
Sste JAARGAIIG

NUMMER 5

MEï 1972

EDAAED
EI\I

GlEEIAGHTE

trl.gaan gernliid aan de pFotrlerTten
van de zelfsËandige ar.beidet ssËniid



, BIJ ïlET IïANDELEN VAl[ ITLASSEN 0F

MASSA ' S ELIJKT DE IETEKENIS VAT\T

I{E[ HANDEI-,EN PAS ACHTIAAF" HIER

ï*+****+****++**-+



ffiAAM
ffihË

()rgaan gewijd aan
van de eelfstandige

de problemen
arbeidersstrijd

GËEN VA§TE ABONHËMENTSPRIJS

Da uötgeve :al worden hkoetigd uit \TRIJVYILLIGE bli&agen

&ad. em adnn": Corn. Outehoorn$raat tt,Amcterdanr.W

Frffigiro 3S76S5

EEN CONFERENTIE ÏN BOUi,

0P ZATERDAG I en zondag ) april j,1. is ln d.e Franse vlssersplaats Boulogne-
sur-Mer een interrrationale conferentie gehoud.en. De d.eelnemers d.aaraarr behoord.en
tot vier verschillend.e groepen, werkzaarn in rrier verschillend.e ]anden: Engeland.;
tr'rankrijk, België en Ned.erJand.. De ene Ned.erland.se ka^meraad, d,ie aanwezig was, be-
hoord.e tot d.e groep rfDaad. en Gedachtefr .

Het was d.e bed.oelilg van d.e conferentie, dat d.e Engelse ka.meraden informa-
tie zoud.en verstrekken over a1 hetgeen zicln op het gebied vart d.e klassenstrijd. in
hun land. op het ogenblik afspeelt.De Britse vrienden hebben d.ie taak op een rder-
kelijk voortreffelijke wijze vernrld. Twee d.agen lang zin gi vr[jwe] onafgebroken
aan het woord, geweest. De Holland.errd.e twee Belgen (Wafen) en d.e tr''ransen beperk-
ten zich tot luisteren en toe het af en toe stellen vsn vragen. Alleen tijd.ens d.e

naaltljd.enrd.ie naar Franse gewoonte nogal wat t1jd in beslag namen, werd. er ond.er-
ling van ged.achten gewisseld.. Voor d.e rest vertelden d.e Engelsen, boeiend., zeer
uitvoeri.g en zeet gedocr:menteerd.: over de mijnwerkersstaking, over d.e Upper Clyd.e
Shipyard.s, over d.e bezetting d.er Plessey-fabrieken, over een. bedrijfsbezetting bil
Fisher-Bend.ix, over een bed.r[jfsbezetti::g bij Allis Chalmers, over een bedrijfsbe-
zetting bij een sEhoenfabriek in Norfolk, over d.e Ind.ustrial Relations Àet, over
d,e poststaking van vorig jaar, over d.e positie van d.e Britse vakbewe&r€r over
een bedrijfsbezetting te Mould. in Flintshire, over acties van d.e d.okwerkersr enzo
De Ned.erland.se kameraad. van rrDaad en Ged.achtetf is met een dik schri-ft voI aante-
keningen uit Boulogne tenrggekeerd.. Het in d.it nunmer van ttDaad. en Ged.aehterr op-
genomen artÍke1 over d.e Britse mljnwerkersstaking is uit d.ie aantekeningen samen-
gesteId.. And.ere artikelen zuIlen als v:rrcht van d.eze conferentie volgen.

De drie Britse karrerad.en had.d.en één man - van onze Holland.se maklcer een ou-
d.e bekend.e aarrgewezen als hun woordvoerder. Wat hij verteld.e werd, af en toe
d.oor d.e beid.e anderen kort aangermld., of wel zii hielpen hem zích bepaald.e voor-
val]en weer te herinneren. De rroord.voerd.er, een rrrEm. vaÍr 59, een oud.e rot in d.e

klassenstrijd., jarenlarrg in een textielfabriek werkzaam, d.aan:a brievenbesteller,
is d.ezelfd.e, die ons d.esti jd.s uitvoerige inlichtingen heeft verschaft over d.e

Britse poststaking van het vorj-g jaar. Hij behoort sed.ert enige tïd tot het l-e-
ger van d.e Britse werklozen.

De Britse kameraad beperkte er zich niet toe alLeen ma,ar gebeurtenissen te
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schetsen of beschrijvingen te geven van het verloop vaÍr een bepaald.e strijd.. Hij
d-eeld.e d.e aarrwezigen ook uitvoerig mee, hoe hij aaÍr z\1n gegevens was gekomen. Hij
verteLde wie zfin zegslieden waren (Ui;voorbeeld. of het shopsteward.s r,raren dan weI
gewone arbeid.ers). Hij verteld.e hoe hij na,ar bepaald.e, d.oor d.e arbeld.ers bezette
fabrieken '$Ias gerei-sd. om met d.e arbeid.ers te sprekenr op weLke moeilijkhed.en hij
was gestuit om ze te spreken te kr[jgen, wie hij wé1 en wie hij niet gesproken had-.
In één woord.: d.e info:rnatie was zo open en volled.ig als men maar zou wensen. Wij
zu]Ien nog gelegenhei-d. genoeg hebben om er op temg te komenrdaarop en op d.e bU-
na even interssante ged.achtenwisseling, waarbij o.EL, d.e vraag ter sprake is ge-
weest of d.e vakbeweging op een gegeven moment in d-e kapitalistische maatschappij
j.s geÏntegreerd d.an we] of ztj van het begin af a.arr d.eel- var. d.ie kapitalistische
maatschappij is geweest. Het antwoord. op d.j-e vraag - d.oor d.e kamera,ad. vanrfDaad.
en Gedachterr gesteld. - Ï^Ias uiternate interessant. De Engelsman zei woord.elijk:

rflk heb het grootste d.eeL van mijn Leven ged.acht, d.at d.e vakbond.en zích van
een strijd.organisatle d.er arbeid.ers ontwikkeld. hebben tot een instnunent in d.i enst
van het kapitalisme. Dat d.enk 1k nu niet meer. Hoe langer ik mÍj, jirist aarr d.e

harrd. van d.e praktijk met d.e vakbewegrng bezig houd., d.es te meer neig ik over naar
d-e opvatting - een peïsoonlijke opva,tting varr mezelf overigens, d.ie nog larrg niet
d.oor aI mijn vriend.en word.t aanvaard - dat d.e vakbond.en alleen maar tot datgene
geworden zijn wat ze nu ztjn, d.oord.at ze van t t beg"in af aan vast op ka,pitalisti-
sche bod.em wortel-en. De vakbond srq6the is niet slechts nu een mythe, zii is aI-
ti jd. een mythe geweest, ook vroeger, toen d.e bond.en zogenaaJnd. nog wel strijd.orga-
nisaties v€lJ1 de arbeid.ers lía.ren. Nou, vergeet het maar. 0p het woord.je zogenaand.
moet hier de nad.ruk vallen. De vakbond.en zijn en waren nooit iets and.ers darr d-e
verkopers van d.e arbeid.ersmacht. Prol-etarische kl-assenstri jd. is iets totaal EÍt-
d.ers d.an wat d.e vakbond.en ooit hebben ged-aan. En d.e bevestigrng van d.eze opvat-
ting heb ik gevond-en in een onlangs verschenen boek over het begintijd.perk van
d-e Britse arbeid-ersklasse, d.at ik julIie aIl-emaa1 van harte kan aanbevelen. Je
vind.t d.aar gewoon d.e bewijzen.'l

0p d.at boek en d-eze ged.achtengang komen wij nad.er terug.

