
indien ze een plan indienen waaruit
blijkt dat het koöperatief inspeelt op
de plaatselijke behoeften en op ter-
mijn zichzelf volledig kan behel-
pen.
Ten derde klaagt men het ont-

breken van de nodige financiële mid-
delen aan, die het uitvoeren van
milieubeschermende maatregelen
moet mogelijk maken. Tegelijk is er
nood aan bekwame en verantwoorde-
lijke bewindvoerders die deze maat-
regelen konkreet doen naleven. Zinvol
werk op dit vlak impliceert dat er
gestreefd moet worden naar een mi-
lieu vriendelijke nijverheid. In de
eerste plaats is dat het opvoeren van
alternatieve energiewinning (zonne-
energie, windenergie ... ). Bovendien
kun ook het onderwijs het milieu-
beheer aktiever stimuleren, nl. door
jongeren ervan bewust te malen dat de
mens de natuur nodig heeft.

Een vierde prioriteit die wordt
gesteld, heeft betrekking op de uit-
bouw van een eerstelijnsgezondheids-
zorg. Door de verregaande specialise-
ring van de huidige gezondheidszorg
gingen heel wat voorzieningen mekaar
immers overlappen. en daarbij gaat
heel wat geld de mist in. De overheid
moet de nadruk leggen op de uitbouw
van de eerstelijnsgezondheidszorg,
met name de oprichting van wijk-
gezondheidscentra, die basis- en thuis-
verzorging, gezondheidsvoorlichting
en -opvoeding integreren, en zowel
kuratief als preventief optreden.

(ven'plg QIt p. 4l
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Eisenpakket (3)
4. Edukatief verlof
Met edukatiet' verlof wordt bedoeld
het recht op een betaalde vorming
voor werknemers. Op dit ogenblik
wordt die materie geregeld door twee
wetten, nl. de wet op de sociale
promotie (algemene vorming) en de
wet op de kredieturen (beroepsvor-
ming). In beide wetten zitten heel wat
gaten.
Zo gelden beide stelsels alleen voor

werknemers onder de 40 jaar, en
kunnen werknemers die part-time of in
openbare diensten werken, er geen
gebruik van maken. De patroon kan
sociale promotie weigeren en het loon
niet doorbetalen. Kredieturen mogen
door de baas niet geweigerd worden,
en hij is verplicht deze te betalen. Je
loon wordt echter doorbetaald tot
maksimaal 45000 fr. per maand, en dit
bedrag is sinds jaren al niet meer
geïndekseerd.

Beide regelingen gaan in de praktijk
gepaard met loonverlies, vetorecht van
de patroon, en psychologische' druk
(dreigen met ontslag). Dit hindert
uiteraard het gebruik van die wetten.
De jongerenmars eist van de regering
dat zij het voorstel, dat de Nationale
Arbeidsraad reeds in 1979 formuleer-
de inzake het edukatief verlof, op-
volgt.
In dat voorstel mag een werknemer

240 uren vorming per jaar volgen,
waarvan 160 voor algemene vorming.
Het is een recht, dat de baas niet kan
weigeren. Ook voorziet het in de
doorbetaling van het loon. Het voor-
stel schaft de leeftijdsgrenzen af en
breidt het recht uit voor part-timers en
werknemers uit de openbare diensten.

5. Vermindering
van arbeidsduur
tot 32 uren per week.
De jongereamars eist een schok-
operatie. De 32-urenweek moet bin-
nen één jaar gerealiseerd worden om
de ondernemers te verplichten massaal
aan te werven. Kleine, geleidelijke
slappen van àrbeidsduurverkorting
zijn niet efficiënt om aanwervingen te
bekomen, omdat ze de ondernemer in
de gelegenheid brengen arbeidsproces
en produktiviteit aan te passen, zodat
de produktie op peil blijft zonder één
bijkomende aanwerving.
Een arbeidsduurverkorting naar 32

uren is perfekt mogelijk zonder'loon-
verlies, vindt de Jongerenmars. als
men tenminste de moed wil opbrengen
om eens iemand anders dan de
werkende en werkloze bevolking te
laten opdraaien voor de kosten.
Om dit aan te tonen stelt de

