
/e JAJRGÀIÍG

NUMMER 4

ÀrBïr 1971

ffiDAAtrT
EI\I

GEffiffiD^e'ffi&-f,TE

ffi§*ffaffirï gevtfald aam de prÍlkrlerrrG!n
v&Er de zeEf,sËartdEge arheidersstrild





ffi&&ffi
ffiru

ffirgaan gewijd aan eie problemen
de zeEfstandige arbeldersstriid

GEÈIT VA§ïE AEONT.IEMENÏ§PftIJS

De uitgave zal worden bekostigd uit VRIJWILLIGE bijdragen

Red. en adm.: eorn. Outshoorrstraat Í|, Amsterdarn-W

Foetgiro 307S95ffiffiffieffiffiYffi

1,IÀT S TÀ K ER ACHTER DE

BRÏTSE POSTSTAKING?

DE P0STST${ING fu Engeland., di-e vefel vele weken achtereen heeft geduurd.,
behoort tot het verled.en. Wie op het lelevisieschom toevalligervrijze d,e beeld.en
heeft gezien van d-e laatste, in d.e open lucht gehoud-en, stakersvergad.ering in tt
Lond.ense llyd.epark, d.ie weet hoe d.e afloop - onverwachte beëind.iging van het con-
flict aIs gevolg veln het ontbreken van vold.oend.e geldmid.d-elen in d.e kas van de
betroklcen vakbond. - bij een d.eel van de stakers onuitsprekelijke woede heeft ge-
wekt. De kreten waarmee het aftred.en varr d.e vakbond.ssecretaris fom Jackson werd.
geeist, ruaren gehroon niet van d-e lucht.Wie tle berichtgeving in d.e kranten volg-
d-e kan echter tegelijkertijd. niet aan d.e ind-nrk ontkomen, d.at een ander deel van
d.e PtT-employérs j:r Groot-Brittannië minder fe1 reageerd.e, zich keru:e1ijk minder
bij het stakingsgebeuren betrokken heeft gevoeId.. ïs hier sprake va.n een verkeer-
d.e ind.n:k als gevolg van een gekleurd.e berichtgeving d.oor d-e burgerlijke blad-en?
0f steekt er wat and.ers achter? Zou het zo kuru:en zijn, d.at d.e nenigte in llyd.e-
pa.rk bestond uit bitter teler:rgeste1d.en, d.ie bij de aanvang van het conflict nog
oprecht meend-en, dat een vakbond. d.e aarrgewezen organisatie lIas om hrrn belangen
tó verdetigen? Ba behoorde::ffie in lIydótrurk verstek fieten gaan en d.oor afwe-
zigheid schitterd.en tot d.iegenen, d.ie van het begin af aan nsch in de bond.r noch
in Ton Jackson enig vert'ïouwen had.d.en?

De vragen komen r:-iet zomaar bij ons op. Ze zijn ons ingegeven d-oor het relaas
rra.n een Britse postbod.e,d.at we aantroffen in het Britse orgaanrrSolid.arifftt, fut
rraar aartleicling van d-e staking, d.iens beschouw-ing pubJ-iceerd,e. De bewuste PIT-
Inarl was, op het moment d.at d.e staking uitbrak, niet meer bij d.e Britse PIT werk-
za,afr,. Kort d.aarvoor werd. hi-j, a1s gevolg van een hem overkomen arbeidsongeval ,
ontslagen. Lange tijd. was ir{ bil de PIT in d.ienst geweest. Van de situatie is hlj,
getuige zijn med.ed.elingen, gronàig op d.e hoogte. Zij werpen d,an ook op de achter-
groncl van het confl-ict een belangwekkend licht, Wat hier volgt is géén letterlij-
ke vertaling, d.och een uittreksel. We volgen d.e uiteenzettingen niettenin zo ge-
trouw mogelijk.

Toen, zo schrijft d-e betrokkene, de ond.erharrd.elingen tussen d.e HlT-d.irectie
en d.e bond- op een d.ood- prrnt gekomen wa.ïenrkond.igde Tom Jackson, secretaris-gene-
raal van d.e U. P.W. (Union of Postal Workers = de bond, van HtT-personeel) I €r€rr1

d"at hij van plan was een staking te p::oclameren. Mijn eerste reactie was er een
varl ver*rond.eri:rg. [om werd. d.oor niemarrd. ooit als een nilitante figuur in d.e vak-
beweging beschour.rd.. En de U.P.W. is geen bond. die op een strijd-baar verled.en bo-
gen kan. Integend.eel, het is een van d.e vele bond.en, àie d.e belangen van zijn le-
d.en opoffert aan een goed.e verstand.houd.ing met cle bazen
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Niettemin, de staking werd. ind.erd-aad uitgeroepen op 20 januari. Tegelijker-
tijd- werd- er bekend gemaakt, dat er geen stakingsgeld- zou word.en uitgekeerd-. Na

een bestaaJt van ongeveeï een hafve eeuw en zond.er dat er ooit sprake was geweest
van een grote staking, \^rar.en d-e kassen van de organisatie onvold-oende gewald..

Er was nog iets geks. Zel-fs rad.icale vakbond-sleid.ers plegen bij het vastlo-
pen var] besprekingen hr-rr plannen niet publiek te maken alvorens er met hr:n med.e-

bestuurders over te hebben gesproken. Waarom hand-el-d-e Tom Jackson anders? Waar-
om d,reigd.e hij meteen al met het rruiterste r^rapentr? Ik zocht contact met mijn vroe-
gere collegars rran een cler T,ond-ense soïteerafd.elingen. Ze verteld.en me allemaal ,

dat geen enkel l-id- van de bond en geen enke1e functionaris over een eventuele
staking was geraad-pteegd-. Mij bleek voorts, d.at d.e personeelsled-en over het alge-
meen vaf,i mening waren, dat de ]ooneis vaÍr 1Jí/" verhoging beter iangs een and-ere
weg d-an d.ie van een staking kon worC.en afgedwongen. Weigeren van overwerk en een
stiptheidsactie (zoa1s in Nederland- - red-. n. & G.) zoud-en d.e PTT-d.irectie voor
grote noeilÍjkhed.en plaatsen, maar het loon van het personeel zou d.oorgaan en d-at

betekend-e d,us, d.at zotn act1e veel langer zou kur',::ren lrord.en volgehoud-en.
Waarom pJ-eegd-e d-e vakbond,sleid.irrg geen oveïl-eg met de werkers afvorens een

staking uit te ïoepen, waarbij van d-e werkers het allergrootste offer werd. ge-
vraagd,i Als het PTi-personeel de strijd verl-iest (het artikel werd. vóór het ein-
d-e van d-e staking geschreven - red-. D. & G") dan zal het gevolg ztin, dat de sta-
king a1s strijd.mid.d.ef voor d-e a:rbeiders in een wat sl-echtere reuk komt te staan.
Is daarom d-eze staking soms d-oor de overheid geprovoceerd? Is het we1 waar, d.at

Tom Jackson iloor d.e laagstbetaalden tot actie is geprest? De tijd- zal het leren,
maar ik heb het gevoel, d.at er een bijzond-er vuil spelletje word-t gespeeld.

Al-s ik het in d.it opzicht b1,1 het rechte eind zou hebben, d-a:r kan ik d.e rege-
ring, d.e PTT-d-irectie, alsmed-e hul stromarrrren in de vakbewesngr wel- d-e verzeke-
rj-ng geven, d-at d.e arbeid.ers gev/oon onuitputtelijk zijn in het bed-errken varr stri;d-
vorlnen waar zij niet van terug hebben. De PTT-mensen zijn tijd.ens de duur van deze
staking hoe larrger hoe meer met el-kaar aan rt praten over effectieve strijdmetho-
den en het gevoel neeut toe, d-at de stakíng alIer:minst het beoogd-e effect heeft.
Actie óp het werk kan Ín een geïndustrialiseerde naatschappii of in mod-ern-tech-
nÍsch geoutilleerde bed.rijven op velerlei manieïen met gulstig gevolg gevoerd wor-
d-en. Dat weet efke arbeider. De arbeiders in Groot Brittarrr:-ië weten ookr dat de

nieuwe anti-stakingswet i-n d-e:rgelijke strijdmethod,en niet voorziet en d'at zufke
acties óp het werk het veef moeilijker voor d.e ond-ernemers maken om bepaalde men-
sen te isoleren en te slachtoffeïen.

Uit d-e onde::hand-elingen d.ie Tom Jackson tijd.ens de staking met de d.j-recteur-
generaal van d.e posterijen heeft gevoerd. en uit hetgeen hijzetf omtrent d.ie ond-er-
hand-elingen heeft meeged.eeld, is wef komen vast te sta,an, dat Tom Jackson en de

overige vakbond-slei-d-ers, mét de regerin€ï en afle onderrremers het daarover eens
zijn d-at er tegen trr!'jlde'r stakingen moet worclen opgetred.en. Dat betekent, d.at zo-
wel bij de posterljen als bij alle overige bed-rÍjven de arbeiders tegelijkertild- tegen
de vakbond-en a.fs tegen d.e ond-ernemeïs moeten strijd-en. Bed.ríjfsorganisatie is d.e

enige manier waaïop dat mogelijk i-s. Het betekent ook, dat naast d-e beproefd,e
strijdmld-d-elen va.n voorheen geheel- nieuwe stri.ldmid-d-elen zuflen moeten rrord-en ge-
hanteerd.. Wat voor middelen, dat is een za,ak d.i-e all-een maar d.oor d.e arbeid-ers
zelf op het werk kan word-en uitgemaakt.

Jackson en affe vakbonclsleid-ers hebben d.e ond-ernemers iets te bied-en: hun
behend.igheid. in het ond.er controfe houd.en van de loonstrijd.. De ond.ernemers zijn
berej-d. kfeine loonsverhogingen toe te staan afs de bond-en d.e arbeid.ers meer nog
dan tot dusver reed-s in het gareel houden. De ar'beiders ondervind-en d.at aan den
lijve en rt gevolg is, d,ai zlj hun zaken in eigen hand- nemen en rrvrild.eil actÍes be-
ginnen. De poststaklng houd,t ongetwijfeld" verband. rnet d-e grote solid.ariteit ond.er
d,e PTT-mensen, d-ie op a,I1e mogelijke manieren is geblelren. In tegenstelling tot
wat de kranten beweren zijn er uÍtzond.erlijk weinig ond-erkruipers. Dat is anders
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d.an in het Vetled-en. Daarop had-d-en d.e regering en de PTT-d.irectie niet gerekend..
Maar hoe dat ook zÍj, d.e regering, d,e PlT-d.irectie of het Britse vakverbond.r of
aile drie gezamentÍjk, zull-en fom Jackson op d-e 1«rleén dwingen (een voorspelling
die voll-ed.ig is uitgekomen - red.. n. & G. ). Voor het personeef is het uitblijven
van stakingsuitkering geen red.en geweest om het hoofd. snel in de schoot te leg-
gen. Dal, zal dus langs and.ere weg moeten word-en bereikt. Maar aI s }iet zover ist
zal het inzicht rijpen, oat d.e strijd. al-leen d-oor d.e arbeiders zélf kan word.en
gevoerd..