O N D E R N E MIE R S O V E R

JOEGOSLAV]E

HET IS niet d.e eerste keer, dat we
moeten vaststellen, d.at onclernemeïs
soms een nuchterd.er kljk op maatschap-
pelijke problemen hebben d.an ideal-isti-
sche politieke intell-ectuelen.We heb-
ben er opni-euw een voorbee1d. van aan-
getroffen in I t tijd.schrift "De Ned-er-
Iand.se Ond.ernemingrr , het weekblad. van
het Verbond. van Ned.erland.se Ond.erne-
mingen (V.N.O. ). In het nummeï van 10
maart j.I. word.t aand.acht besteed. aaJI

het zogenaartde ltarbeid.erszel-fbestuurrl
in Joegoslavië, alsmed.e aar:. d.e econo-
mlsche ontwikkeling in d.at land..

Uit d.e d.esbetreffend.e uiteenzettin-
gen lichten IrIe hier slechts enkele
markante uitspraken.

In verband. met het I'arbeid.erszel-f-
bestuurf t constateert het ond.ernemelrs-
orgaan: [De d.emocratisering van het
beCri jf sleven i- s in Ned.erland. op een
aantal punten verd-er gevord.erd. d.an i-n
Joegoslavië. . . De vakbewegrng. . . heeft
. . . d-e neiging ztch te verzetten tegen
d.e va.ak bij d.e arbej-d.ersrad.en bestaan-
de wens om een zo groot mogelijk d.eel
van d.e ond-ernemingsre sul-taten te be-



stemmen voor loonuitkgringen, ten kos-
te va^n ïeser\reringen nod.ig voor het
voortbestaarr van d.e ond.erneming. tt

0ver d.e economÍsche sitr:atie merkt
het ond.ernemersblad. op: rr. . . een ge-
volg van het stel-se} is een zeer gro-
te ongelijkheid. in inkomen, zowel per
bedrijf als voor wat betreft d.e verge-
lijking tus sen bedrijf staJdcen ond.erling
en regio I s. rr Yoorts word.t vastgesteld.
d.at de faetor rtkapitaalrr in toenemen-
d e mate word.t erkend. en d.at d.e rol
varr d.e banken zee! belangrijk is ge-
word-en.

And.ere vaststellinge: rthet sys-
teem (ln .loegoelavië) is geen garan-
tie tegen inflatie, milieuve:smiling
of werkloosheid "Alle d.rie deze facto-
ren z1jn in niet geringe mate in Joego-
slarrië aanwezig. Zelfs stakingen ko-
men in d.it systeem voor, evenals d,e

vervreemd.ing van d.e werlsremer ten op-
zichte va^rr zijn werk of bedr{jf .rt Ten-
slotte constateert rrDe Ned.erland.se
Ond.ernemingtt ook rreen toenemend.e in-
vloed. varr d.e technocratie. . . rr r àlsme-
d.e een "sterkere rol van d.e kapitaal-
bezitterstto

DE KI,ASSENSTRÏJD K E N T

GEEN Z W À R f OF WIT

(nen Engelse arbej-d.er over de Britse mijnwerkersstakirrg)

"IN DE klassenstrijd. z:-jn d.e &lngen niet zwart of wit. De werkelijkl:eid. is in
genen d.ele alleen maar zus of aI]een naar zo. De werkelijkheid is gecompliceerd,
en nJ kent vele tussenvormen en variaties. 0p zíchzelf is het natuurlijk volkomen
waarr dat een staking d.ie geprocla^meerd wordt d.oor d.e een ond.erd.ee] van de ka-
pitalistische maatschappij vormend.e vakbeweg:ing een geheel and.ere betekenis
heeft 1 dan een stri jd., die d.oor d.e arbeid.ers zond.er bevel varr bovenaf spontaan
word.t begonnen en d.j-e zelfs tegen d.e nadn:kkelijke wil van de een of and.ere vak-
bond. word.t gevoerd.. Maar d.at wil nog geenszins zeggen d.at de grens tussen vakbe-
wegingsactie en zelf stanclig arbeid ersoptred.en alti jd" scherp kan word.en getrokiren.
Meer en meer zíen we voor onze ogenr d.at een z,rtvey vakbond.sgevecht een zeer ab-
stract begrip is7 preci-es zo als het volkomen zelfstand.ig hand.elen van d.e arbei-
d.ersklasse.!íaamtee wij op het ogenblik altharrs in d.e praktijk te maken hebben,
d.at zijn trgemengd.e'r strÍjd.volmren, waarbÍj men vaak zoweL iets van het een al-s iets
varr het and.ere aantreft. 0f we zottt concrete strijd. een vakbond.sactie d.an wel een
zelfstandige arbeid.ersstrijd. noemen, d.at zal- daa:sran aftrangen waar het accent
ligt. Erl d.aarbij moeten we er d.an rekening mee houd.en, d.at d.e accenten in d.e loop
van zotrt strijd. nog voortdurend. worden verschoven, hetzij naa^r de ene ri-chting,
hetzij naaï d.e andere. Er zlJn voorbeeld.en aan te wijzen van spontaarr rrltgebroken
en aanva.nkelfik ''r^iildetr stakingenrd.ie geheel and.ers eind.igen d.an ze begonnen zt1n,-
Tijd.ens d.e actie geraken de aanvankelijk zelfstand.ig hand.elend.e arbeid.ers d.oor d.e

een of and.ere oorzaak toch weer ond,er het vakbewegings juk. Dan gaat zoi n aetie
roemloos ten ond-er. Het omgekeerd.e komt echter ook voor. Er ztJn offJ-eiëIe, d-oor
d.e vakbond.en aL d.an niet ond.er d":r:k van d.e Jed.en - ontketend e acties , waarbij
d.e arbeid.ers z:-,ch al spoedig geheel and-ers ged.ragen d.an de vakbond.sbr:reaucratie
het 1n d.e zin had. en bed.oeld.e. De arbeid.ers weten aan het keurslijf van de trad.i-
tionele en beproefd.e vakbond.staktieken te ontkomen en tred.en aI spoed.ig zod.anig
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opr d.at d.e strijd. het ïaam van een vakbond.sactie ver te buiten ga.at. fn zotrt ge-
val staan de vakbond.sleid-ers er eigenlijk min of meer voor Piet Snot bij. Een wer-
kelijk schitterend. voorbeeld. van een d.ergelijk geval, een voorbeeld. ook met voort-
durend.e accentverschuiving in d.e richting van het zelfstarrd-ig hand.elen, is d.e

staking van de Brítse mijnwerkers, d.ie op 9 jarruari j . 1. begon en d.ie tot eind. f e-
bruari heeft ged.uurd.. Niet aa^n d.e vakbond.rniet aan de National Union of Minewoï-
kers, is het te darrken, d.at d.e strijd- geëindigd. is met een verpletterende ned.er-
Iaag van d-e National CoaI Board. (a" nationale kolenraad.) en vaJr de regeringrnee,
d.at spnrit enkeL daa:ruit voort, d.at d.e arbeid.ers gpwoon hr.rn eigen gang glngen en
d-ed.en wat hun juist en verstarid.ig leek. "

Dat zegt een EngeLse arbeid.er, wiens na,a,n wij om begrijpelijke redenen hier
achte:srege laten. Wij spraken hem begin april. Mond.eling heeft hfj ons over het
verloop van d.e Britse mijnwerkersstaking ( 

