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ARBEÏDERSSTRÏJD IN DRÏE LANDEN

IN DII NUMMER van trDaad. en Ged.achterr houd.en wij ons bezig met vier belangfij-
ke acties van arbej-ders in drie verschill-end"e larrd-en. Àchtereenvolgens word.t er
hier - overigens in geheel op zichzelf staarrd.e beschouwj.ngen - aand.acht geschon-
ken aan de gebeurtenissen in West-Schot1and., aan d.e staking bij d-e Parijse Metro
en aan d.e verbitterd.e str{jd., d-ie d.e arbeid.ers van d.e SEAt-autonobielfabrieken in
Barcelona gevoerd. hebbenrni-et sl-echts tegen d.e d.j-rectie, ma,ar ook tegen d.e gewa-
pend.e rnacht van het tr'ranco-regiem. Vier acties, want in West-Schotland. namelijk
Ís niet slechts sprake van d.atgene, wat zich op en rond d.e scheepswe:rren aan d.e
Boven-C1yd-e afspeeltrmaar bovend,ien nog vaJr een strijd. van d-e arbeid.ers d.er Ples-
sey-fabrieken te Alexandria in het graafschap Dr:mbartonshire.

De achtergrond. van af d.eze acties is n'iet d.eze1fd.e. Bovenclj-en zijn er zeer
grote versch-iflen wat betreft d.e toegepaste strijd-urethod.en. De arbeid.ers van d.e
Upper C).yd.e Shipyard.s (ae Sctrotse scheepswer',ren) zttrn tot dusver geheel and.ers op-
getred.en d.en hr:n collega's veun d.e Plessey-fabrieken.Beid.e categorieën hebben to-
taal 6nd-ere method.en gekozen d.arr d-e Parijse metro-bestuurders, wier actie - zoaLs
ure nog zulIen zien - enige overeenkomst vertoont met d.e actie van rt Britse PIT-
personeel in het begin van d.'it ja,ar.

Wat d.e nethod.e aangaat staan d.e actie in het Schotse Alexand.ria en d.j-e in
Catalonië het dichtst bij elkaar. Zowe! d.e Plessey-fabriek aJs het sta,atsautomo-
bielbedrijf in Barcelona ziirn d.oor het personeel b e z e t op d.e langza,rnerhapd-
Iclassiek geword.en wi-jze. ïn d-e Catalaanse hoofd.stad. heeft d.ie bezetting geleid.
tot d.e heftigste botsing tussen d.e arbeid.ers en d.e hand.havers d.er bestaand.e ord.e
Èie het Spanje van Franco ooit heeft gekend.. In rt Schotse Alexand.ria is van ge-
vechten tussen arbeid.ers en politie tot op het moment d.at wij d.eze .regels schrij-
ven geen eprake geweest. Wat d.e scheepswerven aaJr d.e C1yd.e betreft: in tal van
krarttenr zowel in Engeland. als hier te 1and.e, 1s geschreven, d.at'ook d.eze door
d.e arbeid-ers bezet zÍjn.Wij hebben - naa,r men za1 zien - red-enen on achter d.ie be-
wering een vraagteken te plaatsen. In ied.er geval draagt d.e "bezettingrr van de
scheepswerven een volkomen 6nd-er karakter d.arr d.e bezetting van d.e Plessey-fa-
briek.

Wat d.e acties Ïíaaratree wij ons hier bezig houd.en met elkaaï gemeen hebben is
hun beteken:is. Daarop hier verd.er j-n te gaan lijkt ons overbod-ig. ïn e1k van de
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d.rie ar+ikelen treed.t zij vold-oend.e duid.eliik naar rroren. Bovend.ien laten wij ach-
ter d.e d-rie betreffende beschouwingen een kleine polemiek volgen met een Belgi-
sche ka,neraad, die over het veïschijnsel van d.e bedrijfsbezettingen enkele opmer-
kingen heeft gemaakt, waar:mee wij het volmaakt oneens zijn en d"ie wij trachten te
weerleggenro.a. met een verwijzing naar wat zich in Schotland" en Spanje heeft af-
gespeeld.. Enkele concfusies, d,ie in d.e bewuste d-rie artikelen geen plaats hebben
gevonCen zijn d6àr te v-ind,en.

[ensJotte een kort woord- over onze bronnen. Onze beschrijving van wat zich
in Schotland. en in Parijs heeft afgespeeld. berust op d.irecte informatie van bij d.e

strijd. betrokken arbei,lers. Voor wat Schotl-and betreft is d.ie informatie door En-
gelse vrÍenden aan ons d-oo-cgegeven. Van de inlichtingen omtrent d.e metrostaking
- afkomstig van een metronachinj-st - geld-t iets d-ergelijks. Zij bereikten ons via
Franse kamerad-en. In het geval van de U,oper Cl-yd-e Shipyard.s zijn die inlichtingen
nog aaJrgevuld. met gegevens uit Britse kranten. Voor de gebeurtenissen in Barcelo-
na waren we uitshlitend. op kranten aarrge\iezen. l^i'ij kerrnen persoonlijk vlel arbei-
clers in Catalonië, maa-r ten eerste u,erken die ni-et bi; d-e StrÀT en ten tweed-e gaat
het, onregelnati-ge contact met hen langs grote omlregen. Vooral Franse kranten,
d.ie aarr d-e gebeurteníssen a,an gene zijcle van d-e $rreneeën veel meer aandacht pJ-e-
gen te bested-en dan de Nederlanrlse blad.en, viaren ons bij het schrijven over d-e

strijd, van d.e Ctalaanse arbeiders van nu-t"

DUIZE}TNEN SPAÀNSE ÀUTOWERi{ERS

IN HEVTGE STRIJD ME T I'ABRIEKS-

LEIDING EN FRANCO-POLITItr

SPANJE beleefd.e de afgelopen september- en oktobermaand een walure herfst
a1s gevolg van de kfassenstrijd.. Van arbeid.ersoptred.en en arbeid-ersverzet was eï
sprake in vrÍjwel all-e industnële centra varr het Iand., dat wil zeggerr2 in d-e aI-
lereerste plaats in lIad.rid,, in het mijngebied- van Asturië en in Catalonië.

t'Frente Libertàríolr, het te Pari-js in de Spaanse taal verschijnend.e bl-ad- van
d-e Confed.eracÍon Nacional d-er Trabajo (C.N.T,) - tret in ballingschap vertoevend.e
aÍrareho-synd-icalistisehe vakverbond- - maakte melding van een ind-n:kwekkend.e hoe-
veelhej-d. stakingsacties. In het bouwvak te iviad-rid- werd- het werk maand.ag 1J sep-
tember neergelegd d.oor 50.000 arbeiders. Er ontstonden bloedige bo'csingen tussen
stakers en politie (Guard.ia Civil), waarbij de arbeider Ped.ro Patino Toled.o werd"
ged-ood-. Er werd- ook gestaakt bij een fabriek van elektronische apparaten in Ma-
d-rid., eï waren stai<ingen bij het bouwvak te Barcelona, bÍj het openbaaï vervoer in
d-eze stad. en bij karto:rnagefabri-eken efders in Catalonië. Er waren voorts stakin-
gen bij diverse berlrijven in ldavarra en in Asturië, waarond.er de steenkoolindus-
trie.

In oktober bereikte d-e strijd. van d-e Spaanse arbelC-ers zijn hoogtepurrt bij d.e

SEAT-fabrieken in Earcelona. In d.e l-oop van het voorjaar en van d.e zomer hadden
kJeinere acties en een wijd-verspreid-e onmst claar reed-s vooï een soort van voor-
spel gezorgd" fn de met FIAT gelieerd-e SEAT-fabr:ieken ','rerd in het begin van d-it
jaar een nieuwe regeli-ng voor d.e nachtd,ierrst ingevoerd., waartegen d.e arbeiders
terstond- bij de rtadministrad-oresrr protest aarLtekerrden. Hul verd-ere protesten had.-
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d.en betrekking op d.iverse and.ere z,aken. Z4 namen het niet, dat z4 zonder nad.ruk-
kelijke toestemmíng niet naar het toilet mochten; zij vond-en het tempo van de fo-
pend.e band. te hoog en zij lclaagden ook over het ontbreken van vold.oend.e veilig-
heid.smaatregelen, als gevolg waarvan in een period.e van tien ma,and.en twee arbei-
d.ers levend- verbrand.den en een d.erd.e werd. geëlektrocuteerd.. Tenslotte achtte het
SEAT-personeel in d-e loop van 1!/1 d.e lonen te laag, zeker wanneer er gelet werd
op d-e stijging van d.e prijzenrd.ie sed.ert het begin van d.it jaar met 1§/. omhoog wa-
ren geSaar].

De ontevred.enheÍd. Ieid.d-e tot verzet. In het voorjaar werd. er bij SEAT een
paar maal gestaakt. Daarop antwoordd.e C,e directle in juni en juli met het ont-
slag van een twintigtal arbeid-ers d.ie zij beschouwd.e al-s d.e voornaanste rad.d.raa.i-
ers. ÀIs gevolg van de tegenmaatregel na,m de onmst toe. De zaak van d.e ontsla-
genen werd. in d.e loop var. d.e zoÍLer voorgelegd. aan rn speciaal tribunaa,l voor ar-
beid sgeschi1len.

De behand.eling ervan ging gepaard met een aantal spectaculaire gebeurtenis-
sen. Bered.en polÍtie vatte post voor d.e karitoren van de advocateny die d.e arbei-
d,ers verded.igd-en. De bed-oeling was u:iteraard. ze te intimid.eren. Bij de zittingen
van het tribrinaal r"rerd- weinig publiek toegelaten. Verscheid-ene hond.erden arbei-
d.ers bezetten d.e ingang van het gerechtsgebouw. Andere arbeiders hieLd.en een de-
monstratie op d.e VÍa Layetana, een varl d.e grote boulevards van Barcel-ona, waar
gedrrend.e de br:rgeroorlog van 1916/19 d.e persd.ienst van d-e CIII gevestigd. was.

