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Deze bijdrage behelst een weergave van de

binnengekomen reacties in het kader van

deze raadpleging en van de beslissingen van

de raad.

REACTIES VANUIT DEEL-

ORGANISATIES EN VERBONDEN

Alle aangesloten organisaties en verbonden

van het ACW rapporteerden over de bespre-

Nieuw actieplan voor
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N
a de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 besliste het ACW-

bestuur een raadpleging te houden over de politieke strategie van de

christelijke arbeidersbeweging. Vervolgens besliste de ACW-raad op 16

juni laatstleden, op basis van de binnengekomen reacties, om een actieplan uit te

werken, dat als richtsnoer kan dienen voor de politieke werking in de beweging.

Dat plan beoogt een concrete en daadwerkelijke verbreding van de be-

leidsbeïnvloeding. Na een experimentele periode van twee jaar zal een ACW-

congres een grondige evaluatie maken en nieuwe krachtlijnen voor de toekomst

vastleggen.

Jan Renders is adjunct-

algemeen secretaris van het

ACW. Zijn bijdrage dient

gelezen als een vervolg op:

Jan RENDERS, Naar nieuwe

politieke strategie voor

ACW? Toelichting bij

raadpleging ‘ACW en

politiek’ in De gids op

maatschappelijk gebied,

februari 2001.

kingen ter voorbereiding van de raad. Uit de

verslagen zijn enkele belangrijke trends te

distilleren.

- De interesse voor de bespreking ‘ACW en

politiek’ was matig. De tijd van de grote com-

motie over de partijpolitieke opstelling van de

beweging is blijkbaar achter de rug. De dis-

cussies zijn veel zakelijker geworden. De

afstandelijkheid tegenover de politiek is erg

groot, en meermaals wordt hierover met

grote bekommernis verslag uitgebracht. We

zullen moeten werken aan een ruimer politiek

bewustzijn, klinkt het dan.

- De grootste nadruk wordt evenwel gelegd

op de eigen verantwoordelijkheid: de sociale

klemtonen zullen maar in het beleid terug te

vinden zijn als we een dynamische sociale

beweging zijn met betrokkenheid van vele

mensen. Eigen werking, stevig onderbouwde

standpunten en samenwerken met anderen

die sociaal actief zijn, vormen de basis van de

politieke beïnvloeding. Regelmatig wordt een
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sterkere samenhang binnen de gehele bewe-

ging bepleit.

- Bij de bespreking en beoordeling van de

congreskrachtlijnen van 1995 valt het op dat

de brede toepassingsmogelijkheden in functie

van de omstandigheden niet of onvoldoende

gekend zijn door de achterban. Herhaaldelijk

wordt dan ook gezegd dat de congresbeslui-

ten, mits ze goed en breed geïnterpreteerd

worden, ook binnen de nieuwe maatschappe-

lijke en politieke omstandigheden succesvol

kunnen zijn. 

- De partijpolitiek is in volle beweging.

Eventuele wijzigingen in de politieke strategie

van het ACW zullen mee beïnvloed worden

door de mogelijke veranderingen in de

opstelling van de democratische partijen. Het

politiek landschap kan wijzigen. In die

omstandigheden uitspraken doen over eigen

politieke werking voor een lange termijn is

niet moeilijk, misschien onverstandig. We zul-

len alert moeten reageren.

In wat volgt zullen we achtereenvolgens - per

congreskrachtlijn (1995) - verslag uitbrengen

van de binnengekomen reacties en de daar-

aan verbonden voorstellen voor een actie-

plan, zoals ze op de ACW-raad besproken

werden.

Voor alle duidelijkheid: het geconcretiseerd

actieplan moet bij het begin van het werkjaar

2001-2002 nog door het ACW-

bestuur opgesteld worden. De

opgesomde elementen dienen

dus gelezen als aanzetten tot of

ideeën voor een actieplan.

Krachtlijn 1. Het ACW moet

samen met alle geledingen als

sociale beweging zelf initiatie-

ven nemen en zijn autonome

standpunten verdedigen.