Tot zover d-e beschour,,ring van de Britse ex-post-man. Eij d.rukt zich heel d-ui-
d.elijk, maar hier en d.a.ar erg behoed.zaam r.dt. \{at h\j suggereren wil springt niet-
temin we1 in het oog. De poststaking wekt d-e ind-ruk va.rr een doorgestoken kaart.
De bond. houd.t d.e n:ythe va.n voor d.e arbeid.ers te vechten met zijn stakingsoproep
en d-oord.at er geen stakingsgel-d. word-t betaald. zaL het spelletje weI van korte
d.uur zljn.Doord.at d.e bond. d.e strijd- begint word.t aarr rrwi-]d.err actie d.e pas afgesne-
d.en. Ons komt het voor, d-at d-e schrÍjver van het hier weergegeven stuk daa::mee
best eens in d.e roos zou kururen hebben geschoten! .

VERAIIT^IOOB.DING YAN DE V00R '|DAÀD EN GEDACHTEil

B]NNENGEKOIVEN GEIDELIJ]G BI JDRAGEN.

(1e kwartaaL 1971)

B.v.B. te M. f, 20,-; A.B. te A. f . 6.-; C.J.B. te A. Í. 11r5O; C.J.B. jr. te À.

Í.5.-i C. v.d,. B. te A. f. 5.-; H.B. te A. f. 10.-; À- v.d. H. te A. f. 15.-;

C.H. te D. f. 25.-; G.H. te Z. f . 10.-; R.J.S. te A. Í. B.-; R.J.S. te A. f .7r5o;

T. d" J. te À. f. 30.-; C.A.R. te R. f. 15.-; P.J.A.M.R. te N. f.
À. f. 21.-; H.J.B.S. te N. Í. 7r5O; A.v.V. te D.H, f. 12.-; F.À.À.

J.A.S. te R. Í. 20.-; H.À. te L. f. 10.-; J.P.P.li. v.d..Z. te D. /. 25.-; D.E. v.

D. te D. /. 10.-; H.M. v. R. te N. f. !.-; !J.J.B. te R. f. 5.-; P.S. v.d-. B. te

L. Í. 1125. Totaal f. 327125.

A1Ie geveïs va^rr een bijd.rage hartelijke d.a.nk. Uw b{jd.ragen ste}fen ons in staat ons

werk voort te zetten. Gelukkig mogen wij ons verheugen in een steeds grotere be-

larrgstelling. Iviet uw afler steun zulfen ook d-e nieuwe lezers regeluatig van I'Daad

en Ged.achterr kennis kumen nemen,

MRICI{T AAN DE LEZER,S.

De brochure 'Was d.e sociaaf-d.emocratie ooit socialistischrr is uitverkocht. Een
herziene rritgave staat echter op stapel . In d.e maand. augustus zullen all-e lezers
die brochr:re toegezond.en krijgen inplaats van "Daad en Ged.achterr. De red.actie.

12"-; R.W. te
te U. f. 2r5O;
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WAÀRT NIET MEER ROND

SPON'IANEITÀT UND IVIASSENAKIION IM
'WOELFAIffi.TSSTAATIT - Die schwed.i-
schen Streiks im Winte:r 1969/7O.
Ver1ag Neue Kri-tik, FranJ<fi:rtfW.
12) blz.

SALTSJöBADEN is een kleine bad-plaats in Zweden. De naam ervan zal tot in
lengte van dagen verbond-en blijven met de meest voIled-ige 'rgod-svred.e" tussen ka-
pitaal en arbeid-, d-ie ooi-t sed-ert het ontstaan van de mod-erne sannenfeving is ge-
sl-oten. Niet d-oor de zéér hoge graad- va:-:. ind.ustrial-isatie, niet d-oor d.e hyperto-
derne woningbouw, niet d.oor zijn r:nieke soci-ale wetgevÍng, ziyL kindercrèches, zlyt
voortreffelijk ontwikkeld" openbaar vervoer of z4n ond-erwijsexperimenten staat Zwe-
d-en aan d.e spits van de kapitalistische ontwikkeling, maar d.oor d-e ilOvereenkomst

van Saltsjöbad-en".
In het Grand, Hotel- a1d-aar werclen in de winter van 1958 op 'J! ond.erhend-elin-

gen gevoerd- tussen de Land-sorganisation (lO), het Zweed-se vaicverbond., en d-e

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAf'), d.e verenigÍng van Zweed-se werkgevers. Deze
had.d-en ten d.oel - zoal-s een Nederl-a1d.se socia.afdenocratisehe krant het d-estijd.s
treffend- formruleerde - 'rhet uitbreken ven grote conflicten, waarond.er d-e gemeen-
schap te lijd-en zou hebben, te voorkomen't 1). Het woord.'tgemeenschap'r in de be-
treffend-e vol-zin diend.e men natuurlijk te verstaarr als: d-e bestóónde geineenschap,
d.e huid,ige samenleving, waarin de sociale tegenstellingen het meest karakteris-
tieke voïmen, kortom: d-e kapltafistische maatschappij. Het ging beid-e ond-erhande-
lingspartneïs eï om, d,ie maatschappij te bescher:nen tegen de gevareno die haar in
de vo:m van stakingen bed-rei-gen.

De houd.ing van de Zweedse valcbeweging verschild-e in d-a.t opaicht niet van de
houd-ing d.er vakbeweg'i-r:g efd-ers. Nergens echter is d-e nauwe samenwerking tussen
haar en het ond.ernemerd.om zo voll-ed.ig ontwikkel-d- en zo formeel-jurid.isch vastge-
legd- als in d.it Skand.inavische land,.

De overeenkomst van Saltsjöbad.en bepaald.e, dat er géén staking, géén rrit-
sluj-ti-ng en géén boycot mochrt word-en begonnen eer er getracht was door onderhan-
d-el-en met d-e tegenpa,rtij tot een oplossing te komen. Ook werd- bepaald' dat d-e te-
genpartij tct onderhand-elen verplicht was. Bovendien werd- bij die overeenkomst een

"Arbeid.smarktcommissierr in het l-even geroepen, d-ie d-e functie l«eeg vart rn soort
,'scheidsgerecht'r. lran ha,ar zeven feclen werd-en er d-rie d-oor de SAF, dat wi1 zeg-
gen door het ondernemerd-orn aaÍrgel.íezen en d.rie d.oor d-e Land-sorganisationen; te]-
kens opnieuw vooï d-e tijd. van drie iaar, Het zevend.e lid-, d-e zogenaamd.rronpartij-
diget'voorzitter, d.iend-e d-oor öe anclere zes commissi-el-eden geza,menlijk te word.en
gekozen. Taak van deze commissie was het om - op verzoek van een der betrokken
organisaties, SAF of L0, d-an wel- op verzoek van d.e overheid, - een ond.erzoek in
te stellen in hoeverre een conflict rrstorende invloed. zou hebben op furrcties van
algemeen maatschappeli jk be1ang". Als dat het geval was zor-l het conflict moeten
word.en voorkomen,beperkt of opgeheven, Tenslotte werd in Saltsjöbaden ook d"e po-
sitie geregeld van uiat men rrd-e d.errle manrr noemd.e: d.egene2 d-1e met het conflict
tussen twee partijen niet te maken zou hebben en d.ie - zo werd, er gered.eneerd- -

1) tfVoomitr', avond.blad van 5 jarruari 1919.
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ongestoorcl, zijn gang moest kunr:en gaanr wa^nlaeer hij werk vemichtte I'in het alge-
meen belangrr.

Natuurlijk I§^rari d.e overeenkomst van Saltsjöbad.en volstrekt nj-et uit de lucht
vallen. Ze was geen experiment, d.at naar nieuwe verhoudingen d-e weg moest ba,nen,
ze was d.e fo:-rele bekroni-ng varl rn langzaarn gegroeid.e feitel{jke situatie. Schrij-
vend.e over het verd.rag constateerd,e d.estijd-s d.e Stockl:o1mse correspond.ent van d.e
I'Nieuwe Rotterd.ar:lse Corrrant" 2), d.at "bereid,heÍd. tot nauwe en oprechte sanenwer-
king in het gemeenschappelijke en d.an tevens J.n het algemeen belang, gebaseerd. op
wed.erzijd.s respect en wed.erzijd.s vertrouwen, karakteristiek is voor d.e betrekkin-
gen tussen d.e overgrote meerd.erheid. van werkgevers en van werlclemers in het Zwe-
d.en van d.eze t[jd.rr. Er van afgezÍen natur:rlijk, d.at rrhet algemeen belang'r een br:r-
gerlijke fictie is en niet bestaat, eïvan afgezien ook, d-at er geen slxake was
van een samenwerki::g tussen werkgevers en werls:emersrd.och slechts vEl^n een sanen-
werkingtussen de ondeznemers enhet vakv e rb o nd I had. d-e bewuste cor-
respond.ent volkomen gelj-jk. Vier jaar eerd.er reed.s, bij d.e behand.eling van d-e

Zweed.se begroting :roor 1))J, verklaard.e het Rijksd.aglÍtL Lind-roan, eell vooraar.-
staand. vertegenwoord.iger d.er ond.ernemers; rrln rechtse krJ-ngen beschouwen r,'rij d.e
vakorganisaties in de verschill-end-e beroepen als een waard.evol-Ie en stimulerend.e
aannrlli-ng van het Zweed-se econom'i sche levenrr. Ongeveeï op hetzel-fd-e tjjd.stip zei
d.e heer Vigforss, minister van financiën in d.e Zweed.se sociaaldeuocratische re-
gering tijd.ens een red.e Ín d.e universj-teitsstad. Lwrd., d.at d.e politiek van het ka-
binet eï op gericht was rrnoodnaatregelen te treffen voor d-e kapitalistische maat-
schappelijke ord.e'r. Terecht schreef Àlbert Jensenrredacteur varr het synd-icalisti-
sche d.agbJad. rrÀrbetarenr', d.at d.e rritlating van Lindman t'boekdelenfi sprak en geen
commentaar behoefd-er en d.at Vigforss 'fop voortreffelijke wijze het economj-sch be-
leid. d.er Zweed.se socj.aald.emocratie had. gekarakteriseerd.r' 1). BeicLe uitspraken
typeren ind.erd.aad. hetgeen er i-:e Zwed.en aan de hand. was.