Prof. mr. Afonso Garcia, hoogleraar aan de irnj-versitej-t van Barcelona, ver-
klaard.e: 'rïk geloof aarr het recht van staken.r! De rechters stel-d.en d.e arbeid-ers
in het gelijk. De uitspraak luid.d.e, d.at hr:n ten onrechte ontslag was verleend. En
aan d.e SEÀT-d.irectie werd. d.e verplichting opgelegd. hen weer in d-ienst te nemen.
Net als prof. Garci-a behoord.e een groot d.eel van d.e rechters tot d.e progressieve
vleugel van de Spaarrse heersend.e kl-asse, d.ie voortdurend. met het Franco-regiem
overÀoop ligt ourd-at zij een m o d. e ï n kapitalisme voorstaat 1).

Tot d.ie progressj-eve burgerlijke stroming behoort d.e SEA[-directie bepaald-
niet. Zij legd.e d.e uitspraak van het tribirnaa] naast zich neer. De ontslagenen
b 1 e v e n buj-ten d.e fabrlek. Maar op maandag 18 oktober slipten enkel-en van
hen d.oor d.e fabriekspoort. Zij namen hun vïoegere arbeid-splaatsen in en weigerd.en
weg te gaarr toen d-e d.irectie hen d.aartoe sommeerd.e. Op een pogang hen te verwij-
d-eren begonnen alle in d.e fabriek aarrwezige arbeid.ers, 7.000 van de totaal ruim
20.000, een staking, waari-n zij d.e fabriek bezetten. Onmid.d.elldk riep d.e d.irectie
d-e hulp van d-e politie in.

Het was éón uur in d.e nid-d,ag van maand"ag 18 oktober d.at d.e openbare macht,
zwa.ar bervapend. en ged.eeltelijk bered.en (ae z.g. Policia Àrmad.a) in groot aantal
bij d.e SEAT-fabrieken in d-e j-nd.ustriewijk van Barcelona arriveerd-e. In d.e loop van
hr:n actle om hogere lonen en betere arbeid.sverhoud.ingen waïen d-e Spaarrse automo-
bielwerkers Ín botsing gekomen met d.e staat en zijn ond.erd.:r:ld<ingsapparaat.

Àan d.e arbeid.ers werd. gelast d-e fabriek te verfaten. Toen vierdr:-lzend van
hen weigerd.en aan d.at bevel gevolg te geven ontbrand-d-e eerl verbi-tterd-e sIag. De
politie maakte gebmik van yuurwapens en van traangasbormen,d.e arbeid.ers bed.ien-

l) ttet Franse d.agbIad.'rI,e Mond-e?t- spreekbuis van het Franse kapitalisme,
d.at in Spalje aanzienlijke financiël-e belangen heeft en 1!a?rgm over d.e

Spaanse gebeurtenissen altijd- zeer uitvoerig schrjjft - heeft in d.e afge-
lopen jaren omtrent het bestaan vaJr een progressieve- en een conserva-
ti-eve vleugel bj-nnen d.e Spaarrse boirrgeoisie herhaald.elijk gerapporteerd.
en d.aarbij ook de sociale achtergrond. van d-ie poIítieke tegenstelling
bloot gelegd..
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den zici^ van molotof-eocktai-ls, voorhamers en ijze:;eÍt staven. Het gevecht o-uurd.e

v-ier voile uren. Verscheid.ene arbeiclersrmaar ook yerscheidene politi-emannen weï-
Cen gewond. De arbeid,er Antonio Ruiz Villalba weïd door drie kogels in d-e buik
getroffen. Hij bezweek aan zijn verwondingen in cle avond- van maandag '1 november in
een ziekenhuis.

Pas om vijf uur 's mid,d-ags slaagd-e de politie er in de SEÀT-arbeiders uit d.e

fabrieksgebouwen te verd.rfiven.Inrniddels had-d.en vele d.uizend.en ancl-ere SMT-arbei-
c1ers, d.ie niet aan d-e bed.rijfsbezetl,r'ng deel-na,men, een demonstartie op touw gezet
in het centrum van Barcelona. Zij clrongen daarbi_1 rt gebouw van d-e officÍële rf vak-
beweging'r Z) li-menr oE er vervolgens ccor d.e poIÍtie 1{eeï te tuorden uitgezet.
De sLrljd. echter wa,s claarmee geenszins ten eind,e. Uit solid-aritei-t rnet het SEÀT-
personeel , en med-e na+;uurfijk omd,at zijn stri,jcl tegen prijsverhogingen en vóór bete-
re lonen en arbeidsvoorw.rard-en j) cloor.vrijwel het gehele Catalaanse- en Spaanse
proletaria,at als zijn e i g e n s'[rJ.1d- kcn worden b-oschouwd-, lrercl de arbeid- ook
neergelegci in tal van and-ere bedrijven, Bij Siemens in Barcelona rrerd- gestaakt en
bij het busbed-ri1f, in het eeÍste.3:va} geCurende enkefe uren, in het tweed-e geval
een e'bmaa1 lang. Bovendien 1{aren er sta.kingen brj een bedrijf voor auto-onci-erde'l en
in Pamplona ( 750 man) en bij een ioeleveringsbearijí voor de scheepswerven in Bi-L-
bao (lOO nan).In Àsturië breidoe zich C.e mijnwerkersstal<Íng uit, waarover wij aan-
stond.s nog nad"er komen te spreken. Te Barcelona. werd, ook weer gestaakt in de
bouw.

Op het optred-en van de arbeiders entr.roordde oe SEÀT-directj-e rnet de tegen-
zeL :ran de uitsluiting. Aan 5"16i arbeiCers werd vocr zes aagen hu-n congé gege-
ven; 4.691 and.ere SEAT-arbeid-ers vrerden voor twee i-agen buitengesfoten. Op vrij-
d,ag 22 oktober zou het r,rerk bij c1e SEAT-fabrieken ten d-ele vlord-en hervat. De ar-
beid-ers kwa^rnen opd-a.gen, naar: g'ingen, eerulaa,I in ce fabriek, terstond weer tot d.e

bezetting d.aarvan over. \r/eer -riep d"e d-irectie d-e politie te hu-lp, weci-erom huam
het bij and-ere becirijven in Èarcefona tot solidariteitsstajringen.

Yoor de ri-erd.e maal laaide het conf,Lict hoog op op maandag 2\ oktcber. De

ochtend.ploeg van d.e SEAT-fabrieken begon, na enkele uren te hebben ge-'verkt, een
staking met gekruiste armen. niverse montage-werkpla,atsen tlercien la;:rge1egd. De

d-irectie d.reigd.e met nierrwe uitsiuiti.ngen"In de stad ruerd-ett denonstraties gehou-
d-en. Bij d.iverse SEAT-d.eaIers nerden C.e ruiten i-ngegoolcl. Pas op naand,ag 1 novem-
ber keerd.e - uiterlijk althans - de nist weer zf) .

I}T ÀSTIIRIË.

2)

1)

Niet s-Leehts in Catalcnië was
het mÍ3ngebied- van Asturië. Seíert
actie vcor hogere lonen. Geo.urend-e

4)

e:: sprake van feffe kl-assenstri;d, maar ook in
'l okiober voerden d-aar d-e kompei-s een verbeten
een tiental- jaren is il"e produktiviteit van d-e

De ofÍici-ë1e Spaa,nse Itvakbewegingil vertoontrwat haar strrrctuur betrefi,
geen enkele overeerrkons-b met cle vakbeweging in la,nci-en als Engeland,Ita-
Iië of t,,/est-Dr:-itsl-and. Z1j lner:--rtne::t veeleer enigszins aant een orgaJrÍsa-
tie als het Duitse Àrbeidsfront ui;]- he1; 1ii-i;ier-trjdperk.
ne N"R.C. berichtte 1 november, op gezag vaïi ztJÍ:L correspondent, dat de
a,rbeiclers van SEAT geen looneisen haCden gesteld. ne med.ed-eling is
onjuist , Ze waren er wél . Daarover ging het conflict in d-e loop van C,e

zomer. De rtirectie d-eecl een onbetekenend.e tegemoe+"kouring, clie door ae
arbeiders als voistrekt ontoereikend. -ran Ce hand werd Eehrezen.
Dit rrrtikel- werd- begin november geschr-even, ma,ar kor. pa,s in ons d-ecern-
berrl;:uner vord.en geplaatst.De schii-d.ering d.er gebeurtenissen ioopt d.er-
hal.re tot en met '1 november:.



-5-

schachten in het kolenbeklcen veur] Ovied.o voortdurend- tenrggelopen. A1s gevolg
d.aarvan zijn en-kele mijnen dicht gegaarr. In enkele gevallen Ïra-ren d.e lagen uitge-
putrmaar d.e meeste keren was het een kwestie van rentabiliteit. Vóórdat in 1)61
een begin gemaakt werd. met de natj-onalÍsering, die in 1970 was voltooid.r profi-
teerden d.e nijneigenaren van bijzond.er hoge invoeruechten en lage lonen, d.ie ge-
ha-rd.y1a616 kond.en word.en omd.at d.e rrsterkerr a:m van d.e Frarico-regering telkens op-
ni-euw gereed. stond. om ied.er verzet van de arbeiclers net bLoed.ig geweld. te smoren"
In een d.ergelijke situatie ontbrak hen d.e prikkel tot een tijd.ige mod.ernisatie. Op

het moment dat de staat d.e mijnen overnam wero hij belast met d.e erfenis van een
veroud.erd. prod.uktie-apparaat. Àan een vernÍeuwing daarvan viel niet te denken,
d.oord.at het staatsbud.get ook aL belast werd. met d.e vergsed,ingen d.ie varrwege de
national-isaties aan d.e vroegeïe bezitters moesten word.en r.r-itgekeerd-. De mogel\jk-
heid. van een prod.uktlviteitsverbetering vj-a een betere bel-oning wees d.e staat a -
evenzeer om fi-nanciële red.enen af . De begrotingsposÍtie van het Iand., aldus Ma-
d-rid., oed.oogde niet, dat d.e eisen van d-e mj-jrurerkers werd.en ingewilJ-igd. ofschoon
ooktrÀcci-on Syndicalisterr, het b1ad. van d,e offi-ciële (staats) 'rvakbeweging't, die
eisen gerechtvaard.igd noemd-e en d.e situatie d.er Astirrische arbeid.ersbevolklng
als onhoud.baar schetste. Zj-edaan d.e red-err waarom een blad. af s rrl,e Mond.ett d.e a,r-
beid-ersstr{jd. in Ashrrië als 'teen warÈopige strijdrr karakteriseerde.