Reacties en bedenkingen

- In alle besprekingsverslagen wordt een plei-

dooi gehouden voor het versterken van de

bewegingsdynamiek en de basiswerking. Deze

krachtlijn vormt immers de essentie van de

bewegingsopdracht. De basiswerking verste-

vigen en actualiseren is een absolute voor-

waarde om de politieke invloed te versterken.

Dit vergt soepeler organisatievormen, verster-

king van de inbreng van onderuit, nieuwe

sociale actiemethoden en participatievormen.

Vorming, actie en beleidsbeïnvloeding vor-

men één geheel en mogen dus niet ontkop-

peld worden.

- Ook de samenhang binnen de christelijke

arbeidersbeweging en de eenheid van visie

dienen bewaakt en zo mogelijk versterkt.

Hiervoor is regelmatig overleg nodig. Het

gemeenschappelijk maatschappelijk project

van de beweging moet krachtig vertolkt wor-

den. Niet alleen sociaal-economische domei-

nen behoren tot de ACW-opdracht. Ook soci-

aal-culturele en ethische thema’s moeten

voorwerp van discussie zijn en zo mogelijk in

standpunten vertaald worden.

- Alle niveaus moeten meer en sterker en op

een autonome manier - dus niet vanuit poli-

tiek-strategische overwegingen - standpun-

ten innemen. De inbreng van de brede basis

moet beter doorklinken in de standpunten. Er

worden overigens méér, duidelij-

kere en scherpere standpunten

verwacht. De beweging moet

meer pro-actief zijn, vooral ook

over de kwaliteit van het leven,

over zaken die de mensen raken.

Om van invloed te zijn, moet snel

op de actualiteit gereageerd

kunnen worden. De verontwaar-

diging over onrecht en de zorgen

van gewone mensen moeten

≥

’’

Jan Renders

Het ACW moet een
profiel hebben en
een cultuur uitstra-
len die samenwer-
king met andere
organisaties en de
aanwezigheid in
allerhande netwer-
ken vanzelfspre-
kend maakt.
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doorklinken, maar de zorg voor deskundig-

heid en het spreken met kennis van zaken

mogen niet verslappen. De uitdaging is groot:

duidelijke, actuele en goed onderbouwde

standpunten innemen, maar blijven zorgen

voor een breed bereik en betrokkenheid van

de basis. De aangesloten organisaties moeten

in functie van hun werkterrein, democrati-

sche besluitvorming en eigen profilering

standpunten innemen. Tegelijkertijd moeten

ze aanbrengers zijn voor en dragers zijn van

gemeenschappelijke ACW-standpunten,

waarin de samenhang van de hele beweging

tot uiting komt.

- Herhaaldelijk wordt gewezen op het imago-

en identificatieprobleem van de beweging.

We moeten er als ACW werk van maken om

van het partij-politiek imago af te geraken.

Veel sterker dient de bewegingsdynamiek in

de verf gezet: het ACW moet als belangen-

verdediger van gewone mensen en van

kwetsbaren naar buiten komen. De profilering

als sociale beweging naar de eigen achterban

en naar het ruimer publiek moet met doe- en

daadkracht duidelijk worden. De beweging

wil een bijdrage leveren tot een partnerde-

mocratie van allerlei organisaties op het mid-

denveld. Op die manier willen we een bijdra-

ge leveren voor politieke bewustwording en

versterken we de betrokkenheid bij het maat-

schappelijk gebeuren, noodzakelijk voor een

levende democratie. De werking dient dan

ook dermate bijgestuurd dat ACW-engage-

ment aantrekkelijker wordt. Dit vereist een

open houding: we moeten rekruteren op basis

van onze Fundamentele Doelstellingen, niet

op grond van partijpolitieke voorkeur.

- Ten slotte wordt de nood aan een goed

intern en extern communicatiebeleid bena-

drukt. Ook een efficiënte interne strategie

voor raadpleging van de vrijwillige medewer-

kers aan de basis is belangrijk.