Àl- in d.e jaren 1!J1 err tJ2 - d-e Zweed.se sociaald.emocratie was toen nog niet
aarr het bewind. - werd. er in Stockholm over gesproken, dat er een wet zou moeten
komen, r^raardoor d.e striid. van d.e arbeid.ers aan band.err zol;- word.en gelegd.. Yoor een
niet-sociaald.emocratische regering was d.at een onmogelijke opgave. Mae,r waartoe
haar voorgangster niet i-n staat was, d.at na.m d-e sociaald.emocratische regering in
Zwed.en ter hand. ín 1935. Zij d.iend.e in d-at jaar een wet in op d.e valrverenigrngenr
d.ie aan ond.erkn-ripers vérgaand.e bescheming bood.. Dat de Zweed.se Rijksdag d.eze
wet toen n i e t heeft aangenomen, was niet d.e schuld. d.er sociaald.emocratj-e,
noch d.ie d.er bolsjewlsten. Zomin als haar sociaafd,emocratische geloofsgenoten
heeft d.e comrn:nistische parlenentsfractie (teve d.e rreenheid.sfrontpoU-tiekrr) zich
tegen d.e wet verzet. Zi-j werd- verhrorpen d.oor de conservatieven, d.ie vond.en, dat
ze niet vér genoeg gang. De Zweed.se conseïvatieven had.d,en op d.at moment nog niet
geleerd.r d.at het niet zo belanffik is of d-e bepalingen van de een of and.ere, te-
gen d.e arbeid.ers gerichte wet bijzond-er strj-ngent geformuleerd. zi1n, maar d.at het
vooral aankont op d.e g e e s t waarin een d.ergelijke wet tot stand. komt en dan
word.t uitgevoerd., Tensl-otte echter werd. i-n Zwed.en aan d.e g e e s t zoveel ge-
wicht gehecht, d.atmen d.e ged,achte aaneen we t t e 1ij ke regelinggeheel
liet varen. Zij werd. volslagen overbodig geacht toen d.e geest van Saltsjöbad.en
eenrnaal- in het land- begon rond, te waren.

hÍij hebben d.ie rrgeest van SaltsjObad.enrr voor het eerst beschreven gezien
d.oor d.iezel-fd.e Stockholmse coïrespond-ent van d-e N.R.C., d.ie wij zopas a1 even aan

rrN.R.C.r', ochtend.blad. van 4 augustus 1919.
Wij hebhen zowel d.e uitspraak van het Zweed.se Rijksd.aglid. Lindma,ny als d.e uit-
spraak varr Vlgforss en het commentaar d.aarop varr Albert Jensen ontleend. aan
een artikel van deze laatste, dat verschenen is in "De SyndÍkalisttt, het or-
gaan varl het toenmalige Ned-erlands Synilikalistisch Vakverbond-, van 20 en 2'l
april 1915.

2)
1)
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het r^'oord- hebben gelaten. rrStakingen raken uit d.e mod.er' luid.de het opschrift,
dat boven zi.jn beschouwing was geplaatst 4) en hij schreef daarin, clat d.e overeen-
lcomst van eind 1938 t'i-n aile geval betekenis heeft als krachtig getuigenis van
d.e goed-e wil , waarmee d-e leid-ende rnensen ond-er d.e werkgevers en ond.er de werlsre-
mers bezield- zi,ln om d.oor samenwerking, d-oor vertro'*welijk en oprecht overlegr o[-
d.erlinge geschillen tot een voor beid-e partijen bevredigend.e oplossing te bren-
ranllFJv+a .

Nog d-uid-elijker is d,e schild-ering d.oor een zekere NiIs HoLmström, een van d.e

ond.ernemers-vertegenwoord.igers, d.ie destijo.s aan de ond-erhand-e1i-ngen heeft deel-
genomen. Hi j schreef in 1967 in het werkgever:sb1ad. 'rArbetsgívarenrt: 'rWat voora]
vermeld-enswaard is, d-at is niet het totstand.komen va.n d.e basisovereenkomst zelf,
ofschoon -or in d-ie overeenkonst sprake is van interessante technieken aret behulp
waaryan regelÍngen tot stand kunnen r^rorden gebracht. IIet belangr5kste echter was
d-estijcts hei bei,rustztjn va,n een natuurlijke saa;lhorigheid en een menselijk begrip,
clat geleid-elijk az.n ontstond bij a}le vertegenwoord-igers clie bij d-e besprekingen
aanwez: g waïen, zowel bij d-e arbeid.ersvertegenwoord-igers !) als bij de vertegen-
Iroordigeïs der ondei:nemers.. " Het stent tot d-ankbaarheicl, crat d-e geest, d-ie zich
van d-eze kl-ei-ne kring meester maakte, later tot heef het organisatieleven cloor-
d,rong en er daardoor onget,.rljfeld. weze;t1ijk toe heeft bijged.ragen dat er tiental1en
jaren larrg op de Zweeclse arbeid.smarkt betrekkelijk g;ezond-e verhoud-ingen hebben
geheerst".

Hoe d-e verhoud.ingen waren, die d-e heer Holmström "gezond-rr beliefde te noe-
men, en hoe "menselijki' het begrip van d.e Zr.reed.se ond-eïlremers is t zaL verclerop in
d-it verhaa.l nog blÍ"1ken.

In de zomer van 1919, nad.at ond-er meer door het reeds genoemde artikel i-n
d-e N.R.C. d.e overeenkomst vari Sa1tsjöbad.en hie:r te lande d-e aandacht had gekre-
gen d-ie zij ontegenzeggelijk verdiende, werd- daarop uitvosng comrnentaar gelever<i
door ond-er neeï rrDe Vrije Socialist!'. De betekenis van het akkoord- r+erd- in d-at
blacl aan de lezers met een *oenvoudigie cptelsom verduidelijk't,

Stel , zo heetie het 6), d-at d.e Zweed-se werkgeversorganisatie met een be-
paald. voorstel kont. ÀIs d-e d.rie vertegenwoord.igers va.rr het vakverbond t e g e n
sterrmen, de drie afgevaard-igd-en van het werkgevers.rerbond-.róór en d-e I'onpartjjd.i-
ge buitenstaand.errr d-ie d-at gezelschap presid-eert siemt óók v ó ó r , d-an heeft
de rlnauví op weclerzijd.s respect" gebaseerde samefirerking feilloos in het belang
va:-r het ond-ernemerdom gewerkt en d.a^n hebben ,ie drie zogenaamd.e werlaremersverte-
genwoord.i-gers bovend-ien voor rt front van d.e arbeiderskl-asse nog d.e schore schijn
opgehouden. In hoeverre echter is het gerechtvaard.igd- een d-ergelijke stemverhou-
d-ing aan te nenien? De drie stem:len vóór van d-e werkgevers-aígevaardigrlen staart
natuuriijk we1 va,st. l"let de clrie steiunen tegen van de vakbondsmensen echter Ís
dat geenszins het gev-a}. Van vakbond-svertegenwoordige::s, die een overeenkomst
als die van Saltsjöbad-en sfui ten: valt alles te verwachten. IIet is vof strekt
niet onclenkbaar, ja zei-fs re5el a.an te nenen, d-a,t somnigen hu:rrrer of z5 alie
d.rie, zich achter een voor:stef van de ondernemers schar-on, omdat het vakbond.sbe-
Iang vaker met d.at van d.e we::kgevers zai samen-rallen trarr eï tegengesteld aan zijn.
ÍJat d-e "onpartijd-igerr vcorzitter betreftz Yrct zal-, gezien d.e kfasse-herkomst van
dat soort lieden, praktiscir nauweli-jks vi:orkomen, mí:iar zu-íye.- theoretisch is het
d-enkbaar, clat hij zijn stem aird.ers ui-bbrengt dan rl-e d,rie werkgevers-afgevaardig-
d-en. Die theoretische mogelijkheicl is natuur'Iijk slecir'us het bekijken waard.rinclien
tevens d-e d.rie vakbond"smensen hu:r veto hebben Laten horen. In dat geval is het-

trN. R. C. f 

' , ochtendblad van \
Nai;uurlijk ivord.t hÍer weer
sproken. Bed-oeicl word.en: de
ItDe vakbeweging in Zwedenrr,

augustus 1939.
ten onrechte van rrarbeidersvertegenwoord-i-gerstr ge-
vertegenwoord,igers -'zan het vakverbond!
"De Vri,je Social-istrr ven '1p augustus 1919.

4)
5)

6)



-7-

geen de werkgevers willen in d-e trArbeidsmarktcormnj-ssiert met { tegen J verworpen.
\iat zaL er d.an gebeuren?

Het antwoord. op d.ie rraag, zo werd- d.estijd.s in I'De Vrije Socialistil betoogd.,
geeft de Engelse e::varing van rt jaar 1919. Het BrÍtse kapitalisme zag zich toen
geplaatst tegenover het d.reigend.e geva,a.r va:r een omvarlgrijke staking in d.e kolen-
mijnen. Een gemengd.e cormissie, bestaand.e uit zes vertegenwoord.igers van de mijn-
werkersbond- en zes vertegenwoord-i-gers van d.e rnijneigenaren en gepresid.eerd. d-oor
Sir John SarÈey, werd. ingesteld. om d.e d-reiging af te wend.en. De staking, d.ie op
d.e 1)e maart beg'inrten zou, werd- opgeschort om een uitspraak van d.e commlssie af
te wachten" 0p d.e 20ste maart publiceerd.e zij een voorl-opig rapport. Daarin wer-
d.en een l-oonsverhog-ng ón een werktijd.verkorting aarrbevolen en bovend.j-en med.ezeg-
genschap van d.e arbei-d-ers. Dezelfde avond. sprak d.e minister-president A. Bonar
Law in het parlement, HÍj verklaard-e, d.at d.e regering vastbesloten was een even-
tuele mijnwerkersstaking met all-e haar ten d.ienste staarrd.e mid-d.elen te breken,
maar hij gaf tevens d,e verzekerlng, d.at cIe regerÍng bereid- was de aanbevelingen
uit het rapport d.er commissi-e-SanJrey zowel naar d.e geest a1s naar d.e }etter i-n
praktijk te brengen. Eén dag later bevestigde hij d-ie verzekering zwaxt op wit in
een brief aan d-e secretaris van d-e mijnwerkersbond.. 0p 26 maart werd de vraags
staken, ja of nee? voorgelegd aan een vergad.ering van rrijnwerkersged-elegeerd-en.
0p grond. van d.e plechtige verzekering van Bonar I-,aw werd d.e staking afgelast. 0p
2J j:ni verscheen het d-efinitieve rapport van d.e commigsis-Sankey. IIaar zes vak-
bond.sled.en en Sir John Sankey zelf pleitten niet slechts voor datgene wat ook al
in het interim-rapport gestaan had., maar zelfs voor nationalisatie. Vijf van d.e
zes vertegenwoord,igers d.er mijneigenaren keerd.en zích vierkant tegen de voorstef-
fen van d-e meerd-erheid.. De zesd-e' Sir Àrthur Ducl<kram, kwa.m met eigen aanbeveli-n-
gen voor d.e d.ag, die zó weinÍg voorsteld-en, d.at ze tn de volksmond. terstond. ge-
karakteriseerd- werd.en als trDuckha.u en waterrr. Zeven tegen zes dus" Maar d.at be-
lette d-e regering niet om, haar toezeggingen ten spijto op 18 augustus bij mond.e
van LJ-oyd. George in het Lagerhuis te verklaren, dat zij een nationalisatie van d.e