De gehele maand- oktober h-i-efd-en d-e Asturische mijnwerkers met grote volhar-
d-ing voI. Op d-ezelfd-e dag dat d-e SEAT-arbeid.ers in Barcelona in verbitterd ge-
vecht gewikkeld. raakten met d-e politier grngen in het Asturische bekken 9.000
kompels d-e d-erd-e week in van een staking net gehuiste arrren. De gebeurtenissen
in Catalonië gingen met een uitbreid,ing vari d.e strijd- in Asturië gepaard.. Woens-
dag 20 oktober 1ag het werk praktisch bij alle schachten stil. Bij het ontbreken
van ook maar en-lge vofln rrarr ond.ersteuningn trotseerd-en d.e arbeid.ers d.aa:mee d.ap-
per d.e onbeschrljfelijke armoed.e, d-ie hu-n ten d.eel viel. Morel-e steun ontrringen z{j
wel. De neringd,oend.en in het mijngebied- stond.en aan hr.rn zljàe, ged.eeltelijk uit i-
d,ealistische notieven, in belangrijke mate natuurlijk ook omd.at trín inkonsten vol-
led.ig wegvielen. Daannaast kond.en d.e milnwerkers dan nog verzekerd, zijn varr de mo-
rele steul van d.e verbod.en "Comj"siones Obrerastr, d-e trarbeiderscormissiesrr, die
d.oor sommigen !) als een i11egale I'echte[ vakbeweging word-en gekarakteriseerd.,
d-oor and.eren meer aIs een soort van trïad.enrr word-en opgevat. Hoe dit zij, d-e reg€-
ring keert, zlc}r in ied.er geval tegen d.eze I'arbeiderscoumissiesrt net grote scherp-
te. De heer Garcia Ramal, d-e minister voor de vakbewesang gaí hun op niet nis te
verstaÍre wijze te kerrnen, dat er i-n d,e Spaarrse sa.menle'ring voor hen geen enkeJe
ro1 was weggelegd-. Ma,ar va;n een d.ergelijk ninisterieel bevel trekt d,e werkelijk-
heid- zich natuurlijk weinig a,an.

ENKU,E CONCIUSIES.

Wat is nu het algemene beeld-, d.at uit d.e stakingsbeweging in Spanje oprijst?
VÍie let op d.e geschetste tegenstelling tussen de progressieve- en de conse:rratie-
ve stroming bi-nnen d.e Spaanse heersend.e kl-asserw-ie let op d-e ouderwetse mentali-
teit van d-e SEAT-d.irecti-e. op d.e econom'isch-technische achterlijktreid. der Asturi-
sche nijnen, op de gesparrnen politieke atmosfeer waarin het arbeidersverzet zic}r
afspeelt, d.ie za1 welnig moeite hebben rnet d.e bewering, dat er duid.elijk twee za-
ken d-oor el-kaar heen spelen.

Enerzijd-s is Spanje een Iand.1 i*aar weliswaar op kapi-talistische basis gepro-
duceerd- word-t, maaï waar óesond.anks d-e burgerlijke revol-utie nog altljd. niet vol--
tooid. is. Ten d.e1e is afles wat er geschied.t gericht op het verkrijgen van poli-

5) Zo bijvoorbeeld. I'De Volkskrant" in haar ed-itie van ! november 1971,
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tieke vrljheid-, mod,ern bedrijfsbeheer, -.r'r,akingsrecht en hedend-aagse organisatie-
vormen. Tegelijkertijd- echter is ook ond.er het Franco-regiem d-e ontinikkeling van
het kapitalisme zaver voortgeschreden, d.at geheel para11e1 d.aarmee ied-er optre-
d-en varr d.e arbeiders vormen aanneemt, die zich ool< met een mod-ern kapitalistisch
reg-iem niet meer verd.ragen. In één ,,soord,; d.e situatie is buitengewoon ge-
compliceerd-. Voor zover er op vakbewegingsvrijheid. en stakingsrecht word-t aange-
d-rongen, op verbetering van een aftands produktieapparaat of een vrtoruitstrevend-
loonbeleid., kan c1e inhoud. vaJr een d-ergelijk streven weinig angstaanwekkende heb-
ben voor iLat rieel rrarr de Spaanse heersend.e klasse, dat het Eranco-regiem be-
schouwt als een kluister vcor zijn eigen nnatschappelijke activiteiten. Voor zover
d.e vcrmen van d.at verz,et cle gesialie aannemen rran bedrijÍsbezettingen, stakingen
met gekruiste armen, beslissingen lcor de arbeider:s zéIf, machisvormÍng aan de
basis e ertz. 1i-gt de zaak natuu':rlijk vol-kcmen a,nd-ers. lJant C.ergelijke vormen kurrrnenr
zonder d-at d.c- betrolckenen zelf zich,lat be'wus-[ zTlt, eT np een gegeven moment toe
leiden, dat ook de inhoucl van het arbeid.ersstreven een grond.ige wijziging ond.er-
gaat.Alles harrgt d.aarblj aÍ van de om..rang; der berveging en van d"e machtsr,'erhoudin-
gen tussen d-e arbeiclers enerzijd-s, d-e iloderne Spaanse bour:geoisie van morgerl an-
d-erzi-jd.s. Die rnachtsverhoud.ingen zulien ook beslissen over d-e vïaag, waartoe d.e

huj-Cige I'Comislones Obreras!r zich ontwik-he1en zullen: tot een vakbewegir]g naaï
klassieke -r,ïart of tot iets ano.ers. \danneer minister Garcia Ramal opmerkt, d.at
zij gebrek aan cliëntele hebben en naar het verled-en georiënteero- blijven, dan zit
d,aar een kern van r,iaa,rheid. in, maar on een and.ere reCen dan hij bedcelt. De ar-
beiderscommÍssies zLJn naar het verleden georiënteerd voor zover zt) rrvakbewe-

glng" witlen spelen. Zt7 ziTn in Cat opzichi georiënteerd, naar een ontwikkefingr
d.ie in d.e modern-kapitalistische vesterse land.en tol, de verled.en tijd, behoort in
Spanje eci:ter zi-ch nog niet heeft lc"rrrrren ontplooien. Gebrek aan eiiënteie valt
eveneens te constateren, maar in wÍssefend.e mate. Zodra er in Spanje sprake is
-uan eelt d.uiCeiijk streven (ook blj d.e arbeid,ersklasse) naar uod-ern-kapitalistische
verhoud.ingen, hebben d.e "Comisiones Obreras" over aa,nhang en invloed allerminst
te klagen. Integend-eel:o-È hetzel-fd.e moment vormen zij een respectabele rnacht ach-
ter d-e Spaanse schernen. Zodta echter ci-e arbeiders de allemod-er:nste sirijd.vormen
toepassen en zélf beslissen bij eigen actie en optred-en is cle inv]oed- van d-errCo-
misiones 0breras'r trvijfelachtig" Hoe sierker in be'oaaide tf Conisiones[ politieke
:-dea,listen net uitgesproken politÍeke io-eologieën een rol spelen, cles te zeker-
d-er zal het arbeid-ersoptreden zich buj-ten hen on voltrekken aangezien dergelijke
trcomi-sionesil een bed,reiging vonnen voor d-e arbeicLerseenieeid.

Beid-e tendensen zíjn te bespeuren in het huiclige Spanje waar oud.e voïiren en
gedachten met nieuwe strijC.wijzeyt Lot een schier onontrr.rarbare kluwen zijn verstren-
ge1d.. De oorzaak is, dat temid-oen van hopeloos oud.e:nvetse politieke verhoud.ingen
d.e Spaanse arbeid-ers herhaald-elijk niet de clag van r,crgen aankond.igen, ooch die
van oveïmorgen.

EEN DOLKSTOOT iN DE RUG VAN ASTURIË.

Dtr JOI,:IGSIE staking in d.e Ast,;rrische mijnen (oktober 1911) wercl ,1oor
d-e arbeiders bijzond-er dapper volgehoud-en.De kolenvoorracLen bij d.e Astu-
rische hocgovens begori:-ren aJ behoorlljk te sfinken. Uiteraard zocht d.e

Spaanse ::egering naar nicli.elen orn rt voor haar d..reigende gevaau te ke-
ren. Zij vond ze r1ààrr'nraar z'L7 ze ook bij een vorige mijnwerkersstaking
in Asturië gevond-en ]rp-d: in Polen. Toen c-Le Àst'.rische kompels beg'in
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1970 d-e arbej-cL neerlegd-en i«+a.na het staatskapitalistische Pof en het re-
giern van Franco te hulp, ond,anks protesten van Spaanse bolsjewiki. Be-
gin februarÍ 1970 - zo heeft d.e d.issidente Franse bolsjewiek Roger Ga-
raudy onthuld.rleverden Poo1se schepen op bestellJ-ng aanzienlijke kol-en-
voorrad.en in Spaanse havens af. Nu, in 1971, is het precies zo gega3.n,

lrlederom heeft Polen d-e verbitterd- strijd.end.e arbelclersbevoll<i-ng vari As-
turië een d.olksteek in de mg tcegebracht. Blijkens een bericht in het
Frarrse clagblad trT,e ivlond-ert r,,rercien er begin november r11 in d.e Asturi-
sche haven Biibao verscheid.ene schepen verwacht, d.ie steenkool zouclen
komen brengen. Leve de interna.tionale soliclariteit van 't kapitalisme,
leve d.e belangengemeenschap van fascistische en bofsjewistische heer-
sers !
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STAKING BIJ PAR]JSE METRO:

ACTIE YAN ÀRBEIDERS ZELF

CONTRA \TAKBEWEGING

NIlv[4ER TEVOREI{ nog is d-e d-iepe tegenstelling tussen d-e arbei-ders en d.e vak-
beweging in Frankrijk zó scherp en duid.elijk aan d"e dag getred.en a1s tijd.ens d.e

jongste staking van de Parijse metro-treinbestuurd-ers. nat mag op het eerste ge-
zicht vreemd. schijnen, omd-at de op d.insàag ! oktober j.1. begonnen actie op Inaan-

dag 4 oktober d-oor d.e bond-en werd. uitgeroepen. Maar wat op d-ie dag aIs een offi-
cië1e staking aanv-ing, was precies één week later een 'twilderr strijd- geword-en,

d.ie d.oor de machinisten als één man werd- voortgezet tegen de uitdrukkelijke wil
van d-e bonden in.