Ideeën voor een actieplan

De eerste krachtlijn i.v.m. de politieke opstel-

ling van het ACW handelt over de uitbouw en

de acties van de beweging zelf. Niet over de

partijpolitieke opstelling. En toch ging daar in

de discussie zeer veel aandacht naar uit. Dit

bevestigt de trend dat de bewegingsuitbouw

en de actualisering van de werkmethoden en

organisatiestructuren zeer belangrijk zijn en

de voorwaarde uitmaken voor maatschappe-

lijk impact en politieke beleidsbeïnvloeding.

De ACW-raad gaf dan ook de opdracht om in

de concretisering van het actieplan veel aan-

dacht te schenken aan het in praktijk brengen

van deze krachtlijn. In de toekomstige werk-

programma’s en jaarwerkingen dient gewerkt

aan:

- het bemoedigen en concretiseren van de

bewegings- en de basiswerking;

- het innemen van autonome standpunten;

- het versterken van de samenhang binnen de

beweging;

- het sleutelen aan de imago- en communi-

catiestrategie.

Het is duidelijk dat hiervoor goede afspraken

nodig zijn binnen het geheel van de bewe-

ging. 

Krachtlijn 2. Samenwerking met andere

sociale bewegingen

Reacties en bedenkingen

- Het is belangrijk het draagvlak bij de bevol-

king te vergroten voor belangrijke doelstellin-

gen of programmapunten die we met andere

sociale organisaties delen. Ieders geloofwaar-

digheid wint bij een ruimer draagvlak, zeker

als daarbij ervaringsdeskundigheid van recht-

streeks betrokkenen ingebracht wordt. Met



7
Nieuw actieplan voor politieke werking van ACW

Toelichting bij besluiten ACW-raad (16 juni 2001)

h e t  h o o f d s t u k

het oog op het versterken van

sociale klemtonen in het beleid

is samenwerking een noodzaak.

- Daarom moet het ACW een

profiel hebben en een cultuur

uitstralen die samenwerking

met andere organisaties en de

aanwezigheid in allerhande net-

werken voor de hand liggend

maakt. Frequentere samenwer-

king zal de beweging een ander

profiel geven. Een minder partij-

politiek imago is een voorwaar-

de om aan een pluralistisch

samenwerkingsverband van sociale bewegin-

gen te kunnen deelnemen.

- De christelijke arbeidersbeweging - zo

weten we uit ervaring - wordt vooral gewaar-

deerd voor diens groot bereik van mensen en

voor haar deskundigheid. Er moet veel ener-

gie ontplooid worden om deze twee troeven

aan te houden en te versterken.

- Tegelijkertijd dient gesleuteld aan de van-

zelfsprekende samenwerking binnen de eigen

beweging. De christelijke arbeidersbeweging

is zelf een groot netwerk waarin de samen-

werking kan verbeterd worden. Duidelijker

afspraken over bewegingsdynamiek aan de

basis, over uitbouw van de dienstverlening,

over gezamenlijke acties… vergroten de

impact op de beleidsvoering.

Ideeën voor een actieplan

In de raadpleging kwam duidelijk tot uiting

dat deze krachtlijn zeker aan belang moet

winnen. De grondtoon is een pleidooi voor

openheid, voor samenwerking met andere

sociale organisaties en actieve inschakeling in

allerhande netwerken die de samenleving

vanuit een sociale invalshoek willen beïnvloe-

den. Maar telkens wordt de zorg uitgedrukt

om in de pluralistische samen-

werkingsverbanden ook de nodi-

ge herkenbaarheid en identiteit

te bewaren en leeft het aanvoe-

len dat we er zelf al een eerste

rol moeten spelen. In heel wat

allianties treden veeleer onze

partners op het voorplan, zeker

bij de berichtgeving hierover

door de media. De return van de

samenwerking dient bekeken.

Het moet een win-win situatie

zijn voor de partners, zodat inzet

van de vele vrijwilligers ook voor

de buitenwereld zichtbaar wordt. De interne

samenwerking moet eveneens bevorderd

worden. Op die manier wordt ook deskundig-

heid opgedaan voor samenwerking met ande-

re organisaties.