"^ over and-ere acties in Groot-Brittan-
. .,\ ..nië) zéér uitvoerig verslag ged.B,oÍr. Wat d.e lezer hier aantreft zijn op geen stuk-

ken na alle e maar weI d.e belangri jkste passages uit zí1n verhaal. !'ii j hebben ons
daarbi J zo goed. a1s het ons mogelijk was gehoud.en aall d.e letterlijke tekst van ztgt
med.ed"elingenz d.ie wij terrnrijl hij sprak uit zijn mond. hebben opgetekend..

trToen d-e mljnwerkersstaking uitbraktt, ald-us ortze zegsman, trgeloofd.e niet aI-
leen ik, maar d.achten ook vel-e and.eren, juist omd.at het g'ing om een staking, dJ-e
d-oor een v a k b o n d. werd. uitgeroepen, d.at hlj maar van korte d.uur zou ztjn en
niet zo heel veel- om het lijf zou hebben.Spectaculaj-re d.ingen ve::rarachtte ik hele-
maal niet, Ied.ereen in Engeland meend.e, d.at d.e National Union of Mineworkers het
tijd-stip voor een open conflict met d.e National- Coal Board. aI hel-emaal verkeerd.
geko zen had- . De wlnter was zacht ; d.e overal aanwe zi ge ko lenvoorrad.en waïen bij zon-
d-er groot" Aa^n een plotselinge echte strijd.lust van d.e bestuurd.ers var:l d.e mijnwer-
kersbond. geloofd.e niemand.. De ve:rnrachtingen, d.at er allemaal ook maar iets van
terecht zou komen waïen bijzond.er laag gespa^nnen. Maar toen gebeurd.en er opeens
d.ingen, d.j-e niemand. ve::uracht had en d.ie g:een mens had. kr-::nnen voorzien, aller-
minst ook d.e beid.e officÍële stakingsleid.ers Go::nley en Daly van d.e mijnwerkers-
vakbond..

Vanzelfsprekend. gebeurden er d.aar:aaast ook een paar d-ingen, d.ie wé} te veï-
wachten viel-en. Het Trad.e Union Congress, het grote Britse landelijke vakverbond.,
ged.roeg z:-ch precies zo al-s men het van d.eze ster.mpila.ar van d.e heersend-e kapi-
talistische ord.e had. lrunnen voorspellen. Het verklaard.e zlclt tegenstand.er van d.e

staking en weigerd.e aa"rr d.e mijnwerkers ied.ere vollm va.n ster-m. Terwijl echter het
Britse vakverbond. op d.ie wi j ze z{n zoveeJste cliepe lcaieval- vooï zijn kapitalisti-
sche meesters maakte, ged.roegen d.e Britse mljnwerkers ztch ten aanzien van d.e ka-
pitalistische meesters vam het i:eg"in af aen met bijzond.er weinig respect,met min-
d.er re spe ct ook dan d.e mijnwerkersbond. aan d.e dag legde .

In Engeland i-s het een soort van ongeschreven wet, dat in geval van stakin-
gen d.e d.aard.oor getroffen bed.rijven in iecler geval verzekerd. kunnen zi jn van een
voortgang der normale ond.erhoud.swerkzaamhed.en, De leiders van d.e mijnwerkersbond.
wild en in jarruari j . ]. d.an ook, dat het ond.erhoud. van d.e mi jnen gewoon d.oor zou.
gaan en één van hr.rr argumenten was d.aarbij natuurlijk, d.at d.e werkgelegenheid. in-
tact moest blijven. Het ma,akte op de kompels al bijzond-er weinj-g ind-:r.rk. De bitte-
re e:rrari-ng van d.e na-oorlogse tïd en zeker d.ie van de laatste ti-en jaar had. hun
geleerd-, d.at a1 het gezwets over handhaving van d.e werkgelegenheid. flauwelorl
was. Die werkgelegenheid. immers was voortdurend- met sneltreinvaart temggelopen.
In 1945 teld.e Groot-Brittannië nog meer d.an tn n-1Ij oen mljnwerkers . Tien jaar ge-
led.en waren het eï een mil,joen, hed.en zijn er niet meer d.an 250.000. 0f hij ztch
nu wel- of nj-et uitslooft, d.e Britse mi jnwerker z:-et toch d.e werkloosheid. voor
z:-ckr opd.oemen. Bovend.ien is aan het werk in d.e sterk veroud.erd.e en d.il«^rij1s zeer
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gevaarlijke Brj-tse mijnen bijzond.er weinig aantrekJcelijkheid.. Eventuele omscholing
en plaatsing in een dnd.ere bedrijf stak is vooï de mi-jnwerker eerd.er aanlokkelijk
d.an afschril«*ekkend.. Toen d.us d.e vakbond.sbestuurd.ers over voortgang van het on-
d.erhoud.swerk in d.e nijnen begonnen te praten, haald.en d.e arbeid.ers d.e schoud.ers
op. trln d.e mi-jnenrr, zo verklaard.en zèt ?rzijn we niet geïnteresseerd.. Laat ze naar
d.e bliksem gaarl. liaar wij eind.elijk eens behoefte aan hebben, dat is aan een rede-
lijk levenspeil.rr Het gevolg van d.eze houd.ing rrÍos, d.at er gedurend.e d.e staking
varr ond.erhoud. slechts sprake hras in zestig van d.e in totaal- 289 in Groot-Brit-
tannië aanwezige schachten.

Reed.s vooï wat betref t d.e Isíe stie der ond.erhoud.swerkzaa,:nheden trad. er een
d.uid.elijk verschÍI aan d.e dag tussen d.e mijnwerkersbond. enerzijd.s, d.e miinwerkers
zelf artderzijds. Spoed.ig bleek ied.ereen, d.at Ce kompels heel andere wegen g:ingen
bewand.el-en d.an d.e platgetred.en pad.en, d.ie d-e bestuurd.ers vooï hen had.d.en uitge-
sti-ppe1d..rr

De Britse mijnwerkers hebben het klaargespeeld. om d.e klip van d.e grote ko-
Ienvoorraden handig te omzeilen. Ze bleken ook hr.:n antwoord. gereed. te hebben op
een and-ere d.reiging, d.eze namelijk, d.at d.e kolenverwerkend.e industrie op gas of
op electriciteit zou overschakeLen. Gehee1 spontaan, zond.er d.at d.e mijnwerkers-
bond. het sein ertoe had gegeven, ia zond.er dat d.e mijnwerkersbond. iets d.ergelifts
ook maar wiId.e, zorgd.en d.e mi jnwerkers ervoor d.at er bi j a]Ie kolend.epots in het
gehele land. en bU aIle el-ectrische central-es en gasfabrj-eken stakingsposten lcwa-
mell.

In Groot-BrittaJmië is het aan a1l-e arbeid.ers d.ie werkzaa,m zijn in gasfa-
brieken of electriciteltsbed-rijven wettelJjk verbod.en om te staken. De mijnwerkers
rlepen hen niet tot soLid.ariteitsacties op om hen niet in moeilijkJred.en te bren-
gen. De nrijnwerkers zorgd.en ervoor, dat d.e gasfabrieken en centrales niet vanuit
d.e kolend.epots bevoomaad. kond-en word.en. Het werk in d.e grote centrales gang
door, ma,ar met het voomitzicht, d.at het onherroepelijk zou moeten word-en stop-
gezet $raJÍIneer d.e nog binnen d-ie bed.rijven aatr§,{ezige voorrad.en een-neaal zoud.en zijn
opgebruikt. Dat was een rritbreid.lng van d.e actie, waararEus in geen enkel-e vroege-
re mijnwerkersstaking in Engeland. ooit sprake is geweest.