Het moment waarop rt karakteï en daarnee ook de betekenis van d,e métro-sta-
king fund-amenteef veranderde kan zo al niet op d.e second.e, dan toch op het uur
nauwkeurig r*ord-en aangegeven. Het gebeurd,e op d.insdag 12 oktober, rs midd.ags om

d.rie ur:.r. ne vier sa,laenwerkend.e bonden - te weten d-e categorale SÀT en drle an-
d.ere, respectievelijk aangesloten bij d.e CGT, d-e Ctr'DT en d-e FO 1) - had.d.en tegen
dat tijd.stip een veïgadering belegd- in d.e grote zaal van C.e rtBou-rse du Travailrr
in d.e Parijse Rue du Chateau d-rEau. Deze bijeenkonst, bijgewoond. d.oor 1500 van d'e

25OO in staking zijnd-e machinisten,is Ce rumoerigste vergad.ering vaf,1 rTétro-perso-
neel geworcLen die er ooit is geweest.llooit hebben d-e bes-tuurd.ers van de vier be-
trokken organisaties voor zuike hete r,-.:ren gestaan afs cleze middag. Nimner tevo-
ren in hun carrière is
0p geen enkel moinent
Echipbreuk al-s deze kèèr.

n5
!L

DE

DE

Nog voor het eigenlijke
nelen af . De CGT hacL er in

hi.rr d.:or 1e eigen led-en zó heftíg de mante] uitgeveegd.
van hur: Ioopbaàn reed hu]] beproefd.e tal,tiek zd Ío1ledig

begin van d.e bljeenkonist speeld.en zich a1 heftige
ioegestemd., aat zi1 ook zou \rorden bijgewoond- d-oor

to-
Pa-

t) Slf = Synclicat Àutonome Tracticn (categorale bond. van rijdend' personeel).
CGT = Conféd-eration Générale d.u fravaif (net Uolsjewistisch vakverbond).
CFDT = Conféd-eration Frangaise ,J-es travaill-eurs (t<attrolíek vanverbond-).
F.O. = tr,orve Ouvrière (nin of meer 'tsociaald.emocratischrt vakverbond-rdat

ook veel overeenkomst vertoont rnet bepaald.e vakcentrafen in Amefika).
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rijse jorrrnafisten.Maar een toestemming van de bonzen bleek voor d.e arbeiders a1-
lesbehafve bindend.. Een week lang hadd.en d.e jorxnal-isten vart de Franse hoofd.stad.
j-n hr:n blad-en gezorgd vooï In ui-terst tendentieuse berichtgeving omtrent de sta-
king en da,arbíj voortdr:rend. gepoogd. het publiek tegen d.e métro-machinisten op te
zetten. Dat d-ie pogrng weinig succes had opgeleverd veranderde weinig aan de vij-
and.ige stemming van d-e arbeid.ers. Wat ook d.e CGT net d.etrherentr van de pers weI
mocht hebben afgesproken, d-e arbeiders had.d-en er volkomen lak aart. De verslagge-
vers werden d-oor hen op staand.e voet buiten de deur g'ezet,. Het was een klein
synrptoom van wat er d-ie mid.dag nog verder zau gebeuren.

Ie bed-oel-ing va.n d.e bijeenkomst stcnd bij voorbaat vast" De bond-en wifd.en d-e

staking opheffen. Dat was géén geheim meer. Men had- het d-e voorafgaande d.agen

tussen de regels d-oor al kurrnen lezel in het rrcommurtistischeit d-agblad- rrlrllurnani-

té,,; men had. het min of meer lcu-nnen beiuister:en in uitlatingen vaJI bepaald-e ka-
d-erJed-en. In de nacht van maandag op d-insd-ag 12 oktober werd- er iwaaf f ulrr
aan óén stuk cloor oncrerhandeld tussen de métro-d-irectie en d"e bond.en. Het resul-
taat was praktisch nihii, behalve dan - klassleke met|,od.e - een uiterst geringe
positieverbetering voor een d- e e 1 -'ran de machinisien. Hoopte de d.lrectie met
d.ie d.ooie mus verd-eeld-heio te zaaien en d-e strijd- te breken? Niemand. r,reet het,
maar zeker Ís, d-at métro-d.irecter:r WeiJ aan het ei-nd-e van d-ie nacht - tegenover
een vers-Laggever van het d.agblad. "Ire tr'igarorr- verklaarclergoed-e hoop te hebben,
dat d-e zojuist beëind.igde onderhandelingen 'rhet einde van de crisis zoud-en in-
Iui-d-en'r. ÏÍaarop and-ers kon hij d.ie hoop ]:aseren dan op een beLof te van de vakbon-
den?

Dinsd-ag 12 oktober rs morgens vroeg r.Lepen d.e bond"en de métro-machi-nisten
rria d-e radio op om naar d-e remises te komen om d-aar te beslissen over het aI dan

niet voortzetten van d-e strijd-. llebben de machinisten tcen zij d.at hoord.en onwil-
lekeurig terugged.acht aan d-e meid-agen van 1969? Toen d.eeld-en d.e CGT-fulcti-onaris-
sen in elke remise, voor het begin van een soot'gelijke stemming, in strdd. met de

waarheid. a,e:r d-e métro-jongens mee, clat in de a rr d. e ï e remises al tot werk-
hervatti-ng was besfoten. Zo heL d.e bed-oeling is ger+eest d-at tmcje te herhalen,
dan is daar in e1k geval geen spaan van terecht gekomen. In alle remises spraken
alle machinisten zich uit voor een voortzetting van d-e staking. llet is n5 deze
stemming in d.e diverse remises, dat d-e bond.en besloten hebben tot het urtschrij-
ven va,n d.e vergadering in d-e rtBourse du TravaiJ" op d.iezelfd.e d-insd-agmid.d.ag. Wat
ts morgens niet gelukt was, d.iend.e rs mid.d-ags kennefijk opni-euw te word.en gepro-
beerd- met een óndere regie.

Uiteraard had- d-e CGf , gespecialiseerd. in de k'r.mst van d-e arbeid.ersmislei-
d-ing, d-e regie zorgwrrld-ig voorbereid. Vooraan in d.e zaalrop de eerste rijen, be-
,ord-", zich o-e gereserveerC.e plaatsen voor de "militantenrt, de ttvertrouwenslie-

denrt, d"ie zich d,irect na d.e gebruikeli-jke redevoeringen zoud-en mogen laten horen
en aatrr wie d-e taak r.'as toeged-acht d.e rest der aanwezigen mee te slepen. 0p d-ie

manier hoopten de bestuurd-ers een meerd-erheÍd- voor een werkhervattÍng te verkrij-
gen. Maar d-e bom barstte tota.al and-ers dan de hreïër "IeiC.ers'r had-den ged.acht. De

àig"r, vertrouwensiieC.en va.n d-e vakbewegi-ng - cJ.aarond.er d-e meest toegewi.jd.e hiefen-
Iikkers der bureaucratie - waren d-it keer solidair met d.e zaal en ni-et met het
pod,ir-un; ni-et voor d-e belangen vaJr de.rakbeweging trad-en ze ditmaal in het krijt,
óaar voor hul eigen (klasse)bela^ngen als machinisten"

De ruimte vas tot Ce laatste plaats bezet toen d-e bestuurdeïs op het pod-ium

verschenen. Onniddetlijk blak er een hel-s kabaal los. "Aftred-en! , aftred.en! , af-
treden!?r, bruld-en de verbolgen méirc-jongens. De situatie was zodanig, dat d-e

voorzj-tter er totaal niet tegenop gewassen !ías. Het \,Ías een lreïtegenwoordiger
van d.e SAT, d.ie welisr+aar oveï een i<rachtig stemgeluid beschikte, maar wiens po-
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g"ingen om de aanwezigen tot bed.aren te brengen eerder het tegenovergesteld.e ef-
fect hadd.en. Zijn oprnerkingen in d-e geest varr: "Hé, jullie z\jn niet erg vriend,e-
lijk, zëg" t of "AIs wij noeten aftred-en, wie zoud.en juJ-lie dan we1 onze plaatsen
wil-len laten i-nnemen?tr, maakten de spanning alleen maar groter. IIet ontging nie-
mand., d.at d-e bonzen het zowat in hun broek d.ed.en. Het lawaai was nog altijd. niet
verstomd. toen d.e eerste spreker, een bestur.:rder van d.e SÀT, achter de microfoon
plaats na,n-r.

Na zich in enkele bochten te hebben gewïongen, besefte hij d-oor d-e reacties,
d.at het maar het beste vas om zích niet al- te veel bloot te geven. Hd bond. in
met d-e verzekering, d-at er geschied.en zou wat de led-en zourlen beslissen en stond.
vervolgens d.e microfoon haasi;ig af aan zÍjn collega van de CFDT, d-ie in enl<ele
woord.en eigenlijk precies hetzel-fd-e zei als zijn voorganger. IÍet and-ere woord,en:
tt zwate werk werd- overgelaten aan "kameraadrt Guiche van d.e CGT. Die stak onmid.-
d-ellijk van wa1 met een fraai- staaltje van rhetorj-ek.

ttzoa1srrrsprak hij, rreen gïoot man eens gezegd heeft, moet men d.e moed- bezit-
ten om d.e waarheÍd- te spreken'r 2). IJít hetgeen híj liet volgen rrie] aI heel spoe-
d.ig te conclud-eren, dat er in d.e zaal van de "Bourse du fravail" ;!yg r,raarhed-en
op elkaar botsten: d-e r.raarheid. va"n d-e bond-en en d.e waarheid- van Ce machinisten,
De Laatsten lieten zich allesbehalve onbetu-igd-.