Krachtlijn 3. Het ACW neemt partijpolitieke

initiatieven over partijgrenzen heen

Reacties en bedenkingen

- De invulling en toepassing van deze kracht-

lijn gebeurt nogal verscheiden: van informe-

ren en sensibiliseren tot actief samenwerken

over partijgrenzen heen. De meeste gemeen-

telijke afdelingen hebben met de toepassing

van deze krachtlijn nog weinig ervaring.

Herhaaldelijk wordt er op gewezen dat poli-

tieke initiatieven over partijgrenzen heen

aangevoeld worden als deloyaal ten aanzien

van  ACW-mandatarissen binnen de CVP.

Door de intense betrokkenheid van CVP-poli-

tici, ook in de bewegingswerking van het

ACW, zijn grensoverschrijdende initiatieven

niet altijd vanzelfsprekend. Uiteraard wordt

hierbij rekening gehouden met de verschil-

lende niveaus (nationaal, plaatselijk) en met

de specifieke situatie: hoe hecht is de samen-

≥Jan Renders

Het ACW moet over
partijgrenzen heen
politici rond de tafel
brengen om stand-
punten van de
beweging toe te
lichten en de ver-
wezenlijking ervan
te bepleiten. 
Over de manier van
werken zijn klare
afspraken nodig
met de ACW-
mandatarissen.

’’
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werking met ACW-mandatarissen? Hebben zij

een daadwerkelijke impact op het beleid?…  

- In de meeste reacties wordt gepleit om deze

krachtlijn sterker toe te passen. Want enkel

door zó te werken - zo wordt gezegd - kun-

nen we onze rol als sociale beweging ten volle

spelen. Velen menen dat met een toenemend

politiek pluralisme en een partijpolitieke ver-

snippering samenwerking met meerdere par-

tijen of personen in verscheidene partijen

aangewezen is. Zo moet deze krachtlijn niet

alleen geïnterpreteerd worden als het over-

maken van standpunten aan verschillende

democratische partijen. Ook in vroegere sta-

dia in het beleids- en beslissingsproces moet

overleg en contact mogelijk zijn met mensen

uit diverse partijen, die constructief willen

meewerken aan de verwezenlijking van ons

programma.

- Toch duikt regelmatig ook aarzeling en arg-

waan op: door een meer pluralistische opstel-

ling boeten we in op de hechte vertrouwens-

relatie met eigen ACW-politici. En meermaals

wordt gewezen op het gevaar voor opportu-

nisme. De partijpolitieke logica is niet altijd

ingegeven door de ijver om sociale doelstel-

lingen te realiseren. Het verzwakken van de

tegenstanders en het spel tussen meerderheid

en oppositie zijn vaak hinderpalen in het zoe-

ken naar efficiënte beleidsbeïnvloeding.

- Deze krachtlijn dient functioneel geïnter-

preteerd en is zeker aangewezen voor dos-

siers waarin andere spelers (partijen, politi-

ci…) beleidsverantwoordelijkheid dragen.

Cruciaal is de open communicatie met de

ACW-groep over deze manier van werken.

Ideeën voor een actieplan

Uit de raadpleging komt sterk naar voren dat

de toepassing van deze krachtlijn mogelijkhe-

den biedt om de politieke werking van het

ACW te verstevigen. De raad meent dan ook

dat deze krachtlijn aan belang moet winnen,

op alle niveaus kan toegepast en ruim geïn-

terpreteerd moet worden. In de eerste aan-

zetten voor een actieplan, op de ACW-raad

besproken, worden volgende plannen voorop-

gesteld.

- De interpretatie van de krachtlijn moet niet

beperkt worden tot het informeren en con-

tacteren, maar men kan ook pro-actief te

werk gaan in de beleidsbeïnvloeding. Deze

krachtlijn handelt over het voor de hand lig-

gend lobbywerk om bewegingsstandpunten

verwezenlijkt te krijgen. Ze wordt dus niet

enkel toegepast in situaties waarbij de CVP in

de oppositie zit.

- Het ACW zelf moet over partijgrenzen heen

politici rond de tafel brengen om bewegings-

standpunten toe te lichten en de realisatie

ervan te bepleiten. Over deze werkmethode

zijn klare afspraken nodig met de ACW-man-

datarissen.