mljnen afwees en met voorstellen zou komen d.ie min of meer geënt waren op d.e aan-
bevelingen van Sir Arthur Ducldram. De Britse heersend.e kl-asse, met andere wooï-
den, trok zi-ch van het hele Sankey-rapport geen bliksem aart. 1),rrZie d-aar[r zo werd- - met een verwijzing naar d.e kwalificatie in d.e N.R.C. -
in 'tDe Vrije Socialist'r bÍj d.ie Britse ervaring aangetekend, t'het oprechte overleg
d.er bcurgeoisie in d-e praktijk.'r Ten aanzien van het I'wederzijd.s respecttr werd. op-
gernerkt, d.at rrde bor:rgeoisie slechts d.an respect voor het proletariaat heeft,
ïra^nneer d-it zi jn tand.en laaí zien en tot d-e stri jd. overgaatt'. trDe Zweed.se arbei-
dersrrrzo werd. er aarr toegevoegd-, ttzul-Ien d.it l-eren begrijpen, ond.anks d-e overeen-
komst van Saltsjöbad.en.rrHet rÀras een verwachting d.ie mim dertig jaar later let-
terlijk werd. vervuld..

-2-
WIJ ZIJIV in het voorafgaancle u-itvoerig op d.e eind. 1!18 gesloten overeen-

komst tussen het Zweed-se l-akverbond- en de Zvreed-se werkgeversorganisatie Íngegaan
omd-at men zond.er kennis van hetgeen zi-ch d-estijd.s afspeeld,e het sociale klimaat
in Zwed.en niet verstaat, noch d.e ingrijpende betekenis kan beseffen van de twee

J) le frete gang varr zaken - met d.e letterli.jke tekst van de brief van Bonar l,aw
aan d-e secretaris van d.e Mijnwerkers Fed-eratie - word-t uitvoerig beschreven j-n
Àl1en Hutt, trThe post-war history of the British l/orking Class'r ("De na-oor-
logse geschi-ed.enis d.er Britse arbeiclersklassert), l,ond.en 1917, btz. 1l t/n 22.
Zijn relaas vrord.t volled-ig bevestigd. door G.D,H. Co1e, ,'A short historXr of the
British Working C1ass Movement 178T1!2J, Yolume III I bl-z. 161 t/n 1/0. Beid.en
zijn bekende Britse geschied.schrijvers over d.e arbeid.ersbeweging.
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grote stakingen, d.ie in d-e winter varr 1969 op 1970 het symptoom vo:md'en vaJr een

totale onunekeer.Nog eer zij achter d-e mg waïen verkfaarde op 2! januari 1970 d-e-

zelfde heer NiIs Holmströn, d-ie wij aI als spreekbu-is van de Zweed.se ond.ernemers

ten tonele hebben gevoerd, dat van d-e luttele jaren eerd-er rrog zo lyrisch en

geestd.riftig d-oor hem beschreven en gepïezen rrgeest van Saltsjöbad-enrr niet veel
meell oveï wàs.

Wij ontlenen zijn woord-en aa;r In kort geleclen in DuitslaÍrd. verschenen boekje,
lraarva;r titel en uitgever aa.ï'l het begin van d-it opstel staan vermeld. Het werkje
is samengesteld uit twee Zweedse brochures, die d-oor d.e red-acti-e van het Zweedse

tijd.sclrrift nZenít[ werden gepubliceerd. De ene brochure hand.e]t over de staking
varr d"e havenarbeiders van Göteborg in november 1969. De and-ere brochure heeft d'e

staking van de mijnwerkers in Ki-runa, l'lalmberget en Svappavaara tot onderwerp. De

eerste d..lurd-e een week, d.e tweede twee vofle maanden. Beid-e hebben het openbare
leven in Zweden bu-itengewoon geschokt. \rIij hebben niet verzuj-md- aan d,e gebeurte-
nissen d.esti jd.s aa,nd.acht te bested.en B). Het spreekt vanzelf , d"at d.e schÍId-ering
ervar. d.oor Zwed.en, die ten dele ooggetuigen zijn ger,sgqslr vé6I uitvoeriger is.
Juist aan d-i-e ui-tvoerige schild.ering, waarbij de ontwikkeling soms van d,ag tot
d.ag gevolgrJ word.t, dankt het boekje ziln grote betekenis. lrlat de Duitse uitgeverlj
d.e Westeuropese lezer heeft gebod"en is een verzameling hoogst bela,ngwekkend ma-

teriaaf , dat hem in staat stelt tot een eigen oord-eef en d-a.t hem bovend.ien in
staat stelt fatere ontwikke-Iingen j-n Zwed.en - zoals de recente strijd- van het
overheid-spersoneel ald-aar - beter te verstaa:r.

Over d.at materiaal - en over d.e conclusies, d.ie d-e Zweedse auteurs er u-i-t

getrokken hebben - zullen wij aarrstond.s nog nader spreken. Àlvorens dat te cloen,

menen wij ervoor te moeten waarschuwen, dat men de d.oor Cre stakingen van eind- '6t
en beg:in rlO teweeggebrachte, respectievelijk geopenbaarde verartd-ering in het
Zweed-se socialek1imaat niet z6 moetopvatienalszoueï opeens een
einde zijn gekomen aaÍr eerr 11-jarige period.e van volstrekte arbeidsrust. Ook tus-
sen het slui-ten van de overeenkomst van Saltsjöbad-en en de havensi;alcing van Göte-
borg in d-e herfst vaÍr ' 6) zijn er in Zweden arbeid.sconfl-icten geweest. Het schiint
nood-zakelijk daar even bij stil te staan, omd.at herhaald-elijk, in cliverse publica-
ties, d.e ind-ruk gewekt word.t varr het tegendeel .Nog zeer onlarrgs heeft Rien Bron-
gers 1n "De Groene" 9) Zwed.en rrtot voor vrij kort een paradi-js op aarde voor wat
betreft d.e arbeid.svred-efr genoemd-. Het is een bewering, d.i-e affeen naar iuist is
|n vergeljjking met hetgeen el-d.ers aan de hand. is.Van Zwed.en ging rrel-iswaar tien-
tallen jaren achtereen d.e roep uit, dat het t'een fand zond.er stakingenrr zou ziin,
maar de werkelijkheid. stemt met die roep niet overeen. Toen de correspondent van
d-e N.R.C. in de zomer van rJ) constateerd-e, d-at rrstakingentt in Zwedentrui-t de

mod,e rakentr, moest hi j tegeli jkerti jd. vaststellen, dat ze er desond-anks toch nog
wel degelíjk waren. Hij noemd-e daarvan een groot conflict in het horecabed.rijf in
1918 en een staking bij d-e boekd-r'r.ikkerijen en binCer:ijen in hetzel-fd.e iaarr dat
na,ar zijn schattingen - d-e statistiek was op het moment d-at hij schreef nog ni-et
gereed - in totaal een kleine ft mitloen verloren werkd"agen te zíen zou. geven.
Het is ju-i-st dat sed.ert Saltsjöbaden, geheel overeenkonstig d.e bed.oelingenr het
aantal stakingen verrnind.erd-e, geheel en al verd-wenen ze niet.

Om er enkele op te sornmen: in februart 1951 is er een staking varr d.e boot-
werkers in alfe grote Zweed.se havens; in het voorjaar van 1951 zin er omvangrlike
stakj-ngen in d.e Zweedse l-evensmid.d.eleninclustrie en in In paar electriciteitswer-
ken; i-n januari 1954 hreekt er een conflict ult in de Zwee<lse wijnclepöts; in ok-
tober 1954 Leggen de havenarbeiders van Göteborg het werk neer; in maart 1959 is
er sprake van een arbej-d-scorrfl-ict bij d.e Skanàinavische vliegtuigmaatscha.ppij §ÀSt
waarbij ook het Zweedse personeel betrokk-en is; een stakingsd-reiging bij de natio-

r?Daad- en Ged-achterr, maatt 1910.
rfDe Groenerr vaÍI 2'l maart 1971 .