AIs eerste stond een vertrouÍ/ensmatrr van d.e CGT op. Met gestrekte a::m wees
hij naar d.e bonzen en riep: r1^lij ziln het d-ie staken, ju1lie zljn onze dienaren en
ju1Iie moeten d.oen wat wij van jul1ie verlangenlrr Zijn wocrd.en ontlokten aan d-e

zaal een d-averend- applaus.
De tweed-e machinist die het woord- natr ging in op een ui-tlating van SÀT-be-

stuurder Dupont, d-ie zich bijna huilend. achter d-e microfoon had- staan te beklagen
dat hij heel d.e voorafgaarrde nacht niet had. geslapen d.oor d.e ond.erhanclelingen met
d.e métro-d.irectie. rrMantr, zo riep hij hem toe, ?tje had. veel beter naaï bed kulnen
gaaJi. Wat heeft d.at gekonkel-efoes voor nut? Àar:. het begin van het gesprek had. je
d-e d-irectie al-leen maar te rrragen of zij berei-d. 1,ras op onze eisèn in te gaan. Af s
je je bij haar ontkennend antwoord- zow hebben omged.raaid. en weg \^ras gegaan, d.an
zou je niet al1een je bed. gezien hebben, maar d-an had. je je ook niet kunnen Ia-
ten bed-ond-eren. I'

Het lmetterd-e van d.e opmerkingen in d,eze geest. Binnen niet al te larrge tijd-
heerste er Ín d.e zaal zoveeL tr:mult d-at d,e sprekers niet meer te verstaarr waïen.
Maar toen een varr d-e machinisten uitriep, d.at over het opheffen van d-e staking
afleen maar zolr kulnen wotd-en beslist Ln aantwezigheid. van alle stakers bij elkaar
en niet apart in ied.ere remi-se, oogstte h-ij luide toejuichingen. Het was duid,e-
lijk,dat de arbeid-ers nÍet aan werkhervatting d-6chten. Het was echter even duj-d.e-
liik, dat d-e bestu-,.:rd.ers, ofschoon ze waren begonnen met de verzekering, d:at ze
naar de wens van hrrn led,en zoud.en hand.elen, niet berei-d- l/aren om d.e actie nog
langer te steunen. Van d.at moment af was d-e staking bij de Parijse métro niet l-arr-
ger een strijd. vair de bond-en, maar een strjjd. van d-e machi_nisten zéLf .

TEACTIES fN IflT VIJANDB,IJK KAIIP.

Wie d.e betekenis daarvan ook moge zijn ontgaaÍr, in ieder geval n i e t d.e

tegenstarrd.er. Nog !Ías eï niet meer gpschied. dan d.at d-e in d.e 'tBourse du Travail[
verzamel-d.e arbeid-ers zich - tegen d-e uitgesproken wil van d-e vakbewegrng - a1s

Z) Cuicfre had. het overrreen groot mantr, zond-er d-iens naam te noemen. Het
was niet De Gauile op wie hij d-oeld.e, maar Jean Jaurès (lASg-191D, d-e

bekend-e Franse parlementariQr en reform-i-st, die bij het uitbreken van d-e

eerste werefd.oorlog werd- vermoord..
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één man verzet had,d.en tegen een hervatting van het werk. Van een eigen stakings-
comité, van ond-er on gekozen, was nog geen sprake. \feU-swaar verkl-aarde een mé-
tro-machinist, d-ie voor d-e televisie geïnterviewd. lrerd-, d.at d.e machj-nisten rrvarr

nu af aan hr:n eigen vuile was hefemaal af leen zoud-en moeten d.oertrr, maaï er moest
met dat karwei nog het all-ereerste begin worden gemaakt. Dat verhind.erde ni-et,
d.at er terstond-, van afle karrten - zij het n i e t van d"e zijd-e van het Parijse
publiek - een hefti-ge carnpagne tegen hen losbrandd-e. Alle desbetreffend.e rritla-
tingen bij elkaar weerspiegel-d-en in hun totali-teit, de angst van d.e officië]e
ma,atschapp{j voor een zelfstandig optred-en van d.e proietarische klasse of een 8e-
dee1te daarvarr. Er kon geen enkele twijfel over bestaan, of het feit, d.at d-e vak-
beweging als instrument tot het beheersen van d-e arbeid.ers zijn gEeep op de sta-
kers ]rad verloren, was datgene wat verslaggevers, politicien grote centrales rt
meeste verontrustte.

Een jourbalist van het d.agblad. rrParis Jour'r schreef : t'. . " . dat d.e machinis-
ten d-oof bieven voor het beroep van hun leÍders op hr.:l red-e1j-jkheid..".. is iets,
C-at erger is dan d-e staking zelf . . . . De wild.e staking brengt d.e positie van d.e

vakbewegi-ng in onze democratie aan het wa.nke-Ien.rr
Het d.agblad. 'rle Figaro" verklaard-e: rrDeze staking is gevaarlijkrniet slechts

vanwege haar economische gevolgen, rnaar ook d.oord-at zij he L gezag va^n Ce vakbewe-
ging ond-ergraaft, de .,raarcle der door haar gesloten overeenkomsten J) vermind-ert
en tot gevolg heeft, dat de vakbeweging niet langer een representatieve gespreks-
partner is. Bijgevolg moet het gezag van d-e vakber,reging word.en vervangen door het
gezag van de staat, d.ie d,e vrijheid- van d-e burgers moe'b waarborgen...r'

Dezelfde krant schreef ook: I'De métro-staking heeft opeens een fand.elijke be-
tekenis gelcegen.tr

Chamant, d.e minisier van openbaar vervoer, sprak van "een staking, die zich
op dwaalwegen begeeft.rt

ltIétro-d_irecteur hÍei-I verklaard.e:'r,tlij hebben geen ond-erhand_elaars
oyer ons. Een gesprek heeft geen enkele zin meer rnrant d-egenen met r^iie
sprek voeïen hebben geen invloed- meer op hun eigen basís.rr

Z1,edaar inderCaad nauwker-rig d-e situatie beschreven, d-ie d,e bond.en

sprekend. aI evenzeer vreesd-en als hr:l meester, d.e heersende kiasse.

VERWÀHX-ING BIJ DE ARBEIDERS.

Va,n aI d.atgene r+at d-oor C-e d-iverse vertegenwoord.igeïs van het antistakings-
front - journallsten, politici, ministers, métro-airectie en vakbonclsbureaucra-
ten - zo bi1zonder scherp gezien werd-, had-cien d.e stakend.e arbeid.eïs o1'er het al-
gemeen een veel onduid.elijker beeld.. Indien r^rij - en niet zond-er red.en - in d-e ti-
ie} van d-eze beschouwing de ParÍjse métro-staking een I'actie van d.e arbej-d-ers
zelf contra, d-e vakbeweging'r hebben genoemd., d.an hebben wij daarbij het oog gehad-

op d-e concrete o b j e c t i e v e s i t u a t i e, d.ie men in het vcoraf-
gaan«Le beschreven vindt en d.ie Ín Parijs voor ieclereen zichtbaar was. Ditmaal , in
tegenstelling tot wat bij ónd.ere stakingen we} eens het geval was, had. het voor
d.e vakbeweging geen enkele zin om zich in allerlei bochten te wringen teneinde
d.e schijn te bewaren, d.at zij aa:r het hoofd. van de arbeid-ers maïcheeïd.e. De kaar-
ten lagen open en bloot op taf eI . De bond.en hadd.en de staking opgeheven, rlaar de

5) Weli<e overeenkomst, zo mag men vïagen, verloo-t Ytaar waarde, d-oordat de
métro-staking r'vÍildrr werd? De desbetreffend.e opmerking van r'1,e tr'igarofr
kan alleen maar de d.oor WeiI gevestigde ind"ruk versterken, dat de bon-
d-en in de nacht van 11 op 12 oktoberrzond,er overleg met d-e stakers, in-
d-erd.aad een overeenlcomst hadden gesloten!

meer tegen-
wij het ge-

vanzelf-
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métro-treinen reden niet, Vijf mi-Ijoen Parijzenaars konden net eigen ogen zien,
dat d-e woord-en va-n d.e vakbewe3ing niet hetzelfde Ïraren als d-e dad.en varr d-e arbei-
d.ers. IÍaar d.eze objectieve werkelijkheid- zegt - ui-teraard - geen sikkepit omtrent
het sub j e c t i e v e b e vru s t zljn va,n d-e arbeiclers.

Datgene wat er op d.e mid,d.ag van d-insdag 12 oktober in d-e ParÍjse I'Bourse d.u

Travailrrgeveurd.e, beantwoord.de stellig niet aan d-e wens van d.e machinisten, Àls
zij er iets aan zoud.en hebben kunnen dcen, dan zoud"en de bond-sbestuurders op het
pod.ium gezwicht zijn voor d-e eensgeztnd,e rvil d.er a,angesloten feden. De uitroep
van één d.er stakers: "Jullie zijn onze d-ienarenl jul .Lie moeten d-oen wat wÍj verlal-
Ber", spreekt j-n dj-t opzicht boekdel-en. il-^tzelfde kan van vef e arrd.ere interrup-
ties vrord-en gezegd. De arbeiCprs waren wel razend, de arbei-d-ers barstten wel van
d-e kritiek op hr.m bestuurd-e::s, ma,ar die krltiek droeg geen rncmeirt het karakter
van rn princi-piëIe kritiek op cie vakbeweg:ng als zod-anig. In het bel.rustzijn van
d-e machinisten waren d-e bond-en C.e aangewazefi arganen om lrun befarrgen te beharti-
gen. Dat de boncierr dat weigeroen vonqen d-e a.rbeicrers allesbehalve vanzelfspre-
kend- en juist d-oordat ze \et n i e t vanzel-fsprekend vond-en r{erc hun woed-e op-
gewekt.De métro-staking rn Par-r..s werd- níet rr!/iid'r doord.at d.e arbei-d.ers zich er
van bewust waren of werd.en, d,at zi; in het nod,erne kapita.lisme hurr eigen boontjes
moeten d.oppen, nee, zij we-cd- 'rl{iJdrr ond.a:iks het cnl-oochenbare íeÍt, clai d.e arbei-
d-ers zich d-aarvan n 1e t ber,mst wa:Íren. De zelfstandige strijd va,n oe métro-ma-
chinisten, clie nog vier v,rile d.ag;en na Ce '1 2e oktober heeft voortged.uurd-, was
niet het produkt va,n een ontwikkeld be.,^rastzijn omtrent het wezen van d.e vakbewe-
Sangr hij was het produkt van een scherp bevmstzijn omtrent hrm materiëIe kl-asse-
belarigen.