- Het stimuleren van sociaal en politiek enga-

gement vanuit onze Fundamentele

Doelstellingen zal gebeuren door het opzet-

ten van een maatschappelijke of politieke

academie op verschillende niveaus die open-

staat voor geïnteresseerden met uiteenlopen-

de democratische partijpolitieke interessen.

- Studiedagen over actualiteitsthema’s, waar-

op externen uitgenodigd worden, staan open

voor politici uit alle democratische partijen.

- In het raam van deze krachtlijn wordt ook

gezocht hoe op Europees niveau een strategie

kan toegepast worden om politici uit verschil-

lende fracties rond concrete punten samen te

brengen.

- On line communicatie (elektronisch magazi-

ne met selecties uit de bewegingspers) voor

politici die meer systematisch programma-

punten van de beweging willen verdedigen.
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Krachtlijn 4. Structurele samenwerking met

door het ACW erkende mandatarissen

Bedenkingen en reacties

- Deze krachtlijn wordt meermaals vernoemd

als de specifieke, geëigende strategie van het

ACW t.a.v. de politiek. Het ACW heeft een

structurele, bevoorrechte band met politici,

die zich engageren om het programma van de

christelijke arbeidersbeweging te helpen ver-

wezenlijken in het beleid. Het ACW is geen

één-thema-beweging, maar

beslaat in zijn doelstellingen

omzeggens alle domeinen van

het maatschappelijk leven,

zodat een systematische en

bevoorrechte band met politici

de beleidsbeïnvloeding verge-

makkelijkt. Vaak wordt dan ook

een betere invulling en onder-

steuning van deze krachtlijn

bepleit. Maar niet iedereen ziet

de bevoorrechte relatie met

politici in een exclusieve relatie

met één partij. Ook degenen die in alle duide-

lijkheid opteren om de bevoorrechte relaties

te beperken tot politici uit één partij (CVP)

opperen bedenkingen over de invulling van

deze relatie. Zo bepleiten sommigen een veel

grotere selectiviteit in het erkennen van

ACW-mandatarissen. De samenwerking met

de door het ACW erkende politici moet veel

intensiever gebeuren op basis van het bewe-

gingsprogramma. Er dient nog meer geïnves-

teerd in politieke vorming en in het verwer-

ven van deskundigheid in voor de beweging

belangrijke domeinen. Vaak wordt ook een

grotere profilering van de ACW-fractie

gevraagd. Ook t.a.v. de beweging zelf worden

kritische bedenkingen geformuleerd: wat

hebben wij vanuit de beweging de politici

nog te bieden? Handelen we niet te opportu-

nistisch al naargelang de vertrouwensfiguren

in meerderheid of oppositie terechtkomen?

- Maar ook meer fundamentele discussies

worden niet uit de weg gegaan: in hoeverre

betekent deze structurele band met politici

geen inlevering op de autonomie van onze

organisatie als sociale beweging? Vaak wordt

deze redenering in verband gebracht met het

weinig aantrekkelijk imago van de partijpoli-

tiek zelf. Belemmert deze manier van werken

niet het aantrekken van nieuwe, vooral jonge

mensen die specifiek geïnteres-

seerd zijn in de sociale bewe-

gingsdynamiek? Daar tegenover

wordt geargumenteerd dat een

sociale beweging politieke

medestanders en politieke actie

nodig heeft om haar standpun-

ten te realiseren en dat het ACW

als sociale beweging precies ook

aantrekkingskracht geniet

omwille van de impact op het

beleid. Zo is het belangrijk soci-

aal geëngageerde mensen aan te

sporen om politieke verantwoordelijkheid op

te nemen. Politiek engagement vanuit sociale

bewogenheid verdient alle steun. Het ACW

moet mensen voor politiek engagement blij-

ven warm maken.

- Blijft natuurlijk de vraag of de politieke

medestanders beperkt kunnen blijven tot

erkende mandatarissen binnen één partij.