Jongerenmars de volgende financie-
ringskanalen voor: een vermogens-
belasting van 3% (belasting op intres-
ten, dividenden en huuropbrengsten);
een rechtvaardige fiskaliteit (strijd
tegen tiskale fraude en onrechtvaar-
dige fiskale vrijstellingen); geen ver-
dere stijging van de bedrijfswinsten (de
tien meest winstgevende bedrijven in
België maakten in '82 een netto-winst
van 40 miljard frank tegenover
'slechts' 32 miljard in '81. Een stijging
"van 20 % dus, en dan blijft nog de
vraag hoeveel er ontdoken is).
Dit soort maatregelen zal wellicht

heel wat boycotreakties van rechts
uitlokken. Om kapitaalvlucht e.d. te
vermijden zijn heel wat technische
maatregelen noodzakelijk, maar wel-
licht niet' voldoende. Slechts een
arbeiderskontrole in banken en bedrij-
ven is wellicht in staat hiertegen een
effektleve dam op te werpen, zo stelt de
Jongerenmars.

6. Afschaffing art. 143
Artikel 143 betreft de uitsluiting van
het recht op een werkloosheidsuitke-
ring wegens langdurige werkloosheid.
Op dit ogenblik kunnen 35 % van de
doppers op basis van dit artikel
geschrapt worden.

Dit artikel kwam tot stand in 1963
toen ons land een dieptepunt kende
inzake werkloosheid. Dat iemand twee
of drie jaar aan de dop stond, kwam
uiterst zelden voor. Op dit ogenblik
kunnen 35% van de doppers op basis
van dit artikel geschrapt worden.
Uit interne RVA-cirkulaires overeen

minimumaantal van uitsluitingen op
basis van dit artikel, blijkt duidelijk
dat men het als een besparingsmiddel
wil hanteren. Daarbij komt nog dat de
toepassing ervan vooral gericht is op
vrouwen, en wel voor méér dan 95 %.

PS

Het Franse voorbeeld

Naar een werklozenvakbond ?
In Frankrijk werd in 1981 het initiatief
door werklozen genomen om te ko-
men tot een eigen vakbond. "Er zijn in
Frankrijk meer dan 2 miljoen werk-
lozen, dit wil zeggen meer dan er
landbouwers zijn. De werklozen zijn
nochtans de enige sociale kategorie die
ontbreekt op alle plaatsen waar onder-
handeld wordt, of waar beslissingen
genomen worden. Het zijn de anderen
die beslissen over ons. Dat is niet meer
normaal vanuit demokratisch stand-
punt." Aldus Maurice Pagat. n
"Toen ikzelf werkloos werd, was het

isolement waarin ik elke dopper zag
een eerste schok voor mij. Niemand zei
er een woord, iedereen voelde er zich
slecht in z'n vel, de eenzaamheid in het
hart. Anderzijds heb ik in die rijen
heelwat werklozen ontmoet die geen
uitkering trokken, en vele doppers met
slechts 200 fr per dag." Pagat schrijft
een lezersbrief (!) naar Le Monde en
kan een twintigtal geïnteresseerden
bijeenbrengen.
"Einde 1982 werden er vier zelf-

moorden van jonge werklozen in de
pers vermeld. Wij waren er onderste-
boven van. Er moest gehandeld wor-
den. Wij hebben dan een perskonfe-
rentie georganizeerd om de aandacht
van de mensen en van de regering te
trekken op de morele en materiële
nood waaronder vele werklozen ge-
bukt gaan. Gedurende een week,
nadat we vreedzaam een doplokaal

Wie de neergaande kurve in bijgevoegde grafiek inzake de
uitkeringen voor samenwonende schoolverlaters bekijkt,
waar men kan vaststellen dat bepaalde inkomens in nau-

welijks 6 jaar tijd op één derde terugtuimelen kan zich moeilijk van
de indruk ontdoen dat de vakbonden de belangen van de werklozen
"niet volledig ter harte nemen. Men heeft het altijd over de laagste
inkomens die in bescherming dienen genomen te worden. Heeft men
het dan over die jonge schoolverlater (onder de 18) die moet
rondkomen met nauwelijks 6 000 fr., of heeft men het over het
bestaansminimum van ca. 8500 fr. voor een alleenstaande ..?