Het was volstrekt niet zo, d.at de rrétro-machi-nisten wilc1en d-oorvechten, om-
d.at zlj besef ten tt zelf veel beter te ku:rnen Coen dan de in de burgeriijke sainen-
leving geïntegreerd-e bond.en. Zlj r.rj-id-en d-oorvechten omd.at zij beseften, dat zij to-
taal niets bereikt zouclen hebben a1s zi1 op d.ót moment - d.insd.ag 12 oktober - hei;
werk zoud-en hervatten. 3s t'\,/-il-d.e[ staking is de nétromaruren eenvoud.ig opged.ron-
gen d.oor d.e logica d.er feiten. Dat maakt d.e betekenis va:r d.e "wildeil metrosta-
king niet geringer, íntegend-eel, het vergroot juist haar betekenis. Z1i, d.Íe ni-et
moed,e word-en te verkond.igenrdatrrbewustzi.jn'r een voorwa,ard.e 1s om te l«rruren strij-
d,en, kururen - gestelcl , d-at zij d,aartoe bereid. zouCen ziln - van de métro-staking
l-eren, d-at pas d-oor en als gevolg van d.e zelf stand.ige stijd- verand.eringen in het
bewustzijn zich vol-trekken. De zeffstand-ige arbeídersstrijd rs In onverïijd-el-ijkheid,
niet d.oord"at de arbei-d-ers de nooo.zakelijicheid- daarvan beseffen, hij is onverrni;de-
lijk als gevolg van d-e maatschappelijke verhoud-ingen, r-iernate onveruijd-eljjk, d.at hij
ook dan komt, ind-ien de arbeiaers d-ie nood-zakelijhheid, n i e t beseffen!

Laat ons over d.eze zal:en hei woord geven aan dezelfd.e Parijse métro-machi-
nist, op wiens j-nformaties onze schild-ering var-I d"e verga.dering in d.erfBourse d.u
TravaiJ'r berust. Hij verklaarde ons:

rrAchteraf heb ik pas begrepen wat in clie vergad-ering ct-e beiangrijkste opmer-
king is geweest.Ze werd overigens niet ]rardop gezegd. ik hoorcle haar d-oor iemand-
mompelen clie op cle rij pal achter nij r.ras gezeten. iiij zei-; 'Laat die lui maaï ver-
dwijnen en laat ons hi er een stakingscomité kiezen. Í Waarom, zo heb ik me later
afgevraagd-, is een d.ergelijk voorstel in d.e rBourse d.u Travail-r niet aan d-e ord.e
gekomen? Het antwoorri dat ik heb gevonden is d,it, dat al}e kritiek ten spijt, het
vertrour"ren in d,e bond.en toch nog veel te groot was. Dat ruij een stakj-ngscomité
hacLd.en moeten vot:tr1enrdat wij onze stri-id zeif rnoesten voeren, clat is mlj pa,s d-uid.e-
lijk geworcien, nad-a,t we, geheel. onvoorbereid en nog net allerlei illusies in ons
hooÍ'd-, pJ-ctselinÉ;, vcor we het zelf wisten,op elgen benen stond-en. Eb ik geloof,
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1at in d.at veef te grote vertrour+en in de bonden en de vele i1lusies, d.ie d.e

meesten van ons nog bezield.en, d.e oorza,ak ligt, d.at wij het a1leen maar vier da-
gen hebben volgehouden en clat vele kamerad-en tensf otte toch bezr^reken zijn voor I t
grof geschut, d-at de vakbonden in dÍe vier laatste d-agen op ons gericht hebben
en wa,a1lnee zij onze actie hebben vermoord-. Dat is wat Ík eï van geleerd heb. En

ik heb ook met eigen ogen kur,len zien, welk een leugen de bond.en verkondigd-en,
toen zij ons voorhield-en, clat voortzeítíng van c1e strijd, zinloos was, omd.at de nog
zovele ongeorganiseerd-en d-e acti-e beu ,nraren. Juist de ongeorganiseerden hebben
tot het biitere eincie volgehoud-en en naa;r wat ik gezien en 51eleerd. heb, zijn het
niet cte ongeorganÍseerden geweest, d-ie onze nek gebroken hebben, ma,ar juist d.ie-
genen ond-er ons, Cie bij al hu:r kritiek op àe leid-ers, toch eigenlijk ni-et fier en
moed.ig zond.er d.ie leid-ers durfden op te tred-en.rl

Àan dÍe woord.en hebben wij nÍets toe te voegen!

KLtrINE POLE}ÍIEK OVtrR BEDF-IJFSBEZETTING

IN EEN DtrR eerste ma,and.en van 1962 publiceerde een Hoflandse kameraad, d.j-e

op d-at moment tot cle Spa-rtacus-bond. behoord-e, ria&r die sedert d-e oprichting d.ee1

uitmaa.i<t van d-e gïoep rrDa,ad- en Ged.achter', in een Frans blad een aantal kantteke-
ningen bij d-e mijnstaking te Decazev-ille i-n het Zuidfranse departement Aveyron. In
zi jn beschouwing schreef hi j ond-er meeï: tt. . . d-e actj-e van d.e kompels in Decaze-
v-i-Lle is niet clat, wat men eentspectacul-aire' strijd- noemt; diep onder d.e grond-
houd.en zÍj de mijn bezet en behalve op d-ie momenten dat er in het stad-je wordt ge-
d-emonstreerd, zijn d-e straten geheel verlaten. Niettemin; d.oor d-e miin te bezetten
tasten d-e arbeid.ers d.e kapitalistische eigend"omsverhoud.ingen aan. Doen zij dat,
omd.at ztJ er een bepaald-e revolutionaire theorie op na houd-en? Geen sprake van.
Het is welis-vraar zo, dat een bed-rijfsbezetting inbreuk maakt op de burgerlijke or-
d-e, maar d-e mijnwerkers van Decazeville zljn ziclh daarvan niet bewust. Hun strijd.-
methocle spruit niet voort uit bepaalde id-eeën, maaï is hr.:l opged-rongen door d.e

omstand.ighed-en,de omstand-igheid- namelijk, dat hurr een mijnsluiting boven het hoofd.
harrgt. ÀIs zij op de kla.ssieke wijze zoud-en staken en d.e straat waren opgegaan,
zolr er een sj-tuatie z:-jn ontstaan, ,iie cle patrcon - d..w.z. d.e Franse staat - ín
d.e kaart zou hebben gespeeld, Achter de laatste stal<er zou de poort van d-e mj-jn
onheroepelijk en d-efinitief clichtgegaarr zijn.. .rt enz.

Àfgelopen voorjaar wijd-d.en onze Franse geestverr,+anten aandacht aan tn mrjnsta-
king te Faulquemont in het kolenbekken varr Lotha,ringen. Hul beschouwing daarom-
trent bevatte een rr e r g e 1 ij k i n g met d-e actie, die destÍjds in Decaze-
ville gevoerd- werd-. Schijnbaar, zo betoogd-en ze, traden d-e arbeiders ín Faulque-
mont veel radicafer op, in werkelijkheid vor:lde cie actie in Decazeville een veef
grotere ingreep in, en verstoring -{an de bestaancle maa.tschappelijke ord.e. fn het
d.esbetreffend-e betoog citeerden zij uitvoerig d-e zienswijze die onze kameraad. d-es-
tijd-s over d.e strijd. in Decazevirle ten beste hail gegeven.

De beschouwing .rarL afize Franse vrienden over de staking in Faulquemont Ís
voor een Belgische makker (franstalig, woonachtig in Luik) aanleid.ing geweest om

naaï d.e pen te grijpen. In een brÍef a,an de Franse vrienden keert hij zich nad.n-lk-
keli jk tegen d-e d-oor hen geciteercle opvattingen van ,fe Nederfand-er. rrlk ben'r, zo
zegt d-e Be1g, "het er niet mee eens, d-at d.e arbeiders (v-an Decazeville) d.oor het
bezetten van de mijn, d-e kapitalistische eigend.omsverhoud.ingen aarttastten. Die
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eigend.omsverhoud-ingen bestaan alleen maarhrarfneeï er sprake i-s van een prod.uc-
tief bed-rijf" Is een ond.erneming toch niet meer reïldabel , darr laat öe patroons rn
eventuele bezetting d.oor cle arbej-d.ers volslagen koud.. . . . Ze kom'b hr.rr zelf s goed.
ui-tl'r In zí7n brief (d.ie ons d-oor onze tr'ranse vriend-en ter beschikking is Ee-
steld-) zegt d.e Belgische l<ameraad voorts, dat d.e bed-njfsbezetting sed-ert 1!61 in
Be1gië, met slechts één enkele uitzond.ering, altijd- geschi-ed-d.e in d-ie gevar-Ien,
\taa.Í er: een beclrijfssluiti-ng dreigde. Ilij concludeert oaamit, rlat d-e bezetting
derhal-ve telkenmal-e een trwanl.:.oopsdaad" was tljdens een rrachterhoed-e-gevecht?1 .