0m hr.m d.oel te berelken zijn d.e Britse mijnwerkers bij d.uizenden tegelijk over
afstand.en va^n soms honderd.en en hond.erd,en nijlen d.wars d.oor het ]and. getrokken.
De mijnwerkers uit Yorkshire trokken fiaa! d.e grote krachtcentrales in d.e omgeving
van Lond.en, d.e miinwerkers uit Wales Sangen naar d.e centrales in het grote ind.us-
triegebied. van het noordwesten in d.e buurt van Liverpool en Manchester. Ze namen
ka.rnpeertenten me6, d-ie voor d.e toegangshekken d.er centrales werd.en opgezet. In
d.ie tenten hebben ze wekenlang geslapenr beurtelings d.e wacht houd.end. voJ-
gens het door hen gemaakte rooster. 0p houtskoolnrren werd. het eten gekookti de
proletarische bevolking van het ind.ustriegebied. en van de Lond.ense voorsted.en
kwa^ur hen levensmid.d.elen brengen, 0p hr-m d.agenlange maïsen dwars d.oor het 1and.
sliepen ze herhaald.elijk bi j studenten of bi j bevriend.e arbeid.ers, d.ie htm geest-
d.riftig aan ond.erd.ak hielpen.

Niet sleehts stud.enten en med.earbej-d.ers hielpen d.e mijnwerkers. In d.e ogen
d.er Britse publieke opinie stred-en ziJ voor een ïechtvaardige zaak. De kranten,
of schoon d-ie natuurlijk geenszins aklcoord g'ingen met d.ergelijke spontane volrnen
van actie, erkend.en openlijk, d-at d.e mijnwerkerslonen ver waren achtergebleven bij
d-ie van and-ere categorieën. Heel de Britse arbeid.ersklasse bood de stakers van
het kolenfront krachtÍge steun. In ]uttele d.agen tijds groeiöe het mÍjnwerkerscon-
fliet uit tot een krachtproef tussen het Britse ond-ernemerd.om en het Britse pro-
1 etariaat .

Overal- in d.e buurt va^rr d-e grote centrales }<wa,m d.e arbej-dersbevolking in be-
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weging. Vrouwen, oud.ere kind.eren en werklozen zorgd.en ervoor, d.at er vol-d.oend.e
stakingsposten beschikbaar waren. VeLen uit andere bedrijfstakken stond.en weken-
lang samen met d.e mi jnwerkers op wacht, of schoon d.e vakbond.en uit d.ie and.ere be-
d.rijfstaldcen geen uinger ui-tstaken en niets van z:-ch lieten horen. Lond.ense boot-
werkers weigerd.en met kolen gelad.en schepen te lossen, vrachtautcchauffeurs wei-
gerd.en herhaal-delijk ko1en te vervoeren. Had d.e mijnwerkersbond. tot d.e staking het
initiatief genomenrin mind.er dan geen tijd. Io^ramen aIle initiatieven van d.e arbei-
d.ers zelf. Wat er gebeurd.e werd. niet larrger op d.e vakbond.skantoren ui-tged.okterd-.
Het gebeurd.e spontaan varr ond.eren op. Een van d.e d.ingen d.ie tot dit proletarisch
initiatief krachtig had.den bijged.rageor was d.e hooghartige verzekering van. woord.-
voerd-ers d.er heersend.e klasse, dat d.e mijnwerkers wel spoed.ig d.oor de lceieën zou-
d.en gaanr l,ra.ruleeï d.e hele Britse nijverheid. op and-ere krachtbronnen d.an steenkool
overschakelde. Naar mi jn stellige overtuigang en nj-et naar d.ie van mij alleen, is
het d.eze uitspraak geweest, d.ie d.e mi jnwerkers geattend.eerd. heef t op d.e nood.zaak
hun actie uit te breid.en. Ze moeten bij z:.clnzel-f gezegd- hebben: als d.e wind. uit
d.ie hoek waait, d.an zullen wij d.e heren wel eens even een lesje geven. I{et d.eze
woord.en werd. aJs het ware d.e l-ont in het kmitvat geworpen.

Dat d.e ganse arbeid.erskLasse v€Ln Groot-Brittannië als het ware mee ten
strijd.e trok heeft tot deze zege der mi jnwerkers veeL t zo niet alles bijged.ragen.
Weliswaar liet d.e Britse tel-evisie op een gegeven ogenblik op het schem zien
hoe bepaald.e vrachtwagens, twee in totaal, d.oor d.e bl-oklcad.e van d,e stakingspos-
ten wisten te breken met hulp van d.e politie, wat d.e tv-kijkers niet zageÍL? maail
ikrd.ie ter plaatse was wel-, dat was hoe hond.erd.en and-ere vrachtauto? s onverrich-
terzake rechtsomkeerd. moesten maken. Het gevolg van d.at alles was, d.at Engeland.
in d.e vierd.e week van d.e staking met een eï'tlstige energiecrisis kreeg te maken.
Na vier weken kwarn het eind.e van d.e kolenvoorrad-en bU de centrales dan ind.erd.aad.
in ztcht. De stroom werd- gerantsoeneerd. en begon meer en meer volkomen uit te
val}en, de ene fabriek na d.e andere moe st de arbeid.ers naar huis sturen bi j ge-
brek aan energre. Er was géén algemene staking. Niettemin krnra,n d.e Britse econo-
mie op In uiterst laag pitje te staan, De mijnwerkers waren er in geslaagd. d.e ka-
pitalisti-sche prod.uktie volled.ig te ontwrichten of tot stilstand. te brengen. Het
ging d.ientengevolge niet meer all-een om een kolen- of electriciteitscrisis. De
heersend.e klasse vam Groot-Srittannië moest constateren, d.at ztJ tot aarr d.e rand.
va^n d.e afgrond. was ged.rongen. DAt het zo was en dat d.e d.iepte van d.ie afgrond-
bepaald. niet moest word-en ond.erschat, werd. erkend. d.oor niemand. mind.er d.an d.oor
het hoofd. van d.e c?nsel$ati eve regering, d.e eerste minis ter Heath.

fn d.e vierd.e stakingsweek ontvingen d.e Britse mijnwerkers twee nieuwe aan-
bied.ingen. De National Coal Board., d.ie bU d.e voorafgaand.e salari-sond.erhar:.d.e1in-
gen hardnekkig had. geweigerd. om meer d.an 7 ,Y, loonsverhoging te geven, verklaar-
d.e z:ch nu bereid. tot een loonsverhogj-ng van %o, Een d.oor de regering ingesteld.e
enquètecommi s si-e ond.er voorzitterschap van L ord. Wilberforth, steld.e pal' daarop
een Loonsverhoging van 18 à 1fl' voor, Maar d.e mijnwerkersrd.ie ztcLt sterk voeId.en,
\^rezen zowel het ene a}s het and-ere voorstel af . Inplaats van het te accepteren
stuurd.en zti een d.eputatie naar de ambtswoning van d.e Britse premier j-n Downinf
street, d.ie d.e opd.racht kreeg maar eens fll-ink met de vuist op taf eI te slaan. En
niet d.e mi jnwerkers waren het, d-ie tenslotte moesten capituleren, het was d.e re-
gering. Toen het conseïv'atieve kabinet optrad. t flà een verkiezingsned.erlaag vaJr
Labour, verklaard.e d.e regering, d.at het nu spoedig afgelopen zov zijn met aI het
gestaak in Engeland. en met aIle wijd en zijd. verspreid.e acties. Wettelijke maatre-
gelen - dat wil zeggen d-e reed-s d.oor Labor-rrminister Barbara Cast1e voorbereid.e,
maar d.oor haar niet in het parlement gebrachte fnd.ustria] Relations Bill zou-
d.en d.e arbeid-ers wel ond-er d-e d.uj-m houd.en en aan loonsverhogingen rriel-, in ver-
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band. met d.e sitr-ratie varr d.e Britse economie jJ! geen enkel opzicht te denken. A1
d.ie verzekeringen ten spi j t echter bleef het aantal stakingen ( 