Velen zien hierin een beperking van de poli-

tieke actiemogelijkheden. Ze pleiten er dan

ook voor om het concept van ACW-mandata-

rissen uit te breiden tot politici van andere

democratische partijen en ook hen systema-

tisch te betrekken bij de ACW-werkzaamhe-

den. Het ACW zou dan een duurzame,

gestructureerde relatie kunnen uitbouwen

met gelijkgezinde politici over partijgrenzen

≥

’’

Jan Renders

De werking van de
ACW-fractie binnen
de CVP wordt 
versterkt. Via deze
weg wil het ACW
een blijvende
beleidsbeïnvloeding
bewerkstelligen en
een progressieve
invloed op de 
christen-democratie
uitoefenen.
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heen. Zo zou zelfs een eventuele herverkave-

ling van het partijpolitiek landschap in een

centrum-groen-linkse formatie op gang kun-

nen gebracht worden. Binnen deze tendens

wordt alleszins benadrukt om de krachtlijnen

van 1995 in brede zin op te vatten, en de con-

tacten over partijgrenzen heen

te doen toenemen. 

- Nog anderen menen dat het

project van de christelijke arbei-

dersbeweging best gerealiseerd

wordt door alle structurele rela-

ties met de politiek op te geven

en zoals andere niet-gouverne-

mentele organisaties de doel-

stellingen te verdedigen zonder

partijpolitieke voorkeur of

gestructureerde relaties met politici uit één of

meerdere partijen. Het ACW erkent dan geen

politici meer in een bevoorrechte relatie,

maar beïnvloedt het hele partijpolitieke veld.

Ideeën voor een actieplan

De optie om structureel met politici samen te

werken wordt behouden. T.a.v. van de eigen

achterban en de buitenwereld zullen we dui-

delijker moeten argumenteren waarom we de

invloed vanuit de beweging willen versterken

door gestructureerde of meer systematische

contacten met politici die achter onze doel-

stellingen en programmapunten staan.

In een concretisering van het actieplan zullen

volgende elementen van belang zijn.

- De werking van de ACW-fractie binnen de

CVP wordt versterkt. Via deze weg wil het

ACW een blijvende beleidsbeïnvloeding

bewerkstelligen en een progressieve invloed

op de christen-democratie uitoefenen.

- Met mensen die zich als vrijwilliger of

beroepskracht inzetten in de beweging, maar

die voor hun politiek engagement actief zijn

in een andere democratische partij (dan CVP)

zal het ACW op een meer systematische wijze

contacten beleggen. Deze laatste onderschei-

den zich van een echte structurele band door

ad hoc bijeenkomsten rond con-

crete thema’s of voorstellen die

voor de beweging belangrijk zijn

en waarvoor een breder debat

wenselijk is. Naast de door het

ACW erkende mandatarissen in

de CVP worden er dus ook perso-

nen op uitgenodigd die politiek

engagement opnemen in andere

democratische partijen. Het gaat

hier om samenkomsten waar-

voor een nieuw netwerk zal uitgebouwd wor-

den. Hierover dient met de verschillende

democratische partijen contact opgenomen

om na te gaan in hoeverre afspraken kunnen

gemaakt worden over de politiek correcte

behandeling van de desbetreffende thema’s.

Ook de ACW-verbonden zullen nagaan hoe

soortgelijke projecten op het plaatselijk of

verbondelijk niveau kunnen opgezet worden.

Krachtlijn 5. De door het ACW erkende

mandatarissen zijn actief binnen de CVP

Bedenkingen en reacties

De commentaar op deze krachtlijn is zeer ver-

scheiden. De enen wijzen op een behoorlijke

of goede relatie met de CVP en pleiten voor

een duidelijker en krachtiger engagement van

het ACW in de CVP. Anderen menen dat een

te sterke identificatie met de CVP de slag-

kracht van de christelijke arbeidersbeweging

aantast, en dat er een bijsturing in de zin van

een grotere onafhankelijkheid t.a.v. de chris-

ten-democratie nodig is.
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De tijd van de grote
commotie over de
partijpolitieke
opstelling van de
beweging is blijk-
baar achter de rug.
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Zij die de relatie met de CVP willen bekrach-

tigen, stellen onder meer het volgende voor-

op.