B)
e)
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nale Zweed.se luchtvaartond-ernemi-ng I'T,ingef1ygrr kan slechts op het nippertje wor-
den voorkomen; in oktober 1966 tensl-otte word-t er gestaakt d-oor de Zweedse l-era-
ren. Varr d.eze stakingen zijn d-ie in de havens d.e bela.ngrijkste, niet slechts van-
wege het aantal erbij betro]<ken arbeid-ers , maar ook vanwege hrm karakter. De sta-
king in Göteborg van oktober 154 was ged-eeltelijk I'wlfdr', oie wel-ke ín 1951 in d.e

Zweed,se havens uitbrak was het vo11ed-ig.
Over de laatstgenoemde strijd- schïeef r-t officië}e sociaa,Idemocratische d.ag-

blad 'rMorgon-Tidningenr', dat het d-e eerste havenstaking in Ttwed.en was na d.ertíg
jaar en dat 'rd.e discipline van d,e Zweed.se vakbond.sled.en respect geoogst had zo-
we1 in het land. zelf al-s in het buitenlandr' 10).Tegelijkertijd oefend.e d-e sociaal-
oemocratische krant bittere kritiek uit op "rn hand.jevol lieden, dat d-e goodwill
in gevaar bracht, cLie d.e Zrreeclse vakbeweging vooï ztchzelf en voor d-e arbeld-ers-
beweging had gekweektr'. In gelijke geest liet zich rt conservatieve'tsvenska Dag-
blad-et[ horen. Die krant zei, dat "het niet in de trad.itie va,n d.e Zweed-se vakbe-
weg'ing 1ag om macht vóór ::eeht te -Laten geld-enr'. De liberale "Dagens Nyhetertr
verklaard-e, dat 'rde bootwerkers ernstig nacieel hadden berokkend- aan hun eigen
zaaktt 11). Dergelijke uitspraker:i, 'iraÍr d,ie zijd.en, J.aten er geen enkele twijfel over
wat of er aan de ha;rd. lias. Tegenover de officiëIe en zogenaamd,e'rarbeidersbewe-
gant",wier inkapselin8 in d-e burgerl-íjke n:aatschappij van het kapitalistische Zwe-
den te Sa1isjöbad.en formee] bekrachtigd r,ras, manifesteerd-e zich d-e beweging van
d.e arbeid-ers. Bijna twintig jaar voord.at in het lrloord-zweeCse i.izerertsgebied van
Kirula d.e I'geest van Saltsjöbad-en, ten grave word-t ged.ragen, werd- zijn d-ood,sklok
geluid d-oor de Zweed-se havenarbeio.ers,

Het boekje waarmee wij ons hler bezig willen houd.en noemi d.e Zweed.se stakin-
gen j-n d-e r,rinter van t69 op r7O 'riets nieuws,' (b12. BS). Daarmee kwrnen wij tot
op zekere hoogte instemnenp mits e: maar niei mee bedoefd r.rordt, d-at zij uít d.e
hemel zijn komen vaflen, De ?'geest van Saltsjöbad-enil is niet op een bepaald.e d-ag
gestorven. ZLln dooC is een proces geweest, zoals hij ook d-oor een maa,tschappelijk
proces tot f even werd- gewekt 12). loals steed-s in d-e geschieclenj-s van het kapi-

10) Wii citeerclen hierboven met instemming een uitspraak volgens wel-ke d-e bour-
g'eoisie sl-echts dan respect voor het prcletarr.aat heeft Tíanrleeï d.it zijn tan-
den Laat zien.I'íij handhaven C-ie rnening natuurlijii cnverzrnrakt. Wanleer 'rMorgon-
Tifu.i-ngenr' 1rar. het rrrespectf? spreekt, d.at I'd-e discipliner', dat wi-I zeggen d.e
st::ijdloosheid-, van d.e vakbewcging zou hebben gewekt, dan is d-at uiteraard.
een voorstelling van zaken, waarmee d-e Zweed.se arbelders grootscheeps bela-
zerd- word_en!

11) Geciteercl uit het Amerikaanse biad- "Christian Science l4onitor'rva;n 27f 1-'51.
12) In april 191i nas er in Zwed.en een staking in het bouwbed.rijf, waarbij círca

vijftigd,u-izend, a-rbeiiers betrokken Í/íaïen. Reed.s bestonrl er in de Zweed.se vak-
beiveging een Langzamerhand gegroeid-e traditie, d-ai het werk niet mocht wor-
den neergelegd- eer aile bemiddel-ingspogingen gestrand waren. Van d.ie trad,Í-
tie werd. bij d-e bouwvakstalling afgeweken" Door rle bcuwarbeid-ersbond.en. Want
d-e berrruste staking was niet t'wildr'. De bond.en brachten echter een voorstel
van d.e rijksbemid"delaars niet eens in stemming. Ze rraren bevreesd, d.at een ge-
ringe meerderheiC, gevonnd uit irr.m leden in l<l-einere pla,atsen, het aan zou
nemen tegen oe zin van d.e metselaars en d-e tlriimerlie«Len in d-e sted.en. Voor
d-e besturen zourLen daar moeilijkheden uit zijn voortgevioeid. De situatie i-n
het bou',+bedrijf en in d-e bouwarbeidersbono-en liet blijkbaar een and.ere opstel-
l-ing der besturen nog niet toe. De vakbewegi-ng a.ls gei-r.ee} echter was a} ver-
o"er geÏntegreerd.. Vand-aar d.at het vakverbond, het optred-en van d-e twee orga-
nisaties in d-e bouw uiterst scirerp veroo=dËIde, tn/aarmee men hier te maken
had- was een conflict j-n d.e Zr.reecLse va^hbewegingrdat gekarakterj-seerd kan wor-
d-en al s een fase uit de strijcl , die binnen d.e Zweed-se r,"akbeweging tegen mythe
en trad.itie gevoerd. moest word.en eer er van rrsaltsöbad.enrr sprake kon zijn.



talisme en va,n d-e arbeidersstrijd- zijn
resultaat van een ontwikkeLi-ng. llrij
nad-rukkelljk te herinneren.

HET ZOU MOEILIJK vallen voor In boekje over d-e Zweedse stakingen in d.e win-
ter van ,69 op 'JO een geschiktere titel te bed.enken d-an d-e Duitse uitgeverij ge-
kozen heeft. I{ij geeft ind-erd-aad precies weer waarvan er in d-at land- op rt bewus-
te tijd.stip sprake was: van spontane strijd- en van massa-actie. Dót d-it zo hlas nu
komt uit d-e tekst ook duid-eIijk naar voren.

t'De havenarbeidersr', zo zeggan de Zweed.se auteurs in dat ged.eelte, dat op
d.e strijd in Göteborg betrekking heeft, 'reisten het recht op, z e L f over hun
arbeidscontracten eïr l-oontarieven te besfissen, wild.en d-erhafve d-ie beslissing
niet aan d-e vakbond. overl-aten.rr ...rrDe havenarbeiders hebben tijd-ens d-e staking
opnieuw d-e nood-zakelijkheid aa:rgetoond-,dat zij hun belangenstrijd. van ond-er op, of-
tewel z e L f voeren.r' (blz. 21).

In het aan d.e staki-ng in d.e ijzerertsmrjnen gewljde d-ee} schrijven ze:

'tEen van de eerste vïagen waaïvoor de stakers zich gesteld. zagen was dezet
of het een georganiseerd-e staking noest ztjn of niet. Konkreet werd. d.aa::rree be-
d.oe1d, d.at het er om ging of d-e stakers de zaak in eigen hand- moesten nemen en
een stakingscomité moesten kiezen dan we1 het aan de vakbond moesten overlaten
om het g"=ónit samen met de mi.jnmaatschappij, d-e L.K.A.B. 11) te regelen.r'

In aanslu-iting hj-erop heet het (b12. 81, 82 en BJ):
I'BÍj d-e officiële sociaald-emokratische propagand.a tegen d.e mijnwerkers werd.

gezegd, dat d.e vorming van een stakingscomité d-e staking orurod.ig verlengd,e. Het
ging echter om een principiëIe, maar ook d,irect praktische kwestte.... Noch d.e

L.K"A.B., noch d-e vakbond, heeft gedurende de eerste d:rie d-agen va.n de strijd., eeï
in d-e stakersvergad"ering te Kiruna een con:-1té gekozen werd-, een houd.ing aangeno-
men waaruít zoa kunnen word-en afgeleid., d.at er zond,er strijd. sprake zou kunnen
zijn van verbeteringen voor d-e arbeid.ers... Nog in januari- bijvoorbeeld- was er bij
d-e autofabriek SAAB in Trollhàttan,bij d.e VOlVO-fabriek en in Gràngesberg - nota-
bene na een korte bezettingsstaking 1D - d.oor d.e bond. een overeenkomst gesloten
d.ie duid.elijk bewees, dat d,e arbeid-ers volled-ig terzijd.e kond-en word.en gesteld. in-
d-ien ze niet iot het faatste ogenblik toe d.e situatie controleerd-enrr. . . Vandaar
dan in Kiruna I'het taaie confl-ict met d.e bond omtrent cie leid,ing varr. d"e ond.erhan-
d-elingsdelegatie. rt Ging er om of d-e d,elegatie geleid- kon word-en door een gewo-
ne arbeid.er, d-ie d-oor 4.700 collegars afs woord.voerd.er bij d-e ond-erhandelingen
was gekozen, d-an vrel of d"e leid-ing persé bij een vakbond.sfunctionaris diende te
berusten. Voor d-e vakbond-sleiding was d.at een prestigekwestie; voor d-e arbei-ders
wa.s het een zaak van werkelljke d.emokratie en van de beste resuftaten. ldant vof-
gens het gebruik is bij zulke ond.erhand-elingen op plaatselijk niveau d-e woord.voer-
d-er op het besfissend-e moment d-e enige, die zich naar d.e werkgever begeeft en hii
oefent daamee een beslissende invl-oed. uit. Hoe het in d.e praktijk tussen werkge-
ver en secretaris vaít d-e plaatselijke vakbondsafd-eling kan toegaan schetst zekere
Rarrtatalo, d.e plaatselijke voorzitter van de mijnwerkersbond. in Kirrna. Hij was met
d.e secretaris meegegaari omd.at hij weI eens wilde weten, wat zich achter de geslo-
ten d.euren af zou spelen. Nad.at d-e heren van de L.K.A.B. zich van d.e eerste ver-
warring had-den hersteld. zel directeur Göranssonl dat de tekst van d.e overeen-
komst dusd.arrig verpakt d-iend-e te word-en, dat d-eze d.oor d-e arbeldeïs geaccepteerd.

1r) L.K.A. B. = Luosavaaïa Kurinavaara Aktie Bolaget,d-e staatsijzerertsmaatschap-
pil.