"r, 
bed.ri jf sbezet-

tingen) in Engeland. voortd.urend toenemen. ïn het geval van d.e mi-jnwerkersstakÍng
zag d.e regering z:-en- genood.zaakt aI haar verzekeringen in te sLikken.De toonaen-
gevend,e Britse kranten zoals d.e rrTimes" , de |tGuardianrr en and-ere bladen, schre-
ven, d.at d.e regering d.oor d.e arbeid.ers vol-Ied.ig was verslagen.

De enoflne betekenis van hr.m optred.en i-s d.oor d.e Britse arbeid-ers zelf , ook
door d-e mijnwerkers nietr op g:een str:kken na begrepen. Maar met fijn klasse-in-
stj-nct zag premier Heath d.ie betekenis bi j zond.er scherp. Toen de crisis zich in
alle hevigheid. openbaard.e hie1d. Lrij, in de vierd.e week van d.e staking, een rad.io-
red.e tot d.e Britse bevolking. In d.ie red.e verkl-aard.e hij d.at eï zoweL voor d.e re-
gering als voor d.e Britse ond.ernemers levensgroot een dubbel gevaar was opgere-
zeyt. Het eerste gevaar s zo verkl-aard.e Heath, is va^n economische aard.; d-e la^rnleg-
grng niet slechts van het mijnwezen, maar van heel- het bed.rijfsleven, Het tweed.e
gevaar t zo legd.e hi j uit, is d.it, d.at d-oor d.e staking heel d.e Brltse manÍer van
bed.rijf svoering vol-Ied.ig word-t ondermijnd.. Met d.ie woord-en kon al1een maar d.it be-
d.oel-d. ztjnr d.at a1s gevolg van het optred.en d.er arbeid.ers d.e oude traditie, dat
d.e ond.ernemers en d.e vakbond.en d.e lakens uitd.elen en d-e arbeid.ers hrrn bevelen op-
volgen, volled.ig was ond.ergraven.

Het hoogteprmt van d.e mijnwerkersstrijd. speeld.e z:-dn af in d.e bur:rt vart Bir-
mingha.nl halvelniege Lond.en en Manchester. Vlakbij d.ie ind.ustriestad. bevind.t ztch
het grootste kolend.epot van heel Engela^nd.. Zevenhond.erd. politiemannen had de re-
gering gemobiliseerd. om er zeker van te zijn d-at ged.urend.e d.e staking uit d.at d-e-
pot d,e kolen zoud.en l«:nnen bl{jven worden betrold<en, De mijnwerkers r^raren er heen-
gereisd.t zo goed. als zLj naar alle and.ere kolend.epots getrokken t'/aïen. Maar het
aantal stakingsposten, d.at zli ter plaatse konden aanvoeïen woog in gptalsterkte'
op geen stukken na op tegen d.at grote aantal politiematrInen.Toen kwa.m d.e plaatse-
Iijke arbeid.ersbevolking d.e mijnwerkers op grootse wlze tehulp.Niet mind.er d"an ze-
vend.uizend mensen uit d.e omgevi-ng troklcen een cord.on rond. het d.epot. fegen d.ie
zevend.uizend. kond.en d.e zevenhond.erd. weinig uitrichten. Maar ze probeerd.en het
niettem-in. Waren er ook bij and.ere kolend.epots en centrafes aI sche::slutselingen
met d.e politie geweest, hier op d.it strategische punt nabi j Be::mingha,n lc\dam het
tot d.e heftigste botsing tijd.ens d-e heLe staking. De politie slaagd.e er in een
ZJ-taL arbeid.ers in hechtenis te nemen. Het gevolg was dat d.e houd.ing vam d.e be-
volking bijzond-er dreigend. werd. en d.at d.e wekenl-ang opgekropte spannlng tot het
kookpunt steeg. De politieprefect varr Sirningham stuurd.e een telegra.rn naa^r Lon-
d.en, waarin hij d.er sitrratie uiterst explosief noemd.e. Naar zijn mening d.reigd.en er
d.e grootste gevaïen. Woord.voerd.ers van d.e plaatselijke arbeid.ersklasse had.d en aart
d.e politie een ultimatum gesteld.. Zo d.e geaïresteerd.en nj-et terstond. zoud.en wor-
d.en vrijgelaten, d.iend.e d.e politie rekenlng te houden met een algemene volksop-
stand. De politieprefect r o! d.e hoogte met d.e lokale situatie, wist dat het geen
loos d.reigement !r&s. Dat wist ook d.e regering. Als nJ geen eieren voor haar geld-
zou kiezen moest zt1 ermee rekening houden d.at de mijnwerkersstaking zich zou uit-
breid.en naarr allerlei and-ere bed-rijfstakl<en. Een van d-e ministers reisd.e spoor-
slags naar Birningham. Plotseling was d.e mi-jnwerkersstaking in het beslj-ssend.e
stad.ium gekomen.

0p aand.rang van d.e regering besloot d.e National Coal Board. het grote kolen-
d.epot van Birningham te sluiten.Op aand.rang van d.e ter plaatse verschenen minis-
ter werden de gearresteerd-e arbeid.ers op vrije voeten gpsteld. De politiehewaking
bij het d.epot werd. volled.ig opgeheven. Tegel.iljkertijd. maakte Heath in Lond.en bekend
d.at hij bereid. was om d.e eisen van d.e mijnwerkers in te willigen. Het loonaanbod.
werd. verhoogd" tot 22%. De mijnwerkers had.d.en oveïr^ronnen.rr
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rrAl-s je me vraagtrre aldus onze zegsmanl rrhoe een d.ergelijk resultaat te ver-
kJaren valt, d.an is er naar mdn meni-ng maar één antwoord- op: dit namel{jk, dat d.e
zege een gevolg was van het feit, d.at d.e arbeid.ers hr.m eigen lot in eigen hand.
Senomen hadd.en en hwt staking d.itmaal niet volgens het recept van hr:n vakbond.
doorvoerd.en. Je moet goed. bed.enken: een ove::rrrinning werd. er !§[ behaald. bij d.e
algemene staking van 1926, noch bij d.e mijnwerkersstaking van 1920. En toen wa-
ren er notabene een miljoen mijnwerkers in actie en in 1926 veLe mi-ljoenen ar-
beid.ers.Die kond.en niet bereiken wat niet meer d.an. 250,000 mijnwerkers nu wéI be-
reikt hebben, samen met ontelbare klassegenoten d.an natur:rlijk. Dat komt volgens
mii d,oor het verschil- in strijd.method.e. Als d.e arbeid.erskLasse zelf handelend. tot
aetÍe overgaat, d.an verand.ert zti opeens in een machtl raroarop d.e heersend.en hun
tanden stuk breken.