- We missen een duidelijk ACW-profiel in de

CVP. Het ACW moet meer bezig zijn met de

visie-ontwikkeling binnen de CVP. We moeten

op een herkenbare manier onze doelstellin-

gen en ons programma overbrengen, opdat

die duidelijk in de CVP tot uiting zouden

komen.

- Het ACW-overleg met mensen, actief in de

CVP moet structureel beter georganiseerd

worden. Verbonden en nationaal moeten zor-

gen voor een betere ondersteuning van de

ACW’ers in de CVP.

- De voorwaarden om de bevoorrechte band

met de CVP te behouden, worden nogmaals

opgesomd: de CVP moet de

structurele samenwerking en

een sterkere profilering van de

ACW-mandatarissen toestaan

en de ACW-standpunten moe-

ten duidelijk in de stellingna-

men van de CVP te herkennen

zijn.

- De CVP is vooralsnog de enige

partij die een structurele band,

geconcretiseerd in een ACW-

fractie binnen de partij, toe-

staat. Er is dus geen alternatief,

willen we ons model van beleidsbeïnvloeding

via ACW-mandatarissen verder zetten.

Zij die een sterkere autonomle t.a.v. de CVP

verdedigen, wijzen onder meer op volgende

punten.

- De bevoorrechte band met de CVP moet

geëvalueerd worden aan de hand van de evo-

lutie binnen de CVP zelf. We moeten waak-

zaam blijven voor eventuele veranderingen:

vaak worden bekommernissen geuit over ten-

densen binnen de CVP, waarin de beweging

zich niet herkent.

- Een exclusieve band tussen ACW en CVP

heeft een negatief effect op de aantrekkelijk-

heid van de christelijke arbeidersbeweging.

Zeker voor jongeren is zo’n band een toene-

mende handicap voor engagement in en ver-

eenzelviging met de beweging. Vaak wordt

gesuggereerd dat de exclusieve band moet

vervangen worden door een bevoorrechte

relatie of een veel lossere vorm van samen-

werking.

- Als sociale beweging moeten we vertrekken

vanuit onze programmaprioriteiten. Daarrond

kunnen we systematisch en regelmatig poli-

tieke fora organiseren waarop we onze poli-

tieke medestanders uit de CVP, maar ook uit

andere democratische partijen

vragen om met ons in gesprek te

gaan. Opzet: politieke medestan-

ders van de beweging vinden

opdat ze zich samen op het poli-

tieke veld voor de verwezenlij-

king van onze prioriteiten zou-

den engageren. Deze fora maken

het mogelijk de autonomie van

het ACW als sociale beweging en

de eigen dynamiek ervan sterker

te benadrukken.

De ingenomen standpunten over deze kracht-

lijn zijn nogal uiteenlopend. De enen beplei-

ten het behoud - sommigen ook de verstevi-

ging - van deze optie. Anderen menen dat

deze strategie niet meer op dezelfde manier

als in het verleden kan toegepast worden en

dat een bijsturing nodig is in de richting van

grotere samenwerking met politici over par-

tijgrenzen heen. Niet alleen de bewegingsop-

stelling, maar ook de concrete invulling van

de vernieuwingsoperatie van de CVP en van
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andere politieke partijen zijn voor de invul-

ling van deze krachtlijn belangrijk.

Ideeën voor een actieplan

- De bevoorrechte relatie met de CVP wordt

geconcretiseerd door de aanwezigheid van de

ACW-fractie binnen de CVP, alsook door de

aanwezigheid van mensen uit het ACW in

bestuursorganen en diverse samenkomsten

van de partij.

- De ‘vertegenwoordiging’ van de beweging

in de partij wordt geconcretiseerd, o.a. in

functie van de opstelling van de CVP zelf. 

- De ACW-mandatarissen volgen het vernieu-

wingsproces goed op, in samenspraak met de

beweging. Op basis daarvan zal geoordeeld

worden hoe de concrete invulling zal zijn van

de samenwerking met de CVP.