1l) Zoals men ziet waren er nog rref meer stakingen d-an d-ie wel-ke wij boven ver-
mefd hebben.
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d-e verschljnselen d-ie zich
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daar voordoen het
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zou kunnen word-en. Rantatal-o stond- op en grng; secretaris Fahlman bleef zond.er
protest zitten.rl

Bovenstaande regels tonen, evenafs trouwens d-ie blad.zijd.en varr d,e brochure
vraarin het verloop van de staking van d.ag tot d-ag geschild-erd- word,trd.at de strijd.
in d.e aanvang een rrgemengdrr karakter had-, dat wil zeggen: weliswaar spontaan be-
gonnen en ttwild.rr was, maar d.aarom vof strekt nog niet hel-emaal buiten het plaat-
selijk vakbondsapparaat om ging. Pas ond.er d-e d.ruk van d.e omstand.ighed.en tred.en
d-e arbeid-ers hoe langer hoe zelfstand.iger op. Voor hen is kerrnel-ijk d-e rreigen"

str{jd. geen rrbeginse}rr maaï een kwestie vrn hard.e nood-zaak en praktijk. Be}angwek-
kend- is ook, d-at uit d-e feiten blijkt, d-at op de af-Lereerste stakersvergad.ering
niet 'n comité voor d.e stríjd-, d.och een comité voor d.e crd,erhandelingen wordt ge-
kozen. Het zijn dergelijke realistische beeld-en waaïaaÍr het boekje over de Zweedse
stakingen zíjn grote betekenis ontleent.

frDe stakingsleiding'r, zo Lezen we verd.er, rtverlangde voor alles, d-at d.e on-
d-erhand-elingsd.elegatie in haar geheel zo lang mogelijk d-e besprekingen met d.e d.i-
rectie zou voeïen. Ind.ien het op het laatst, overeenkomstig het gebruik, nood.za-
kelíjk zou blijken d-at ze d.oor één man werd.en afgerond., dan wíst men tenminste aan
d.e hand- van d.e voorafgaand,e gesprelcken rde daarvoor het meest geschikt was...rr

Over d.e strijd. veïnemen we verd-er:
rrDe eenheid- in de míjnwerkersstaking kwam tot stand. d.oor d.e zelfstartd.ige mas-

saber.reging tegen een gelneenschappelijke tegensta;td.er. De l-eid-ing wordt opged-ragen
aan arbeidskameraden, d-ie voor d-e zich aarrclienende taken het geschiktst lijken.
Het d.oel- van d-e strijd- word.t d-oor alle betrokkenen tesa"men vastgestel-d-. . De voor-
waarcle voor het tot stand komen varr zulk een eenheid, trots vroegere ond-erlinge
tegenstellJ-ngen en ond.arÈs vari buiten af ond-ernomen pogingen om verd-eeld.heid. on-
d.er d.e arbeid,ers te zaaien, vormd.en de voortdurende massa-vergad-eri-ngen. De sta-
kingsleid.ing legde daarin in het openbaar rekenschap af en de arbeid-ers beslis-
ten zelf. Het gevaaï van een koeharrd-e1 achter d-e schennen was gering, want daar-
mee }«:rrnen wel enkelingen beïnvloed- word.en maar geen grote vergad.ering. . . "

Hefaas is het niet mogelijk binrren het bestek van d-it artikel- all-es uit het
boeiend.e materiaal te citeren wat men wel- zou wil-len. De Lezer verneemt hoe de
arbeid-ers, telkens en tel-kens weer gedwarsboomd- d-oor vakbondsfimctionarissen,
hr.rrr wil d-oorzetten. Hij leest van welke midclel-en 211 zích bed.ienen om hun actie te
orgarriseren en hij leest ock hoe a1le pogingen van de vakbond-sbureaucraten om hen
tot werkhervatting te bewegen op d-ie mid,d.el-en schipbreuk l-eid-en. Hd leest hoe ' t
mid.d-et van d.e bed-rijfsbezetting gehanteerd. wordt om grotere d.mk i:-it te oefenenl
hij verneemt hoe het juist d.e jongste en onervarenste arbeiders zijn, d.ie - omd.at
ze het minste last hebben van de vakbond-strad.itie - het krachtigst optred"en. Hij
l-eest telkens en telkens weer hoe d.e arbeid-ers iedere pogÍng van de bond. om zich
a1s I'bemid-defaar" te presenteren afwijzen en hoe zij eï op staan, d-a'i; d.e d,irectie
van d-e mijnond-erneming het stakingscomité als ond-erhand-elingspartner erkent en d.i-
rect d-6É,rmee besprekingen voert.

Scherp schil-d-ert d-e brochure d-e arbeid-ersvijand-ige praktijken varr d.e bond en
óók laat d-e brochirre zi-en hoe d.ie praktijken soms succes hebben. De arbeid.ers
staan namelíjk in d-rie verschillende stadjes in d-e strijd- en in rt kleinste plaats-
je, in Lulea, slaagt de bond. er in met geraffi-neerd.e intriges d.e strijd. naar een
ned-erlaag te voeren. Daartegenover staan d-an al- d.ie gevalien waarin de krachtige
houd-ing d.er stakers verhind.ert dat d.e vakbeweging ook maar enige vat op hen weet
te verkrijgen.

Interessant is ock wat er in d.e brochure gezegd- word.t over het optred-en varr
bepaalde groepenr We vernemen bijvoorbeeld., in verband. met d-e staklng vari de ha-
venarbeid-ers in Göteborgr het volgend,e:

'rDe jeugd-orga,nisatie van d-e Commulistische Partij --rrVH,nsterns Ungdomsför-
bund." (WT,) = begrèep geen sikkepit van de grote betekenis der eenheid. van sctie.
Zij stuurd-e d.e havenarbeid-ers een telegr,em, wa&ïin zíj hun vroeg steun te wilfen
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verf enen aan d.e rrvorming valo een revofutionaire communistische partijrr. Trouden d-e

havenarbeid-ers daarop ingegaan zijn, dan zou er nog tijdens hr:l strijd. verd.eeldheid
in hwr rijen zijn ontstaan en d.arr zou d.aarmee hun eenheid van actie opgehouden heb-
ben te bestaan. . . r'

De lezer hoort ook, d-at d-e Zweedse maoïsten in d.e strijd- van d-e havenarbei-
d-ers geen enkele ro1 gespeeld hebben, evenmin als in de staking i-n het lizererts-
gebied-.

'fDe K.F.Ivi.I. ("Konmlrristisk Förbund- llarxisti-sier Leninisternarr , d.r.7. d-e

Zweedse l{aoïsten) kwam'r E zo leest men op b1z. 12O, i'al op de '1Je d-ecember (dus
heel kort na het begin van C.e mijnstaking - red-. D. & G.) met de rad-ica-Ie sta-
kingsieid-ing in conflict toen zij in een d.oor het stakingsconité georganlseerde
d-emonstratie manif esten verd-eeld-e waarin to b d-e vorming va,rf een nieuwe marxis-
tisch-leninistische partij r,verd. opgeroepen. En dattr t za luid.t d.e kritiek van de

schrijvers van het boekje, rrnota.bene op een noment ruaarop allerwege door d-e vijan-
d.en verkond.igd- werd- (net a1s in Rottercla;:r - red-. D. & G. ), dat cle staking het
werk was van bepaa,lde samenzweerd.ers en d-e arbeiders ztch de uiierste inspanning
moesten getrocsten om d"e eenheÍd. van actie te-bevraren ond-anks a1le politi-eke ver-
schiffen" De I,,.F.I,Í.L. hield het bovendien voor O-oelmatig cm tijctens de staking in
Malmberget een "nassabijeenl<omstrr te organiseren ter viering van Stal-ins geboor-
ted.ag. Hoe onreah-stlsch dat al-les was bleek ond.ubbelzinnig. 0p d.e uitgeschreven
'massa-bijï:ïï:ï=:"::#,iï:,ï:;í: ;:i:ÏËii 1"1;;ï:ï::ïÏl* 

^o,*.*iste*ra, 
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wordt in het boekje rneegedeeld-, d-at zi j aar- haar led.en in het ertsgebied d-e raad
gaf om conflicten rnet d-e vakbewegingsbureaucratie zoveel ncgeiijk te vermijden en

vooral niet te ver te gaan. Die houd-ing - aldus de schrijvers - heeft er toe bij-
ged.ragen dat ',vefe arbeiclers onzeker werclen en d.e stoctkra.cht van d.e staking
kleiner werd". Hu.n algemene conclusie; 'rGeen enkele (officië1e) organisatie was

opgewassen tegen d-e eisen, d-ie de situati-e stefde en d-e arbeid-ers bekeken a.l- d-ie

organisaties even critischrr.
I'Het belangrijkste feit van de stakingr', zo leest men op b1z. BO over de ge-

beurtenissen in het lfoord-Zweedse ijzerertsgebi-e0., "is dat de arbeid-ers zichzelf
onto.ekten rzrch bewust werd-en van hul mogelijkheclen, hul macht en hr-ur klasse-saam-
horigheíd.. Ta] van arbeid-ers, die vroeger ncoit in het openbaar optraden of ver-
trouwensposities bezetten, zijn tijaens d-e staking op de voorgrono- getreden. In de

stakers-rergaderi-ngen voerd-en zL7 het woord, over hun ervaringen, over het bed.rijf ,

over d,e maatschappi.j en over hun strÍjd-. Zij leid,den zélf een grote staking vaír ze-
ker 4.500 arbeid.ers op d-rie verschillend.e plaatsen tegeli jkerti jd-, die ond.erlÍng
1JO k1}ometer van ef}:aar lagen. Zij benerkten d.aarbÍj hoe f',.rncti-onarissenrpolitie-
ke baantjesjagers en directiefed.en sii'Jerden voor hun n:acht",

Dat diezelfd-e arbeiders bij hret begin van cte actie nog van allerlei i-lfusies
venru]6 \.raren, daarover iaat het boekje ook geen enkele twijfel bestaan. Zo leest
men bijvocrbeelC, d"at d,e arbeid.ers vofstrek-u niet verwacht hadCen, dat c-e zoge-
na.amde Zweeclse rrarbeidersregerlngil zich er hardrreklcig tegen zou verzetten, dai
er d.irecte onclerhand-elingen gevoerd- zou,len i/crclen tussen de stakers en d-e d.irec-
tie van d-e L.li.A.B. Uit cte beschrjjving van d-e gebeurienissen blÏkt, dat d-ergelij-
ke illusies snel plaats maakten voor een helcl-er inzicht in de }<eihard-e realiteit
alleen d-oordat cie arbeiders bij h.ul actle gewoon met hun neus op c1e feiien werd.en
ged.mkt.

AIs d.e auteurs van het boekje d-e gebeurtenissen sannenvat-ben, riatr zegg*on zij:

"De stakingsbeweging iverd gekenmerkt cloor 'n directe, door een proletarische de-
mocratie. De richtlilnen en beslissingen werden cloor d.e stakers zelf getrokken en
genomen in hul m€-ssa-vergaderingen. ÀIs voortaan i-emand het verschii- wil- rveten
tussen blrgerlijke en proletarische d-emocratie, dan behoeft men hem slechts te
wijzen op het ve-rschi-l- in optreden tussen de mi;nwer:kersvakbond- met zijn sta.tuten,
d.ie d.e macht van een kleine ininC.erheid en een apparaat moeten garanderen ener-
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zijd.s, de stakingsbevreging, d-Íe de macht direct en zonder om\^/egen aarr d-e arbei-
d-ers zél-f schonk and-erzilds."