Tijd.ens d.e staking heeft d.e |tsr:nd.ay Times'r geschreven, d.at het land. een man
als Baldwin nod.ig had.. Baldwin was eerste minister tijd.ens het mijnweïiiersconflict
vaÍI 1920 en hij overwon destijd.s de Britse mijnwerkers met list. Of liever gezegd.;
hii 1egd.e d.e l-ej-d.ers va^n de mijnwerkersbond. in d.e luren. Maar ook een Baldwin zov
d.e Britse heersende klasse d.itmaal niet gebaat hebben. Vakbond.sleid.ers, d.ie rn
staking liever niet r^rensen en d.ie, warxÍl.eer d.ie toch onve:mijdeli jk blijkt, een
staking liefst zo snel- mogelijk beëind.igenr kun je weL voor je karretje spa^nnen.
Tot strijd. bereÍd. zijnd.e arbeid.ers I«m j e d.at niet. AI s z\ hr:n eigen kastanj e s uit
het YuLLr halen helpt ook geen Baldwin meer. Dót is d.e les van d.eze stri,jd..rt

JONGE ARBEIDERS HEBBEN DTKWIJTS

MEER STRIJDLUST DAN OUDERE

MEm DAMENS hebben wij d.e opvatting verkond.igd., d.at d.e trad"itie hetzíj d.e

partijtrad.itie, hetzij d.e vakbond.strad.itie in d.e klassenstrijd. een allesbehalve
stimul-erend.e rol speelt. Er zijn voorbeel-d.en te over, d.at arbeid.ers, d.ie vel-e
jaren trouw vakbond.slid- geweest zijn en d.ie uit volle overtuigrng in d.e vakbewe-
ging hebben g e l- _o o f d , maar aI te zeer geneigd. zlJrr ztch d.oor d.ie vakbewe-
g'ing als schapen t8r slachtbank te laten voeren. De vakbond.smythe fi:ngeert bij
hen als een soort van blind.d.oek en telkens wa^nneeï ze voor de keuze komen te
staan óf wel zel-f stand.ig de een of and.ere actie te voeïen óf wel d.e op klassen-
vred.e gerichte parolen van hlm bureaucraten te volgen, kiezen zij voor het laat-
ste, waarbij zti d.an nog in d.e mening verkeren, d-at het trouw en sl-aafs volgen varr
d.e l-eid.ers de meest strijd.bare en zeLfbewuste opstelling is.

Jonge arbeid.ers zi jn d.oorgaans vee] kritischer d.an oud.ere . Ze word.en niet
d.oor herlnneringen aan het verled.en geplaagd. Veel scherper d.an hr.m met ttd.e tra-
d.itie'? geblind.oekte eollegar s zien zij wat d.e bond.sbestuurd.ers werkelÍjk d. o e n.
Z1j hebben alleen met d.ie werkelijkheid. te maken, niet met een gedroomd. of geid.ea-
liseerd. verled.en.

Bij d.at alles komt nog iets and.ers ook. Jonge arbeid-ers, veeLal nog niet ge-
plaagd met d.e verantwoordelijkheid. voor een gezin, hebben veel- mind.er te verlie-
zen d.an hr:n oud.ere klassegenoten en zljn d.ientengevolge veel mind-er d.an d.eze be-
reid. een bepaald.e behand.eling of ongr.rnstige regelingen te accepteren.

Het i s bepaald. geen toeval- d.at bij d.e Hongaarse revolutie van 1956 d.e j onge-
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re arbeid.ers zot n belangri jke rol hebben gespeeld.. Hetzelfd.e geId.t evenzeer al
vooï d.e Oostdui-tse opstand- van 1951. ?t Is ook al weer geen toeval, dat bijna al-
}e belangrijke stakingen, dÍe eï d.e laatste jaren geweest zijn in d.e bed.rijven vatrr
d.e Franse auto-ond.erneming Renault, n i e t zijn uitgebroken in d.e oud.e fabriek
te Billancourt onder d.e rook van Parijs, maar juist in d.e nieuwe fabrÍeken, d.oor
Renault gevestigd in d.e agrarische streken van Nornand.ië en Bretagne. In d.e Re-
naultfabrieken te Le Mans en te C1éon, waar d.e leeftijd van d.e arbeid.ers zo om-
trent voor in d.e twintig Iigt, is een paa,r maal achtereen het signaal tot een
verzet gegeven. En ni-et alleen d.e leeftijd. van d.e arbeid.ers heeft d.aarbij een rol
gespeeld., maar al evenzeer d.e omstand-igheid., d.at zlj wat althans d.e klassen-
strijd. betreft - uit een milieu zond.er bepaalde trad.itie IsnraJïren. Hr.m vad.ers en
grootvad.ers rraren geen trouwe led-en van d.e Franse vakbewegrngr maa^r kleine boe-
ïe]I.

Het jongste voorbeeld. d.at d-it all-es il-lustreert komt ult d.e Verenigd.e Sta-
ten. De grote autoprod.ucent General Motors Corporation stlehtte d.aar in 1966
een gloednieuwe fabriek in het plaatsje L,ord.stown j-n de agrarj-sche staat Ohio.
De nieuure fabriek werd. een varr d.e a1le::riod.ernste autofabrieken in de gehele we-
rel-d.. De ingenieurs d.ie haar ontwierpen droegen er zorg voor, d.at praktisch a]
het zware werk in een d.ergelijk bed.rijf niet d.oor mensenl rrrà8,ï door machines zou
I«rrunen word-en verricht. De vesti-ging vaJr General- Motors in Lord.stown werd. nóg
meeï geautomati-seerd. d.an enige and.ere autofabriek van het concern, De l-onen d.ie
eï betaald. werd.en Ï/aren héé} behoorlijk. De parkeerplaa,tsen voor het personeel
werd.en z6 gesitueerd., d.at d.e arbei-d-ers r,.ranneer het werk eeru'naa1 gedaan lras, niet
veï behoefd.en te lopen om hr.rn wagen te bereiken" Het GM-mod.el- d.at er geprod.u-
ceerd. werd - d-e MG-Yega - was zo ontworpen dat het uit minder ond.erd.elen d.an an-
dere mod.elfen was opgebouwd.. Dat betekentrdat d.e montage ervan aan de produktie-
lijn gemakkelijker was en mind.er inspar:ni-ng vergde" Bovend.ien was d.ie produktie-
Iijn d.an nog zo opgezet, dat d-e band met d.e in opbouw zijnde autors gemaHrelijk te
bereiken vie]. De werkti jd.en waren - zegt d-e "New York Timesrf op 21 jarruari van
d.it jaar in een aaJt d.e gebeurtenissen gewijd. artikel , waa,Íaar). onze g:egevens zljn
ontleend. - gr:nstig. Er was sprake vaJl een uitgebreid. bonussen- en pïemiestelsel;
de fabriek was niet aI te ver van plaatsen met and.ere industrÍe en goed.e voorzie-
ningen. De gernld.d eld.e leefti jd van d.e arbeid.ers bed.roeg 2{ jaar en ze waren voor
het merend.eel afkomstig uit streken, waar grote werkLoosheid heerst.