,_- •·..:::s."'=_VfliP'lIP" ..

Wàt te doen als schoolverlater?
Wie afstudeert moet zich inschrijven
als werkzoekende bij de RVA onmid-
dellijk na het officiële einde van het
akademiejaar: vanaf I juli en best voor
I augustus. Studenten met een tweede
eksamenzittijd kunnen pas na deze
zittijd inschrijven en aan hun wachttijd
beginnen. Men schrijft in daar waar
men gedomicilieerd is. De uitkeringen
moeten aangevraagd worden bij een
uitbetalingsinstelling, d.w.z. bij de
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkerin-
gen, of, als men gesyndikeerd is, bij een
vakbond. Wie ouder is dan 18en geen
26 op het ogenblik van de aanvraag tot
uitkering moet eerst een wachttijd van
150 dagen laten voorbijgaan, ofwel
150 dagen arbeid in loondienst ver-
richten, vooraleer hij recht heeft op
een uitkering. Een paar dagen voor het
verstrijken van de wachttijd meldt men
zich bij de hulpkas of vakbond. De
schoolverlaters die eind juni 1983
afstudeerden, konden in 1984 op 26
januari hun eerste stempel gaan af-
halen. De RVAhanteert immers bij het
tellen van dagen de zesdaagse werk-
week. De regering had oorspronkelijk
de bedoeling de wachttijd voor school-
verlaters op 200 dagen te brengen,
maar o.m. na ACv-protest is dat al vrij
vlug terug ingetrokken.
Wie krijgt wat? Dat hangt er om te

beginnen vanaf tot welke groep werk-
lozen men behoort. Een werkloze kan
alleenstaande zijn, of samenwonend,
of gezinshoofd. Gezinshoofd is hij of
zij die samenwoont met iemand die ter
zijner of hare laste is, en dus zelf geen
inkomen heeft. In de grafiek hiernaast
kun je aflezen hoe samenwonende
schoolverlaters sinds I juli 1978 heb-
ben moeten inleveren, gedurende het
eerste jaar dat zij werkloos waren. Bij
de begindatum waren de uitkeringen
voor respektievelijk 21 jaar, 18jaar en
16 jaar 159822 fr., 134316 fr. en
105300 fr, In 1984 zijn al die sommen
enorm teruggevallen. Dit is deels te
wijten aan de invoering van een
wachttijd, maar voor een ander deel
heeft men ook de uitkeringen per
maand verlaagd. Recent, nl. op 1
januari 1984, werd de uitkering voor
samenwonende schoolverlaters boven
de 21 nog verlaagd van 11830 fr. per
maand tot 9048 fr. De bedragen op dit
ogenblik zijn als volgt: 608 fr. per dag
voor een gezinshoofd; 230 fr. voor een
niet-gezinshoofd onder de 18jaar; 370
fr. voor niet-gezinshoofden tussen de
18 en 20 jaar, 489 fr. voor niet-
gezinshoofden boven de 21 jaar. Voor
samenwonenden wordt nog een onder-
scheid gemaakt tussen 'samenwonen-
den uitsluitend met vervangingsin-

komens' en 'samenwonenden met
andere inkomens dan vervangings-
inkomens'. Indien U behoort tot de
laatste kategorie, nl. als werkloze
samenwonend met iemand die een
'normaal' inkomen geniet, dus geen
vervangingsinkomen, dan dient U
supplementair 6% in te leveren.