VJij verschilien r:et onze BeJ-gi-sche vriend - d.ie wij ock persconlijk zeer goed-
kenrren - grondig va:r ilening. Gelooft hij ,,rerkelijk, Cat zod.ra er maar sprake is
van een bed-rijfsslulting, een eventuele bezetiing van mljn of fabliek c1e heersende
klasse onverschillig iaat en zij - naa.r hij ook beweerd.e - rrd,e situatie zich :rus-
tig la,at ontniickel-enrt? ne Belglsche ;lijnwerkers uit iret bekken r,ian Genk i«.urnen rt
hem anders verteflen. Toen zí7 i.r' f ebraari | 6J de mln te Zr.rartberg bezetten, om-
d-at hr.rn ter ore kwa,m, clai clie oicht zou gaan, toen verd de rijkswacht opgetrom-
meld om de bezetters met geweld- ult schachten en mijn;;ebouwen te verjagen. In het
mijngebied van Zwa,rtberg en Waterschei k^/ain het tot d-e fel-ste klasseboisingen die
Belg'iö in d.e jaren t60 heeft gekend. On,,+elke red.en? 0m deze, dat 6ók de bezet-
ting van een'ronrend-abe1e[ mijn we] d.egeJ-i;rc Ce <aprtalistische prod-uktie- en ei-
gend.ornsverhoud-ingen aantast. I)e p::od-,;ktie- en eigendoilsverhoudingen, maar niet
mind-er ock c1e ge z a g s v e rh o u C i n ge n Of er gewerki r,.rord-t of niet
en of een becri-jí d.icht moet of niet, d-at wenst het kapi'1,:.ai niet d.oor de arbei-
d-ers te l-aten uitma,ken, clat kón het kapitaaf ook r.ie'b door c1e arbeiciers laten
uitmaken. A1s een bed-rijf - om rselke red,en dan ook - geen,,'rinst meer oplevert,
dan wenst c1e ej-genaar (onverschillig of ilat nu een particulier clan .,ue1 d-e staat
i") zorn bed.rijf te lil,nrid-eren,teneinCe hei na li-kwid.atie resterende Jrapitaal et-
d-ers te investeren. Becirijfsbezetting za! meesientijds die mogelijiàeid. verijde1en
of stagneren. De bed.rijísbezettiug betekent dan een inbreuk op d-e kapi-taj-istische
vuistregel , C.at het kapitaal- C.e voorwa,arden schept waaJonder cle arbeidskracht
word-t verbruikt , Lf gezren d.aarvan: bezetting betel:ent bijna altijd-, dat d.e arbei-
d.ers een stuk besiissingsrnacht aan zicli trekken. Dat zoiets d.e kapitalisten, ge-
lijk onze BelgiscLre vriencl beweert, rrgoed. uit zcu komen, warlneer bed-rijfssluj-ting
in het verschiet ]igt" is een grote miskenning van de wezen-Lijke d.i-ngen tr'aar het
d-e icapital-ist om gaat! Voor een kapitalist - of voor ]ret kapltalisme - is rt een
normal-e zaak dat bij bed.rijfssluiting d-e bestaansmogelljkheden var-t vele honderd,en
arbeid-ers in gevaar word.en gebrachi. Dat arbeÍiers oyer: zo'n sfuiting een stem
in het kapittel wilfen hebben wor*t abng_@ (d.,,v.2. a.fwijkend- van ci-e kapitaij-s-
tische nornL) geachi.

I{eeít onze Belgische vriend het íal-j-ekant mis ind-ien hij tracht te ontkennen
d.a,t bed.rijfsbezetting in gerrai va^n d-reigende sltriting c1e kapitalisiische (produk-
tie- en eigendoms-)verhouCingen aantast, hij maakt cok ce fout, d-a.t hij een veel
te nauw verband legt tr.r-ssen oecJrrjfsbezetting en stagnerencle procluktie"Bedrijfs-
bezetting is belta,ald, geen rrachterhoed-e-gevecht"I het is eveniain een ltvooïhoed-e-
gevechtrt. Onze Be1g'ische vriend werkt hier - het citaat waarover hij gevallen is
ten spijt - veel te veel- net d-e ged.achi;e , dat Ít bewustzljn -'ran d-e arbeiders bepa-
Iend- is.Vandaar zijn ultspraak oiltrent een I'wa.rJroopsdaadrr. Er zijn echter minstens
evenveel gevallen va:r bedrijfsbezettingen i-n -rél- z'endabele- als in ónrend.abefe be-
d.rijven. Wie daarop 1et komt tot een heet ander beeid dan uit d.e brieí varr onze
Belgische nakke:: oprijst. Geen revolutionaire opvattingen of d.enkbeelclen,geen i-n-
zíchten in c1e perspectieven birengen d-e beci:cÍjfsbezetters tot hur optred.en, maar
d.ood-gewoon d.e praktische nood.zakelljl<heden van hun actie.

De maatstaven va.i-l onze Belgische vrienii zijn onbruikbaar om tot een juiste
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beoord.elirrg te komen. Het bewijs vind.t men in de arbeid-ersacties, die in d-e voor-
afgaand.e opstellen beschreven word.en. Bij d.e S.E.A.T. hebben we te maken met een
bed,rijfsbezetting in een fabriek, d-ie geenszins met sluiting word"t bedreigd-. In
\nlest-Schotland.; twee bed.riiven d-ie al-Iebei wé1 op d.e nomi-natie staan om te word-en
gesloten. Maar wélk een veïschil-! Bij d-e Upper Clyd.e Shipyards is niet het gezag
vande arb e i d.eï s ind-eplaatsvanhet gezag d.erd.irectre getred.enen
wat zien we? Geen botsing met de hanclhavers var'] d.e kapitalistische ord.e in ied.er
geval. Bij iiet bed-rijf van Plessey, waar d.e arbeiders tijd"ens hun optreden wél zelf
Ce touwtjes in handen hebben kom'i; wél de politie in actie.

Onze Britse vriend.en hebbens Íra;àT onze inenj-ng, groot gelÍjk als ze opmerken,
d.athetniet om de ui t e rl- !kh e d e n van de bed.rijfsbezettinggaatrnaar
om d-e vraag of ,l-e arbeid.ers zélf over hu:r eigen zaak en lot beslissen. DóórÍn
schuilt het confl-ict mei oe kapitalistische ord.e. ne erva::ing bij de Upper Clyd-e
Shipyard-s leert, dat een bed-rijfsbezetti-ng op zíehzeli inderdaad. de kapltalisti-
sche ord.e - al zal dat uitzond-ering blijven - nog niet ernstig behoeft aan te tas-
ten"Dat vloeit ecliter niet vcort uit d"e omstand.ighei-d-, d.at d.ie Schotse wer-
ven met s I u i t i nl vorden bed-reigd (zoa1s de redenering van onze Belgi-
sche vriend- Iuid-t) maar da.a,r'u-lt, C.at we hier: te maken hebben met een actie, die
d-e naamvan z el f s t an di ge arbeiclersstrijdnauwelijks verdient. Dót is
het criterium!

BEDRIJFSBEZETTINGEN WEST-SCHOTIÀND:IN

SCHEEPSl'IERVEN AAN BOYEiii-CLYDE EN

P],ES SEY-FABRIEK IN DTJMBÀRTONSH.L&E 1)

\,\TANNEER DE ARItrIDERS van West-Schotland en in het bijzonder d.e arbeid.ers van
o.e Schotse Scheepsweïven aan de Boven-Clyde over tlZwarte Maandagrr spreken, d-an

bed-oelen ziJ daarmee maand-ag 14 jrxri 1971. 0p d.ie d-ag, kort na het mid-d,aguur
naakte minister Davies van tt d-eparternent van hand-e} en ind.ustrie namens het ka-
binet bekend., dat d.e Conservatieve regering-Heath niet van plan was om nog meeï
geld- te pompen in d-e met fj-nanciël-e moeilijideeden kanpend-e Upper Clyd-e Shipyard.s
(UCS). Sluiting van d-e betrokken r,,rerven wercl op d-atzelfd.e moment het enige
nog rnogelijke atterrratief. Zo stelden het, eensluid.end-, in een gezamenlijk opge-

t) lit opstel over d-e bezetting van C.e Upper Cl-yde Shipyards (UCS) en d,e in
Alexand-ri-a gevestigd-e fabriek van Plessey d.oor d-e arbeid.ers moet d-e le-
zer opvatten aLs een i-nleid.ing. We komen nog op de gebeurtenissen terug,
Het heeft lang geduurd- ee:: we ons rnet d-e UCS bezig hielclen, omd-at we 8e-
wacht hebben op feitenmateriaal uit Engeland.. Dat bleef lang uit, omd-at

onze Britse vriend-en, net als wij zelf , d-e inf ormatie van d.e Britse kran-
ten onvold.oend-e vond-en. Pas nadat zij ze1.f naar Clyd-eba.nk en Alexand.ria
rdaïen gerei-sd. en claar met d-e arbeid-ers hadd-en gesproken, kond-en zij ons
volled.ig inl,ichten. Toen d-at geschied.d-e bleek hun feitenmateriaal zó om-
vangrijk, dat het niet allemaal in één artÍkel verwerkt kon word.en, wil-
d"en wij dit nummer van D. & G. zo gevarieerd- maken als ons voor ogen stond.