Bij h-rrn sanenvatting zeggen d-e samenstel-lers van het boekje (ntz. 98):
"Bij de stakingen zag mon een eenheid van actie van arbeiders met zeer ver-

schillende id-eologische-, organisatorische- en poiitieke opvattingen. Hetzeffd-e
gold van O-e stakingscom'jié's. AIs de vijand zotrt act":-e ond-er dntk zetrvíanneer een
beroep ged-aan worclt om rust en ord-e te hand.haven, warineeï gezegd- word.t, dat de
arbeiders vertrouwen moeten hebben 1n de beloften van de werkgevers en van d-e

vakbondsfurrctionarissen, watrrneeï ze tot werkhervatti-ng worrlen opgeroepen, dan is
er behoefte aan een stakingsleid-ing, dÍe ongevoelig is voor de zweep varr d-e so-
ciaaldemokratische partij. . "

Even verd.er heei het - zeer terecht - rLat rreen centraal efenent bij d.e sta-
king in het Zweedse ertsgebiecl het streven was om zéLf ie beslissen" Daarom kwam

het er op aan dat d-e strijd ?n àemocratisch karakter had-" AIie belangrijke besl-ui--
ten werd-en door de arbeiders zeLf in de stakersvergadenngen genomen en d.e ond.er-
hand-eli-ngen met cle directie werden gevoerd- door de vertrouwens.l-ied.en van de ar-
beid-ers en ni-et docr van buiten h.ul rijen komend-e functionarlssen.r'

Op een andere plaats (-lfz. '11{) word-t opgemerkt:
'rDe steed.s weeï gehouden massa-vergaderingen vormd-en het mechanisme waa:rnee

d-e eenheid werd. geha^nd-haafd-" Daarmee werd een werkza.me, denocratische en door
iedereen geaccepteerd-e massa-organisatie geschapen, clie ziclt een leidlng gaf ,
t^/aarvan steed.s veer opnieuw rekenschap en veïantwoord.in6l werd- verlangd-. De massa
vergaoeringen hadclen meel in d.e melk te brokkelen oan heef het machtige apparaat
varr d-e sociaaldemocratische partij. r?

Niettegenstaalde c1a-b alfes, de ui.bvoerige schilderingen over: de betekenis
van het spontane optreC-en der arbeiders ten spijt, komen d-e schrljvers van het
boekje over d.e Zweed-se stakingen tensfotte tot gevolgtrekkingen, die met clatgene
wat ze zelf zo uitvoerig hebben laten zien en beschreven volfed.ig in strijd. zijn.
Dat gebeurt hier: en d-aa.r zó bruusk, met zul-k een volledige negatie va,n rvat men
zelf even te,,/oren geeonsta-ueerd. heeft, dat d-e lezer soms moei-te heeft om zijn
ogen te geloven.

- 4-
NA HuADZIJDET\ iang te hebben ultgevreid over rt spontane karakter d-eï Zr+eed.-

se siakingen va-n eind. '69 en oegin rJO, na te hebben laten zienhoe d-e arbeiders
bij hun massa-acties in strijcicomité en stakersvergadering de organen schiepen d.i-e
hr.;.rr in staat steld.en een m a c h t te vormen en hul eerrheÍd. te beinaren, na -be-

vens te hebben aangetooncl, d-at d-e vo1 sireicte afzijdigheid -ran ied-ere politieke
doelsteIling en van iecler politiek streven voor d-ie eenheid- d,e onmisbaïe vooï-
waard.e was, gaan d,e auieurs var-r het boekje d-ai wij hier bespreken aan het slot
daarvan plotseling overstag,

In een sl-othoofclstuk, d-at - uiterst karakteristiek - d.e iitel d-::aagt van
"Pofi-tieke peïspectievenrr, verklaren cle schrijvers, na aanvankefijk cp d-e zojuist
genoemd-e facetten van de strijd- te hebben gewezen, d"at d-e stakingen in GÖteborg
en in het noord-elijk ertsgebied. gekenmerk-b raerclen door het ontstaan varr'reen'be-
wuste voorhoecle i-n,le stri-jd- van de gehele ar'r,eid-ersl<iasserr. Yan d-ie voorhoed-e
zeggen zij, dat zij niet beantwoordt a.an Lenins definitie van een voorhoed.er orndat
het gaat om een voorhoed.e in de econorrische strijd en niet om een politieke orga-
nisatie met een cluicle1i-jke politiek, zoa-is hem voor ogen stond en zoals hij in de
voïm valr d.e bcl.sjewistische partij geschapern heeft. Toch beiekent - we laten nog
steed-s d"e auteurs var-] liet belu,ndelde boekje aan het woord - l-ret ontstaan van d-e
ilvoorhoede" d,ie zij menen waar te nenen, geenszinsn dat Lenin's theorie ond-erste-
boven wordt geworpen. Integend.eel , het bewijst, zeggen zee op geheeJ- nieuwe wijze
d"e jrristheid v'a^n Leninrs theorie. Twee blao-zijd-en verder word.t d.eze I'voorhoed.e in
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d-e strijd. d.er gehele arbeidersklasse'r opeens, zcndLer blikken of blozenrrd-e voor-
hced-e voor de Zweed.se Àrbeiderspartijtr genoemd..Tegelijkertjjd. beklemtonen d-e samen-

stelfers va;a het boekje dan nog een keer, d.at men te rnaken had,'rmet een rnassabe-

wegingrd-ie tot uiigangspult van een nog veel breclere massa-beweg:ing word-en kari.rl
In dat verbarid-, betogen ze, dienert zlclt, I'vart revolutionair poli-tiek starid-pr.rntrr

tal van gecompliceerd-e groblemen aarr, zcal-s bijvoorbeeld: '1 . d,e verhoud-ing tussen
de stakÍngsber,ueg'ing als massabeweging en de diverse 'oolitieke organisaties, d-ie

er aanspraak op ma1.-en trde a:rbeidersbewegingtr te vertegenwoord,ígen; 2, de beper-
kingen ,ur".r, de stakingsbeweging als voorhoed.e ond-erhevig is; en 3' de betrek-
kingen tussen d.e opbouw vatl een revoluti-onai-re voorhoede en een ntassabewegang.

Men behoeft niet eens erg diep over deze uiteenzettingen na te denken om te
consta.teren, d-at hier getracht i^rordt de feiten van d-e sta,kingen met k'..:nst en

vliegwerk in overeenstemming te brengen liet een trvoorhoede-standpult", \/aaÏmee

zÍj in werkelijkheid volstrekt in strijd, zijn. Wie weet dat het Zweedse blad 'iZENIT" r

d-àt voor d-e iublicatie der - oorspronkelijk twee - Zweed-se brochures over d-e sta-
kingen l,erantl,roord-eh-jk is, z::h - in het vcorwoord - aandient als I'een leninis-
tisófr tijd-schrift, 1àt echte r" aan geen enkele organisatie is gebonden", dat wj-l
zeggen ,ólkor"., fcs staat van zowef cle oÍ'ficiële Zweedse C"P. rals v-an de rad-ica-
le-vteugef daarvanralsmed.e van d-e Zweedse }ÍaoÏsten, die zal alferrninst verbaasd-

zijn. Het 'rleninisrne" van "ZENIT', moet ons inziens verstaa,n word-en in d-e zin van
eei soort nneo-Ieninismerr, d-at at te specifiek Russische trellken van Lerrinrs
theoriergegoten in forrnuleringen waarrrree nen niets lr'eet aan te vangen, d-oor d-e

voord-eur op straat zet, om echter d-e eigenlijke kern van het leninisme d-oor de

achtercieur d-es te gretiger in huis te haien. Het word.t in feite met zoveel woor-

den ook door ?rZENITrr toegegeven.
Zeer compact en zeer precies word-t het stand-punt val d-e auteurs van het be-

ha:id-eld-e boekje in de allerlaatste afinea weergegeven. Deze slotah-nea luio-t aLs

rrnl ot:

t'De -revolutionaire vocrhoede moet de eenheicL van actie van d-e nassabeweg]'fi9,
1,aar zelfstand-igheid. en ha,a:: eigen ontwikkelingsmogelijkheàen respecteren en als
deef van d-e massabewegingen optredenr inplaats van te pogen haar vari buiten af
te controleren en te d-iri-geren. Àlfeen op die manier kan c1e id-eologische voor-
hoed.e, mits zij een juiste politlek voe-rt, tot d-e pol-ítieke voorhoede worden van

de arbeiclersklasse en van c1e andere ond-erd-rukte klassen en lagen.r!

Z:=daar incierdaad. een vat voI iegenstrijd-igheclen samengeperst in een noted-op.

op 'n andere wijze is hetzeffd-e sta.nd-plurt rrreinig:regels tevoren ald-us saJnengevat,

dàt',d-e kleine revolutionai-re groepen, d.ie zich rra,n kfeine ceffen tot een massa-

partij ontwikkelen willen,bij de massabewegingen in de arbeid'erskiasse moeten aan-

l*opó^., Wat is d-e taali van een d-ergeli-jke massa-partrj? I,^/at ís tIe taak van een

p o ] i ti eke voorhced-e?De sa;nenste-L.Le::s va.nheiboekje zwijgen erinafle
talen over en dat is speciaal in hrrr onista;:dighed-en - na a'Lles namelijk wat zij
over het ontstaan, het ver,l-oop eri iret kar:akter d-er Zweedse nassastakingen hebben

neeged.eelcl- - maa-r het versta,ndlgste wat zij i<u:rnen doen. Laat ons echter in hwr
plaàts enkefe mogel.ijl.,hederL opperen en onclerzoeken wat ze waarC. zijn.

