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ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI (ACLI) 
 
 
Met het oog op de uitwerking van de canon sociaal werk & migratie zijn, via het 
migrantenforum, een aantal vragen voorgelegd aan migrantenverenigingen.  
Hieronder leest u het antwoord van de Limburgse Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, een 
organisatie die geassocieerd raakte met het ACV van ons en bijzonder veel betekenis heeft 
gehad voor de Italiaanse migranten in Limburg. De Belgische en Italiaanse regering sloten op 
20 juni 1946 een akkoord dat voorzag in het sturen van 50.000 Italiaanse arbeiders naar de 
Belgische mijnen in ruil voor 3 miljoen ton steenkool per jaar.  
 
 
 
ACLI werd na de Tweede Wereldoorlog (1945) opgericht als sociale beweging van de Italiaanse 
Christelijke werkers. Deze organisatie - noch partij, noch syndicaat - vervult een aantal functies die gaan 
van de sociale dienstverlening tot het instaan voor vrijetijdsbesteding. In België werd de ACLI 
oorspronkelijk voor de Italiaanse mijnwerkers opgericht. 
 
http://www.acli-vlaanderen.be/Nederlands/NederlandsHome.htm 
 
1. IS UW ORGANISATIE BIJ ZIJN ONTSTAAN GESTART ALS EEN INITIATIEF VAN VRIJWILLIGERS (WANNEER 
GESTART, MET WELKE DOELSTELLING EN HOE?) OF VANUIT EEN BESTAANDE ORGANISATIE (WELKE?) 
 
ACLI ontstond in 1945 in Italië met het idee van christelijke werknemers te organiseren en 
te vormen. ACLI ontstond uit het idee van enkele georganiseerde intellectuelen.  
In België ontstond ACLI in 1947 door  een samenwerking met ACW met als doel 
ondersteuning en vorming te bieden aan de grote massa van Italiaanse migranten. ACLI 
werd actief in alle gemeenten en streken waar Italiaanse migranten zich vestigden. Naast 
vorming, vrijetijdszorg werden  ook sociale werkers actief die de Italiaanse migranten 
sociaal en juridisch bijstonden. 
ACLI was een organisatie die door vrijwilligers werd bestuurd en vooral in de beginjaren 
samenwerkte met de vakbond ACV en de beweging ACW. 
 
 
2. HEEFT UW WERKING VAN BIJ HET BEGIN ONDERSTEUNING GEKREGEN VAN SOCIAAL WERKERS? 
WELKE SOORT ONDERSTEUNING WAS DIT? 
In de beginjaren waren de ACLI-kernen georganiseerd rond hun sociale werkers (de 
patronato1,  de Sociaal juridische dienst van ACLI). Maar de kernen hadden hun eigen 
bestuur dat lokaal en gemeentelijk  zeer actief waren. Hun opdracht was vorming, 
volksontwikkeling en acties opzetten samen met de vakbonden rond arbeidsrecht (vooral 
de koolmijnen). ACLI is nu nog altijd actief en wordt volledig gedragen door vrijwilligers. 
 