het werk gelegen is op 25 km of
minder.
Wie van een RVA-uitkering wil

genieten kan dit niet kombineren met
een inschrijving als tesisstudent, bissen
zonder lesvolgen, of vrij student. Wel
mogelijk is een kombinatie met in-
schrijving voor een doktoraatstesis.
Wanneer men enkel nog een tesis moet
afwerken, hoeft men niet te wachten
op de deliberatie om in te schrijven als
werkzoekende, maar kan men dit
reeds doen met een attest van de
fakulteit vanaf de datum van inleve-
ring van de tesis. Een inschrijving voor
de centrale eksamenkommissie kan
meestal wel gekombineerd worden
met RVA-uitkeringen. Toch is het
veiliger zo iets vooraf schriftelijk aan
te vragen. Wie tijdens zijn wachttijd
een studentenjob doet, waarvoor geen
RSZ-afhoudingen gebeurd zijn, ziet de
wachttijd met de duur van deze
tewerkstelling verlengd worden. 0

bezet hadden en verschillende akties
gedaan, heeft de pers veel over ons
geschreven. De grote syndikale orga-
nizaties interesseerden zich niet echt
voor die problemen. De werklozen
moeten zich dus zelf organizeren in een
hen vriendelijke omgeving."
De voornaamste eisen die de werk-

lozenvakbond stelt zijn onder meer het
optrekken van de minimumvergoe-
ding die op dit ogenblik 220 fr per dag
bedraagt in Frankrijk. Deze zou
moeten opgetrokken worden naar
500 fr. Dat zou het inkomen van de
werklozen brengen op het nivo van het
minimum pensioen. De duur van de
periode waarin men recht heeft op
werkloosheidsuitkering dient te wor-
den verlengd. Men eist voor jongeren
de oprichting van stages met reële
arbeidskansen. Voorde werklozen van
boven de 55 jaar dient er gestort te
worden in een waarborgfonds.
Na twee jaar werken is de vakbond

uitgegroeid tot 4000 leden, en is men
grondig in de meeste grote steden van
het land, en vooral in de Parijse
agglomeratie. Alhoewel men zich niet
wil gaan toeleggen op het verlenen van
services aan werklozen, organizeert
men ook informatievergaderingen en
brengt men regelmatig informatie-
bulIetins uit.
Ook is men op diverse momenten in

katastrofale situaties tussengekomen
bij elektriciteitsmàatschappijen. "Ten-
slotte heeft de Vakbond, door haar
veelvuldige kontakten met de minis-
teries, de andere bonden, de pers, een
zekere faam verworven. Wij worden
momenteel erkend." Aldus Pagat.
De fundamentele boodschap die de

Vakbond uitdraagt is deze van solida-
riteit. "Het feit een stabiel werk te
hebben is een voorrecht. Men gaat
naar een verbrokkeling van de arbei-
derswereld, met de steuntrekkers, de
immigranten, de werklozen, de buiten-
statutairen. Pas op voor de versterking
van de korporatistische tendenzen,
voor de versterking van zeer egoïsti-
sche meningen en gedragingen. Er
bestaat momenteel een verborgen
konsensus om doppers te misprijzen.
De prioriteit van de syndikale mili-
tanten zou de strijd voor een betere
verdeling van het beschikbare werk en
van de inkomens moeten zijn."

Tesisdoppen
Zolang zal U niet kunnen genieten van
een uitkering, want reeds na 9 r.raan-
den kan d~ U beschouwen als
langdurig werkloos, en kan zij U om
die reden schorsen. In 1981 bedroeg
het aantal schorsingen 9446, en dit
aantal omvatte 9034 vrouwen. Reeds
na 6 maanden treedt er een diskwalifi-
katie op inzake beroepskeuze, en dient
men om het even welke job te
aanvaarden. Men kan dan nog enkel
werk weigeren als men bv. meer dan
12u per dag van huis weg zou zijn ...
Dit geldt weer niet als de plaats van
X
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(') Oorspronkelijk werd dit interview
afgedrukt in het tijdschrift Résister.
Revue de débat syndical. In vertaling
verscheen het in Tegenstroom, 1/84,
Vakbond voor werklozen lelt reeds
4000 leden.
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(1) wllChttJ}d voor +18-jllrigen met 1muntI nrlengd: 1mund minder Inkomen.
(2) w.chttI}d VOCN' +18-jllrigen met 3mund verlengd: 3mund minder Inkomen.

(3) wechtvwgoedlng I.p.v. wet1clooaheldsvelgc>lng: een Inlevering van 35% tot 50%.
(4) wectrtvetrJoadlng voor +21-jarlga .. menwonencte: -2.f%.
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