Krachtlijn 6. De ACW-besturen beslissen

welke mogelijkheden van politieke werking

zij overeenkomstig deze krachtlijnen in con-

crete omstandigheden zullen gebruiken

Bedenkingen en reacties

Iedereen bepleit het behoud van deze kracht-

lijn: ze geeft ruimte om – rekening houdend

met de omstandigheden – een eigen politieke

strategie te bepalen, weliswaar binnen de lij-

nen van de congresbesluiten. Tegelijkertijd

wordt gewezen op de consequenties van een

te grote verscheidenheid in de toepassing

ervan. Verdeeldheid en onduidelijkheid kun-

nen de sterkte van de beleidsbeïnvloeding

aantasten. 

Actieplan

In de toepassing van de congresbesluiten pri-

meert de bewegingsdynamiek. Dit betekent

dat om die reden op het plaatselijk niveau de

politieke strategie kan bestaan uit de toepas-

sing van de eerste drie krachtlijnen, wat in

feite neerkomt op een werking als sociale

beweging zonder gestructureerde banden met

de partijpolitiek. Een goede begeleiding van

de basiswerking is daarbij een voorwaarde.

BESLUITEN VAN DE ACW-RAAD

Uit de raadpleging kwam heel sterk naar

voren dat het ACW en zijn geledingen meer

dan ooit hun rol als sociale beweging moeten

opnemen. Onze sociale klemtonen zullen

slechts in het beleid terug te vinden zijn, als

wij die duidelijk en onafhankelijk vertolken.

Een eigen werking, stevig onderbouwde

standpunten en samenwerking met andere

sociale organisaties vormen de basis van de

politieke beïnvloeding. Om de impact op het

beleid vanuit een sociale invalshoek blijvend

mogelijk te maken, dient het draagvlak bij de

bevolking vergroot. De politieke werking van

het ACW moet steeds vanuit deze optiek

bekeken worden. 

De verbreding van de politieke werking van

het ACW, in 1995 ingezet, dient onverkort

verder gezet. 

Voor de verwezenlijking van het bewegings-

programma is een interactie met de politieke

beleidsmakers in gemeenteraden, parlemen-

ten en uitvoerende colleges nodig en dit op

alle niveaus. De achterban aanvaardt niet dat

het ACW langs de kant gaat staan. Het ACW

moet, ten behoeve van de hele beweging,

over een duidelijke politieke strategie

beschikken om toegang te hebben tot deze

verschillende niveaus. Het moet daarom ook

over de partijgrenzen heen contacten leggen

om specifieke programmapunten op de poli-

tieke agenda geplaatst te krijgen. Inhoud en

concrete omstandigheden zijn bepalend voor
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de te volgen strategie. De raad wil dat deze

werkmethode uitdrukkelijker aan bod komt.

Uit de raadpleging blijkt verder dat gestruc-

tureerde contacten met politieke mandataris-

sen, verwant met de beweging belangrijk zijn.

De formule van erkende mandatarissen bin-

nen de CVP kan behouden blijven voor zover

de CVP die in de praktijk mogelijk maakt. Het

gaat zowel om de politiek die ze voert als om

de rol die bewegingsmensen in de partij kun-

nen spelen. Daarom vraagt de raad ook dat

het ACW het CVP-vernieuwingscongres goed

opvolgt.

Nieuw is alleszins dat in een experimentele

fase bewegingsmensen die in een andere

democratische partij dan de CVP actief zijn,

meer systematisch zullen betrokken worden

bij de politieke werking van het ACW.

CONCRETISERING VAN EEN

ACTIEPLAN

Op basis van de voorstellen en de debatten op

de raad dient dus een actieplan uitgewerkt en

geconcretiseerd. Enkele belangrijke elemen-

ten daarvan kwamen in dit artikel reeds aan

bod. Er is een experimentele periode voorzien

binnen dewelke de mogelijkheden, vervat in

het actieplan, kunnen uitgetest worden. Voor

eind 2003 is een congres voorzien om deze

ervaringen te evalueren. De besluiten van

1995 kunnen dan aangepast worden.