DE
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maakt communiqué,0-e Britse overheid. (als d.e vootrraa,mste aand.eefhcud.er) en de d-i-
rectie van UCS T,td. Het bed.rijf ka.r,pte met een gebrek aan kasgeld., maar het be-
schlkte nog oveï ord-ers tot een geza,nenlijke waard-e va:r fl 90 miljoen (f l6J rrri-L-
joen). Was er, zo vroeg het grote publlelc ztch af , ond.er d.ie omstarrdigheden geen
betere oplossing denkbaar dan likwrd-atierwaarbij op 'tkoopjesrr beluste aasgieren
ztcLt op d.e kranen en cascors van d.e UCS zoud.en storten? Werd- bi j het n?men
van het noocllottige besluit dan totaal geen rekening gehoud-en raet het feit, dat
het aartal d.oor rle - in februari 168 uit rn reorganisa,tie ontstane - UCS gebouw-
de sclrepen van jaar tot jaa:: was toegenomen: 3 in 1968i 7 ín 1969; 12 tn 1970?
Werd- over het hoofcl gezjen, d-at het wekelijkse sta,alverbruik van de UCS van B6J
ton in 1970 tn 1971 tot '1J00 ton was gestegen en clai clie hoeveelheid- staal t Là
een sterke rationalisai;Íe d,er bed"rj-jven, verwerkt werd cloor ?eb mind-er arbei-
clers, zodat na een zwaÍe aani.oopperic<i-e voor 1!12 winst in het verschiet lc*am?

Wie het antwoord. wil vinclen op d.eze vragen oient ie r+eten,d-at de kapitalis-
tische gieren zích al lang vóór cle '1{e juni 'i1 op de Upper C-LyCe Shipyard.s heb-
ben gestort. In d.ecember 1969r nog voor d.e huid-ige regering aan het bewind was,
had. d-e heer }dicholas Ridley, thans onder-minister van hand-e] en industrie, een
Iang gesprek net Sir Eric Yarrow, de d.irecteur van de Yarrow-scheepswervenr d.ie
op dat tijclsti-p deel uitioa,akten van de UCS. Na rt gesprek stelde Rid.Iey een memc-
rarrdr:rn voor d.e .tories op, d-e z.g. 'rRid-iey-briefr'. Hr; steld.e voor, d.at de Yar-
row-hrerven weer zelfstand.ig zoucien worden en ilat he-u resterende d.eef varr d-e UCS

zou word.en overgeheveld naar de Scott Lithgow-groep, d.ie d.e scheepswerven ae,n d.e

Bened.en-Clyd-e exploiteert. Rid"ley zelí noernd-e dat in zljn brief I'het afsfachtenrr
van d.e UCS. Hj-j bepleitte het, om<i-at bij d.e UCS hogere l-onen werd.en betaald. dan
waarvarl gemid.d.eld sprake was in de Schctse ind-ustrie, Ionen, d.ie d-e Scott Lith-
gow-groep al lang een d-oorn in het oog' vlaïen.

Met and.ere woord.err: er is niet tot lilcw-iöatie van de UCS besl-oten als ge-
volg van een malaise in de scheepsbouw, inaar uitsluitend- met het oogmerk om via
een and.ere (organische) samenstelling van het kapitaal - henraardering van het
constante kapitaal (insial-laties en grond-stoffen), ver:nind.eri-ng van het variabe-
Ie kapitaal (Ae loonsom) - toi grotere wj-nsten te gerahen.

Wat er sind.sd.ien aan d-e oever van de rivier d.e Clycle gebeurd. is mag afs be-
kend- word,en verond-ersteld-. De arbeiders van UCS, bedreigd in hurr bestaan, beslo-
ten d-óór te werken al zag de d.irectie daar geer: brood. meer ín. Zij wilclen daarrnee
aan d.e regering en het land. d.e rrlevensvatbaarheictïr verr, de UCS bewijzen. Een comi-
té van'rshop-stewardstrnam de leiding op d-e werven oveï; via steunacties werd-en
fond-sen gevo:rnd., d.ie aan d-e arbeid-ers voorl-opig een minimum-bsstaan moesten ver-
zekeren. Sind-sd.ien is in d.e pers gesproken van een t'bezetting van d.e UCS door d.e

arbeid-ersr'. Rad.icale id.eal-isten - woord-voerders va.tr d-e Inrlependant Labour Party
/bijvoorbeeld. (niet te verwarren met de Labour-Party van Haïol-d. Wilson) - hebben

het over treen experiment met de arbeid.ersd-emocratierr.
De shop-steward-s varr de UCS zelf spreken noch van het een, noch van het an-

der. Zi j bestempelen hurr actie als een rrr,rork-inrr. Dat heef t aanleid.ing Segeven
tot een grapje; rrBroeclers, als d.e baas ons niet langer wiI uitbu-iten, zullen wij
het zelf moeten d-oen!rr Het g-lrapje is niet misplaatst. Het j-s een vïeemd soort
vantrbezettingrrtraarvan sprake is bij d.e UCS. In feite zijn d.e scheelswerl/en hele-
maal niet trbezetrÍ. De arbeid-ers komen ?s morgens en gaan rs avond,s weer naar
huis. 's Nachts en gedurend-e r1e weekeinden is er niemanC op de \^Ierven. De poor-
ten staan open. De politie houd-t er - vriencielijk en welt+illend - af en toe een
oogje in het zet.I. Gezag en ord.e zi.jn er niet bedrei-9d.. Van een experiment in ar-
beid.ersd-emocratie is totaal geen sprake I

Uit rned.ed-elingen van een UCS-arbeid.er blijkt:
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- niet de arbeid.ers maken de d-Íenst uit op d.e zogenaand- 'rbezettetr scheeps-
r,/er.v'en, maar d,e shop-steward.s. De arbeid.ers zéIf hebben geen besLissingsmacht en
geen invloed. op d-e gang van zaken. De arbeidsverhoud.ingen wijken nauweliiks af van
d.ie van vóór d.e zogenaa,mde bezetting;

- het beleid- varr d.e eigenmachtÍg optred.ende shop-steward-s heeft onder d-e ar-
beid-ers herhaafd,elijk grote ergernis gewekt. Dat heeft af meermalen tot con-
flicten geleid.. Bij d-ie conflicten poogden de shop-stewards de rrzegerr te behalen
d.oor met smerige partij-methoden diegenen, die het niet eens waren met de besfis-
singen vàn tt shop-steward-comité bij hi:n kamerad.en verd-acht te maken als rractie-
brekersrtl

- Airlie en Rei-d., de twee l-eid-end.e figuren in het shop-steward.-comité, heb-
ben herhaald.eli jk in hun toespraken (zoals afged.rukt j-n d.e in ons bezit zi jnd.e
krantenverslagen) véél- aand.acht besteed. aan politieke idealenowei-nig aan de ver-
houd.ingen op d.e UCS. Beiden zijn lid- van de Britse C.P. Uit betrouwbare bron Ís
bekend. geword-en, dat d.ie C.P. aI d.ad.elijk bij het begin van de actie aan Àirlie en
Reld- d.uid-e1ijk heeft gemaakt, dat zij giettraan het hooíd. van een revolutierr ston-
d-en. Bijgevolg hebben Airlie en Reid. zich ook niet als zod.anig ged.ragen. Zeer
spoeilLg aI Jieten 211 zich in met al1erlei onderhandelingen met de directie en d.e

1i-I<*id-atoren. Over d.e aard. van clie ond.erharrdelingen is aan d-e UCS-arbei-ders weÍ-
nig of niets bekend.

In één woord-; wat zich afspeelt bij d.e UCS heeft ni-ets met een zelfstandige
arbeid.ers strijd. gemeen.
ECHT ZEI,FSTANDIG A.E.BETDERSOPTRNDEN.

Geheel verschillend- is d-e situatie in ÀIexand.ria, eveneens aan d-e Clyd-e ge-
legen" Het Pfessey-bed.rijf ald.aar behoort tot een concern, dat voor het ministe-
rie van defensie werkt en dat ook beschj-kt over fabrieken in Zuj-d--Engelarrd-. De
Schotse fabriek wi-l d.e d.irectie sluiten met de bed.oeling de ald.aar aanwezlge ma-
chlnes over ie brengen naar d-e el-d.ers gevestigd,e bed.rijven. Ook hier gaat het dus
om een kapitalistische reorganisatie, d.ie voor d.e Schotse arbeid.erskl-asse een
verin-ind.ering van werkgelegenheid aal brengen. Àls antwoord, op het voornemen d.er
directie hebben d.e Pl-essey-arbeid-ers d,e fabríek in Àlexand-rj-a bezet. De bezet-
ting heeft ten d-oel d-e ontmanteling van het bed,rijf te voorkomen.

De bezetting varr d-e Plessey-fabrieken is een echte bezetting. De arbeiders
vertoeven aI vele weken dag en nacht i-n het bed.rijí. De poorten zijn gesloten en
word-en d.oor d.e bezetters streng bewaakt" Den in hoofd.za,ak proletarische, bevof-
ki-ng van Àlexarrd.ria leeft mee en zorgt voor voed.sel , d.ekens, walane kled-i-ng, enz.
De actie wordt niet geleid d.oor een comlté van s1:op-steward.sl beslissi-ngen r^ror-
den genomen door d-e voltallige vergad-ering van d-e bezetters. Er heerst ond.er de
Plessey-arbeid-ers geen wrevel of onenigheid," Er is wéI sprake van arbeidersd,emo-
cratie. De houd.ing van d.e poli-tie is niet vriend-e1{jk, maar uitgesproken vijand.ig.
0p het moment, dat wij d-it schrijven zijn er nog geen botsingen met de openbare
macht geweest, maer zij hebben aI wel een paar keer ged.reigd-.

fnformaties van d-e kant varr d.e Plessey-arbeiders leren, d-at ind-erd.aad- alLe
Plessey-arbeiders meepraten en meebeslissen over !,rat er gebeurb en over het ver-
loop van hun actie. Ligt daar wel-licht d"e red.en, d.at d-e bezetting bij Plessey in
d-e Britse (en continentale) kranten vrijwel word.t d.ood-gezwegen? De vakbeweglng
staat niet achter d.e Plessey-arbeid.ers, a} heeft een plaatselijk bestuurd.er hurt
zijn syurpathie cioen blijken. De schijnbaa.r zo ra,dicale shop-stewarcls van d.e UCS heb-
ben tegenover d-e Plessey-arbei-ders en hun actie een ui-tgesproken vijand.ige houding
aangenomenr Ook d6t spreekt boekdelen. Tenslotte is een werkelijk zelfstand-ige
arbeid.ersstríjd- niets voor lied.en d.ie comitétje willen spelen, noch voor de C.P.