De betekenis van d,e l-aatste, d.oor de 'f New York Ti-mesil ged.ane med-ed.eling, is,
gevoegd. bij d.e beschrijving van het gehele werkklimaat , zonder meer duid.elijk. Van
jonge arbeid.ers, td.ie in hi:n geboortestreek moeilÍjk aan d.e slag konden komen, aaJr
het werk gesteld. in een mod.erne fabrj-ek tegen een naar kapitalistische begrippen
gunstig loon, zo1). je al-l-es hebben kunnen ve::rarachten, behalve een strijd.bare op-
stell-ing tegenoveï hi-m bazen. Jammer genoeg voor d.e heren ond.er:aemers va4 Gene-
ral Lviotors is juist d.ie verwachting allesbeha1ve uitgekomen. Nergens in het ge-
hel-e uitgestrekte concern heeft General Motors zoveel moeilijkhed.en en zoveel
hardnekkig verzet ontmoet als juist in d.e nieuwste, mod.ernste en grootste fa-
briek in Lord.stown.

De rrldew York Timestr besteed.d.e in het reed.s aangeduid.e en vrij grote artikel-
uitvoerig aand.acht aarr wat er is vooïgevaIlen. DeZe grootste krant van Amerika
constateerd.e, d.at noch het voorbeeld. van hun werkloze vadeïs, noch d.e d.ruk, d.i-e
in het ouCerlijk huls op d.e jonge arbeid-ers werd. uitgeoefend-, d,eze ervan weerhou-
den heeft de strijd. tegen d.e fabrieksleid.ing aaï] te bind.en. De strijd. begon toen
d.e d.irectie een reeks va,n maatregelen tot ïeoïgani-satj-e wild-e d-oorvoeï€n' d.ie er
op gerieht waïen d.e produktiviteit vaÍr d.e fabriek belangrijk te vergroten. Die
maatregelen l-eid.d.en tot grotere snelhej-d- van d.e lopende band en tot allerlei an-
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d.ere wijzig'ingen d.ie rn vrij belangrijk aanta.l personeelsled-en overbod.ig moesten ma-
ken. Voor d.e resterend.e arbeid.ers werd- het veel hard.er werken geblazen.In een ge-
sprek met d.e speciale N.Y" Times-verslaggever noemd-e een vaJÍr d-e a,rbeid.ers d.e pro-
duktielijn in Lordstown ttd-e snelste va^n d.e werel-d.fr.I'Wie er aa.n staatft t zo vertel-
d.e d.e bewuste automobiel-arbeider, trmoet zLJrr speciale montagehand.eling in onge-
veer veertig seconden verri-chten. hlat d.e d.lrectie had uitged.okterd. krnram er op
neer, d.at er binnen dat tijd.sbestek van 40 second.en nóg een kleine hand.eling erbij
moest word.en ged.aan.Op papier kon dat allemaal best. In d"e praktijk was het d.od.e-
lijk voor d.e arbeid.ers. Het bleek eenvoudig totaal onmogelijk en toen beschuldigd.e
d.e d.irectie d.e arbeiders varr sabotage.rr

rrVoord.at d.e reorganisatie werd" d.oorgevoerd-rt , aId.us nog altdd. cle jonge auto-
werker, d.ie d.oor d.e N.Y. Times-reporter werd. geïnte:sri-ewd., Itwaren er over het
werk en wat d.aa::rree samenhangt in totaal zott7. honclerd. klachten in d.e fabriek. Nu
i s het aarrtal kl-achten tot vi jfduizend. gestegen en ongeveer d.uizend- eïva^n komen
hierop neer, d.at d.e betrokkene overbelast word"t, d.at hem teveel word.t opged.ragen
bjj d.atgene wat al- to t ztjn taak behoord.e . I'

Uit het ond.erzoek, d.at d.e N.Y. Times-verslaggever ter plaatse heeft inge-
stel-d., is gebleken d.at d-e strijd. tegen d-e reorganisatie en d.e grotere uitbuiting
n i e t d-oor d-e vakbeweglnsr niet door d.e bond. van automobj-elarbeiders is ont-
ketend., d.och het gevolg was va.n een spontaan verzet van d.e werkers zelf . Een varr
d.egenen met wie d.e verslaggever heeft gesproken, verteld.e hem, d.at de vreed.zame
jonge arbeid.ers rrit Ohio in ware trtijgerstt verand.erd.en. De verslaggever vernaJll
66k, d.at d.iezel-fd-e jonge arbeid.ers in het verleden ten opzichte van d.e bond. al-
tijd- volslagen onverschillig waren geweest en dat zoweL d.e bond. af s d.e d.i-rectie
d.oor hr:n actie volkomen werd.en verrast. En d-e jonge arbeid.ers, d.ie ztch f rnooit
voor vakbond.sactiviteit geinteresseerd. had.d.en[ wisten hlm actie voortreffelijk te
organiseïen. Ze hield.en rtlangzaaln-aan-actiesrt, rdaarsra^n - aldus d.e med.ed.elingen
va^n d.e d.irectie het resultaat r^ras, d.at mim d.e helf t va.n d.e Vega-autor s d.ie eï
va^rr d.e band. kura^men, ond.eugd.elijk wa.ren geassembleerd. en onbnrikbaar. De d.irectie
heeft tegenover d.e IT.Y. Times toegegeven, dat haar het prod.uktieverlies op een
aantal van 12,000 personenautors en 4.000 trucks is komen te staarr met een geza-
menlijke waard.e van 45 milioen d.oLlar. En wat het verzet en d.e strijd-method.en vart
d.e jonge arbeid.ers aangaat d.ie met grote vind.ingri;kheid- al-l-e mogelljke wegen
wisten te rrind.en om d.e produktie te belemmeren - d.e N.Y, Ti-mes zegt over hen,
d.at hur: actj-e van z6 grote betekenis rdas en z6 veel- te d-enken geeft, d.at het wel
niet uit kan blijven of hun strijd. zal ernstige gevolgen hebben voor d.e arbeid.s-
nrst in heel de VeSenigde Staten. Dat heeft nog nooit een persorgaan kr.urnen ver-
kl-aren van d.e tamme en zogenaamd.e acties, die d.e vakbond. af en toe organiseerd-e.
Maar ja, vakbond.sstrijd. en arbej-d.ersstrijd., dat zijn nu eennaal twee geheel veÈ-
schill-end-e d.ingen. Voor d.e jonge arbeid-ersrd.ie niet d.oor d.e trad.j-tie ztjn geblin-
d-oekt, is d.at zond.er meer d.uidelijk. De oud-eren wilfen er vee1al nog niet aan,
d.at het zo is. Maar ze word-en d-oor d.e keihard.e feiten wel telkens weer met hr:n
neus op d e werke lijki:eid- ged.rukt .

=====

============================================================================ ====
HET KOPIT er niet op aan, wat d-eze of gene proletariër of zelf s heel he t pro-

letariaat z:-ch voorlopig als d.oel- v o o r s t e 1 t . Het gaat er om w a t
he t pro 1e t a ïi aa t i s r €rwathet d-ienovereenkomstighistorisch
beschouwd" gedwongen zal- zirr te d.oen.

(rnni, MA3X, "De he ilige fa,:ailie" )
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IN ENGELAND GAAT DE STRIJD VERDER

E IERS in dit nr.umer van ttDaaó en Ged.achte" treft de lezer enkele meded.elin-
gen aan omtrent een in Boulogne-sur-Mer gehoualen biieenkonst, waarin Brit§e kane-
raden inlichtingen hebben verschaft over diverse stakingen en bealrijfsbezettingen
in hun land. Nattat in de loop van 1970 en 1971 toonaangevend e Sritse kranten aI
bij herhalj-ng hadd.en geklaagd over het steed.s toenenend aanta] stakjngerr van een
héé1 enkele keer officieel- en bijna altijd. onofficieel karakter r is - zo vertel-
d.en onze Sritse vrientler, - in 1972 tot alusver het a"antal a,cties van de arbeiders
nog eerd"er toe- dan afgenomen.