3. IS ER IN DE LOOP VAN DE ONTWIKKELING STEUN GEKOMEN VAN SOCIAAL WERKERS? WELKE? 

                                                
1 Deze dienstverlening is in Italië nogal verschillend van de Belgische situatie. In Italië gebeurt de sociale 
dienstverlening via instellingen van publiekrechelijke aard, de Patronati. Deze zijn gratis en toegankelijk 
voor iedereen. Qua belangrijkheid, afhankelijk van het aantal dossiers, komt de Patronato ACLI, die in 
tegenstelling tot de andere patronati niet met een bepaalde vakbond verbonden is, op de tweede plaats 
na het patronato van de katholieke vakbond C.I.S.L. Behalve met sociale dienstverlening houdt de 
ACLI zich bezig met professionele vorming, met de coöperatieven van producenten, verbruikers en 
sociale woningbouw. Tenslotte is er een dienst die instaat voor de vrijetijdsbesteding. (van eigen website 
WV) 
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ACLI heeft in haar project  “ het sociaal werk” beschouwd als één van de pijlers naast 
vorming en volksontwikkeling. Haar juridische diensten, vorming en volksontwikkeling 
en  het organiseren van vrije tijd zijn een van de belangrijkste pijlers maar niet de 
belangrijkste. Ons sociaal werk wordt eerder ondergebracht in het juridisch bijstaan van 
migranten, pas later heeft ACLI ook een vorming- en opleidingsdienst voor  
werkzoekenden opgericht (ENAIP). 
Pas later, ongeveer in 1995 ging ACLI zich in Vlaanderen organiseren als een zuivere 
organisatie van volksontwikkeling in de algemene betekenis  en werkte meer en beter 
samen met andere organisaties actief in de socio-culturele minderheden. 
 
4. MET WAT VOOR SOORT SOCIAAL WERKERS HEEFT U TE MAKEN GEHAD IN DE LOOP VAN UW 
BESTAAN? 
- MET HULPVERLENERS, - OF MET OPBOUWWERKERS? 
 
We hebben sterk samengewerkt met opbouwwerkers in de buurthuizen en ACLI, heeft 
ook onderdak geboden en ondersteuning gegeven aan hulpverleners maar had geen 
professioneel personeel in dienst voor deze twee specifieke materies,  het sociale werk 
en hulpverlening  (drugsbeleid, welzijnswerk) 
 
 
5. WELKE OPMERKINGEN HEEFT U IN VERBAND MET DE ONDERSTEUNING DIE SOCIAAL WERKERS 
LEVEREN OF HEBBEN GELEVERD? Het sociaal werk en hulpverlening zijn  specifieke 
vakgebieden dat ACLI nooit structureel heeft georganiseerd. Maar ACLI heeft altijd 
samenwerking aangeboden aan professionelen om tegemoet te komen aan de 
verzuchtingen van onze achterban (Italiaanse migranten). 
 
De verzuiling in het sociaal cultureel werk werkte vroeger remmend en niet altijd 
bevorderend voor de contacten met migrantengemeenschappen. Onze organisatie werkt 
eerder met de culturele sector, vorming en volksontwikkeling, volgens het decreet en de 
normen die ons opgelegd worden.  
 
6. WELKE  BIJKOMENDE COMMENTAAR HEEFT U OVER DE INZET, DE SAMENWERKING ENZ. VAN OF MET 
SOCIAAL WERKERS? Het sociaal engagement blijft bij ACLI een belangrijke pijler. ACLI zou 
graag meer activiteiten kunnen en willen ontplooien specifiek in de sociale dienst- en 
hulpverlening. Maar deze sector is te veel verzuild en gelinkt aan de grotere Vlaamse 
spelers. Daardoor blijven etnisch-culturele minderheden vaak onbereikbaar voor de 
klassieke hulpverlening. Het toestaan en organiseren van kleine projecten is 
onvoldoende om daaraan tegemoet te komen. Samenwerking bestaat maar  wordt zelden 
of nooit gehonoreerd. De inzet van ACLI voor de etnische- culturele minderheden is groot 
maar onvoldoende daar er geen middelen ter beschikking worden gesteld. Zelfs 
samenwerking met de bestaande welzijn- en sociale organisaties blijft onvoldoende. 
  
 
antwoord dd. 1 maart 2011 
 
Piero PINNA                              Fernando MARZO 
coördinator                                voorzitter 
  
 Naschrift WV 
Het zal met de jongerenorganisatie van deze vereniging zijn dat Jef Ulburghs de aanzet zal 
geven voor een kritisch en strijdbaar buurtopbouwwerk. 
 
  
ACLI-VLAANDEREN vzw 
Rondpuntlaan 25, 3600 GENK 
tel. 089 35 74 16 
aclivlaanderen@pandora.be 
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