Kan Liet d-e -taak van r1e 'trevolutionaire, politieke vocrhoede?r zijn, d.oor haar
activi-teit, Tnar optreden en ha,ar propaganda d-e masse,-beweging van c1e grond- te
krijgen? Het antwoord- l-uidt Cr,Lid-elijk ne-e_, zoweL in hel, licht \rar de feiten, als
i-n oe ogen vaJ.r onze Zweed-se au-teurs. ZíZeggen nadrukkelijk, oat d.e kfeine celfen
bij d-e màssabewegingen moeten aa.nknopen qn zich tot 'n rnassapartij te ontwikkelen'
Dàt betekent, àat-in het on.tivikkelingsbeeld., d-at hun voor ogen staat, d-e nassa-

bewegingen er eerder zi jn clan de door hen gewenste massaparti j ' De gang' va'rl zaken

bij àe lweease-Etairingen in de winter var) r69 ap rlO bevesiígt d"at. De gang van

zaken elders tlo'awens ook.
I/iaar afs cie massa-bewegingen nie+" dank zij d.e een of and-ere "voorhoecieil zijn
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ontstaaÍr, wat is d-én taak en f't-u:.ctie van de trvoorhoed-ert? De Zweed-se schrijvers
zeggen nadrukkeli;k, dat d-e laatste d.e zelfstandigheid- van de massa-beweging niet
mag aantasten, haar niet mag beïnvloeclen, haar eenheid van actie nlet mag ond-er-
graven,haar niet mag l-eitlerr. Maar wat moet ztj darL? Wij kunnen ons niet aan d-e in-
r1ruk onttrekken, dat d.e Zweedse auteurs op het - ook d.oor Lenin gehuld.igde -
stand-punt staaÍr., dat de spontane massa-bewegingen van d.e arbei-ders nooit meer
d-an een zogenaamd. economisch karakter kr:nnen hebben en dat er daarom rn politie-
ke voorhoed.e nod.ig is om er - met i1e nod-ige omzichtigheid., zoals de Zweeàse au-
teurs bepleiten - een polj-tieke betekenis aar. te geven. Waartoe die omzichtig-
heid? Omd,at onze Zweedse auteu::s, naar hun boekje bewijst, zéér wel- weten, dat
iecler:e politielce benadering van de massa-bervegingen ile dood van die massa-bewe-
gingen in zÍch bergt. De enige taak, d.ie varr hrm standpu:rt uit voor d-e voorhoed,e
is weggelegd., dat is een taak, d-ie d-e eenheid. van aktie in gevaar brengtr d.ie de
voorhoed.e, naat zi7 zel-f verkfaren, niet in gevaar mag brengen. Inclien inclerd-aad
een voorhoed-e vol-doet aan hu.rr eis, dat zij d-e eenheid, en zelfstand.igheid. d-er mas-
sa-bewegÍng niet mag aantasten, dan kó"n zij niet alsrrvoorhoecierr optred-en en zo-
d-ra ztj als voorhoede optreedt brengt zt) juist d-at in gevaar, wat ook d.e schrij-
vers van het boekje al-s het helangrlkste van de massa-bewegang beschouwen.

Waar ligt o-e oorzaak van deze tegenstrijd-igheicl, van deze vicieuse cirkelt
waarin orrze Zweed-se brochure-samenstellers zich af s een spartelend- visje rond--
wentelen? fncle::d-aad- in hrin leninistische opvatting, d-i-e een stïeng ond.erscheid-
naakt tussen econcmj-sche- en politj-eke actiee een ond-erscheid-, dat in werkelijk-
heid. in het gehee-L niet bestaat (bei.a1ve daar cian, rvaar d-e politieke-, dat wj-I
zeggen de burgerlijke revolutie zich nog nÍet ,.roltrckken heeft, zoa,ls in Rusland
voor 1917 !). \^ia,t d,e "ZENITT'-groel niet ziet, aat is, Cat d.e arbeid,ers in hr:n
massa-bewegingen tct een machtsvorrning geraken, die er onvermijd-elijk toe leidtt
dat hun optred-en zich ook tot een ingreep op het terrern van d-e produktie uit-
strekt. Dergelijke ingrepen, uit c1e praktische eisen varr het klasse-optred-en re-
sulterend-, betekenen een aantasting vaf,l-, een ingreep in de besta,ande kapitalis-
tische ord-e, een ingreep, die niet tot stand- koiat als gevolg val bepaald.e pol-i-
tleke zienswijzen, die er integend.eel alieen maar toe kunnen bijd-ragen ciergelijke
ingrepen zolang mcgeiijk uit te stellen. Want ingrepen op het gebied- v:.r: de pro-
d-uktie verond-erstelfen een klasse-eenheid-, die Coor politieke zienswijzen, inter-
pretaties en stand-punten telkens weer kapot word-t gebroken. De omverwerping -'ran

het kapitalisme, de vestiging vaJl een ínCere prod-uktiewijze, is geen kwestie van
poli tÍ ek tnzícbLt, maaT van ze lf starrd.i ge klas se-activi teit,

I'Een massa-beweging", schrijven ortze Zvreedse auteurs iosweg tussen hun meest
Ierrinistische ulteenzettingen, "is krachtens haar natuur icl-eologisch heterogeenrr.
Ze bedoelen met d,ie uitspraak dan, d.at d-e arbeid.ers, Cie aa::l zorn massa-beweging
deelnemen afler:laal anctere opvattingen over d-e politÍek, cle 54od.sd.iensi, d.e moraal-
eÍrz. in hun hoofd hebben. Irrde::Caad. I [/at maakt d-erha-Lve, clat ze als een gesloten
eenheÍd optreden? Niet hun gocLsd-ienstj-ge overtuiging, niet hwr moraal- of hwr
ma,atschappij-beschour'.ring, n1et cle pol.itiek, maa,r hrur gemeenschappelijke proletari-
scl:e situatie. Dat laat de praktijk eenvoud-ig zien. I{aar d-ie prakti.lk, d.ie d.ood-ge-
,*one werkelijkheid belet onze Zweeclse schrljvers niet om te ber,reren dat I'de massa-
beweging niet in cie plaats r,/an een pclrtieke or:ganisatie trecLen lianr' (AU. 123).
In één ad-em lateri ze er op vo.Lsen,dat cie poiitieke cr:ga.nisatie niet in de plaats
van de massa-bewegrng kan treden. Ze becioelen daa,r ker:lelijk mee, d.at er naast de
massa-bewegang óók nog een poJ-itielee organisatie nod.ig is. lr/aarom? Orndat zí1 - en
ze Laten het op blz. 12J d.uici-elijk blïken - het social-isne opvatten a.l-s een zaak
van een (uitera,ard- nieuwe) staa.tsrnacht. Vor::: hen is ind.erd-aad- de ve-rvang:-ng va.ïr
het kapitalisme cloor het socia.lisnie een politi-eke_ za.ak en om die poJ-ltieke zaak
te verwezenlijken heeít nen - en ook cl.at zegg'en ze rondu-it - inderd-aac1 een oï-
ganisatie nod-ig, waarbinnen inzake ídeologische kwes-bies éénvormig word.t ge-
d.acht.
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Daa::mee zijn we d.an meteen bij een arrder kardinaal purrt aangeland-, het laat-
sr,e dat we hier aan de ord-e wif]en stellen. In het besproken boekje - we hebben

het daareven af geciteerd- - wordt gesproken vatrr een "@ste voorhoed-err. De au-
teurs karakteriseren afs zodanig d.e stakingsbeweging, ofschoon ze even later het
begrip rrvoorhoederr in tegenstelling en naast d.e massa-bewegj-ngen hanteren. Maar

d.at gebrek aan konsekwentie intersseert ons mind.er. Het is een d-irect gevolg
val d.e tegenstrijd.ighed.en, d-ie we al behand.eld- hebben. !/aarop we hier nog wi11en
wi jzen ís d.e trbewusiheid-tr, d.ie d.e schri jvers bij de stakers constateren, een"be-
,r-,r=th"id.", die ze totaaL ónders interpreteren d-an het naar ilrrze mening is toege-
staan. Waarvan de Zweedse stakers zich ind-erd.aad- b e w u s t ziint d-at is hun

kracht. En ze ztjn zíclt d.aarvarr bewust, d-oord-at d-ie kracht zj-ch bij hun gezamenl{k
en zelfstald-ig optreden openbaart. ÀIs de auteurs rraf,l het boekje oveï d-e bewust-
heid- varr de arbeiders spreken dan hebben ze kennelijk een soort van politieke be-
wustheid- op het oogreen politielce beuustheíd, waarvan ze zelf bd hun schild-erin-
gen hebben aarrgetoond-, dat ze totaal afwezig was, getuige bijvoorbeeld- d-e iIlu-
sies over d-e houding d.er Zweedse Arbeid-ersregering.

De auteurs va;1 het boekje menen d-at d.e d.oor d-e stakers toegepaste strrjd-vor-
men het gevolg zijn van opvattingene va,n id.eeën. Dat komt er op neer, d-at het be-
wustzijn hr-rn strijd- zou bepalen. In werkelijl<heid- is het zo, d-at hun striid- bepalend-

is voor hqn bewustz3.;1;', Niet Ce ideeën d.er arbeiders bepalen hun strijd-r d-och hurt

klasse-ervaringen. Yarrdaar, dat we in de aanvang van d-it opstel zo d-e na,d.ruk er
op hebben gelegd., d-at d.e strijd. in Kiru:ra en Göteborg niet uit d-e lucht is komen

,ràtl"r, en àat órrd"r" klasseconflicten er aan vooraf zijn gegaa.n. De schrljvers van

d.it boekje weten dat ook wel en noemen die andere stakingen eveneens. Hrur bete-
kenis voór d-e latere strijd- word-t d,oor hen echter volkomen arrd-ers gezi-en dan wij
het d.oen.

ÀIs d-e schrijvers van het boekje - terecht - verklaren, d-at d.e geest van d-e

overeenkomst van Éaltsjöbaden in Zweden verdwenen is, Can bedoelen zij, ge]-oven

wij, toch heel wat anclers d-an wij. Zij zien het zo, dat met één slag in de hoofd-en

d-er Zweedse arbeid-ers aL het spinrag verjaagd is vart het verled,en. Wij geloven
daar niet aan. IIet verdwijnen var. í" geest varr Sa1tsjöbad-en i-s na,ar onze overtui-
ging een d.irect gevolg van het feit, d.at de ma.atsehappelijke ontw-ikkeling va^n het
fanó inpfa,ats van d-e arbej-dersbeweging, c1e beweg'ing der arbeid,ers op d-e dagord-e

heeft géplaatst en d.e beweg'ing d.àr àrbeid.ers nu eenmaal gehoorzaamt aan ónd'ere

ontwikhelingswetten d.an waaïaafl de Zweed-se vakbevreging of de Zweedse sociaaf-de-
mocratie is ondenr-orpen. De period-e vaJr d.e strijd, op basis van het Zweedse kapi-
talisne en volgens d-ó spehegels d-ie bij d.at soort van strijd- behoren, is afgelo-
pen. Een nleurve period.e breekt aan. Het spinrag ls nog niet verdwenen, maar het
Lelfstand-ig optreàen varr de arbeid-ers is niettemin een onontkoombare nood-zaa.k.

Naa.:mate dat zelfstand.ig proletarisch optred-en zich d.oor zal zetten, zaf ook het
geloof aan de een of arrd-ere ttvoorhoed-e'r hoe langer hoe meer tanen. Wat de zoge'
naamde rtvoorhoed-e" als haar taak en fr.rnctie heschouwl za). een onmogeljjkheid- blij-
ken en wat de arbeid-ers waarschijnlijk nog gemine tijd- als rreen onmogelijke iaak"
za1 voorkomen, za! niettemin d-oor hen in d-e praktijk worclen opgelost en vervufd.