Uit het betreffend.e stukje (zie pasina 1) weten onze lezersr dat wii op en-
kele van d.ie actiès (bijvoorbeeld. de bedriif sbezetting bij Fisher-Bendix en cle be-
zetting van een schoenfabriek te Fatkenha,n in Norfolk) nog zuI1en terugkonen.Inr
nialèels ga.a,t de strijd. van de Britse arbeid.ers, in allerlei vomen, nog altiitt
voort en telkens weer b1ifien d.ie vo::nen totaal verschillend.

Sirlds de datum waarop de bijeenkonst te Boulogne werd gehoud.en (e en 9 april
j.1.) tot op rt tijdstip tlat wjj deze regels schrijven (24 aprit ) is Groot-Srittan-
nië geconfronteerd. net een langzaa.:l-aaJr-actie van het spoorvegpelsoneel en ver-
volgens net cle ernstige dreiging varr een $ra,nsportarbeidersstaking. Info:maties
van onze Britse makkers d.aaxontreent bereikten ons tot dusver nog niet, ÍIaar en-
kele feiten ziin ons u-it d.e pers niet onbekencl.

Na d.e zware ned.erlaa,g, die cle Sritse heersende klasse in het conflict net
d.e niinwerkers harl geled.en, wilde de regerilg Heath tegenover Ae spoorjongens tot
ieclere prijs het been stif houden. t/at bij de njjnwerkersstaking niet gebeurd.e, ge-
beurd.e bij cle stiptheidsactie vari het spoorlregpersoneel- wéI: d.e nieuwe rechtban-
kenringesteld op grond. vs.n d.e vorig jaar van kracht geword.en wet op de industri-
e1e verhouclingen (Industrial Relations Act), werd en ingeschakeld en d.e door de
bond van spoonlregpexsoneel ond.eznomen actie werd onwettig verklaard. Gevofg na-
tuu-rlijk: tle bond. van spoon{egpersoneel kroop haastig in ziin schulp. IvIaar rrit het
Britse d.agblad "Dai1y Mirrorrt va.n zaterdag 22 april weten wii, tlat weli§waar d.e

vakbond het rechterlijke bevel opvolgde, d.e spoorwegarbeiders ti,a.arentegpn niet.
Ivlet analere tÍoortleni het rechterfijk voóis ovei d.e "óti" lil ile Britse spoorw@n
heeft daar tot een soortgelijke ontuildreling geleicl a1s in Neilerland het beruchte
vonnls van nr. S tíFeeman in de dagen van de netaalstaking. Arbeid.ers r zot el hier
als in Engpfancl, staan tegenover uitspraken van de rechtet nu eennaal anders dan
een officiëIe instelling a1s d.e vakbeweg:ing.

fn hetzelfale nufimere van de rrDaÍ}y lvli:=ortr ( zaterdag 22 apÏj.].) en ook j:r de
t'Daily Elcpressrr van d.ezelfd.e d.ag, word.t gesproken over een stakingsdreig'ing in
cle haven van Liverpool, d.ie we1 eens zou kuru:en neerkonen op d.e clreiging van een
sta,king in alle Britse havens. De red.en d.aarvan bleek ditmaalt te z{inr dat weder-
om ale rechter op pond. van d.e fndustrial Refations Act aan de transportbond een
voorwa,ard.eli jke boete hed. opgelegd. voor het geval hij tot een aangekondigde actie
van d.e d.okwerkeras zou overgaan. Een verslaggever va.n d.e rrDaily l4irrorrr had. een
gesprek gehad met enkele arbelders en shopster.rarals. naarrit was hen gebleken d.at
de arbeiders woedenil lÍaren en zich g€reèd hielden on geheel buiten cle bond om in
actie te komen. Een wooxd.voeader van de arbeiders verklaarde aan d.e iorËm€,list
vsÍr ale rrDaily Mirrortt: "Zo nod.ig zullen we de strid aanbinden tegen de rechter'
tegen ied.ereen.rt over een verzoek vaÍr hr.rn bond on zich in henel snaa.ro rustig te
hoiden vanvege d.e grote boete di.e er clreigde (c 5O.O0o) lachten cle arbej.ders.
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DE YAKBEWEGING ZWITSERLANDIN

IS NIET ANDERS DAN ELDERS

VAN mN KLEII\ïE groep kamerad.en in het }uitstalige gebied van Zw'itserland.
ontvj-ngen wij informaties omtrent een sta.king d.ie da.a? in d.e zomer van het vorige
jaar is uitgebroken. Het materiaal werd. ons toegestuurcl met de bed.oeling dat het
als basis zou dienen voor een onderlinge d.iscussie, alie inmi.cld.el s ook op gang ge-
komen is. De Zrritserse groep is, zover wij begrepen hebben, verIe van homogeen.
Er zitten mensen in, die met hun opvattingen d.icht bij d.e onze staan en d.ie met
onze zienswijze ook op de hoog'te zijn; er maken ook and eren d.eel van uit, èie er
veel tladitioneler clenl<bee1d.en op na houden en ale gedachte vsn een noodzakelijke
voorhoed.e nog lang niet hebben losgeJ-aten, ook al tred.en zij dan in het groeps-
verband. niet overeenkomstig die zienswijze op.

De staking rÍaarop het aloor ons ontvangen nateriaal betrekking heeft, vond.
plaats in het ïtaliaanse deel van Zr,ri t s erIand., bij de in Bod.io gevestigÈe ijzer-
g'ieterij van d.e n.v. Monteforno, een tanelijk grote ond.errleming, die haar hoofd-
kantoor in d.e Zwitserse plaats Giornico heeft en ook elders in het l-ancl nog fa-
brj-eken bezit, Montefoxno n.v. rrierde vorig ja.ar haar twintigjarig bestaa,n. Yoor
de directie was da,t aanleid.ing om aaÍt d.e a"and.eelhoud.ers van de ond.ernening nog
een bonus uit te keren, wa"a,rvaÀ het totale bedrag cj-rca 4 niljoen Zwitserse
francs bedroeg. Dat kwam dan nog eens bovenop de normale uitkering aan d.e aan-
d.eelhoud.ers ten bedrage van 20 miljoen Z,t. fratrc. Dat ,le betrokhenen die sonmen
niet in contanten ontvingen, maar in aandeelvom, maakt natuurlijk wej-nig ve!-
schil. Een behoorljjk d.ouceurtje was het. Het ekte voox&I alea,ron de Lroed.e van ale
IvÍontef orylo-arbei-de?s op, omdat d.e ilirecti,e j-n datzelfde jubil eumj aar een aantal
eisen van d.e arbeiders rri erkant had afgewezen.

De arbeiders verlangden, met terugr,rerkend.e kracht tot 1 juli 1!J1, een ver-
hog:ing vaJ} hun uurLonen, een verhog.j-ng van het vakantiegeld, een wijziging van rt
tariefsysteera en extra betaling van ale achtste snipperdag, die in 1)12 toevallig
op een zond.ag was gevallen en dus niet als een echte snipperdag kon word en be-
schouwd.

De alir€ctie van het jubilerend.e bedrlif , zo roerencl bezorgd voor d.e fina.nctë-
Ie positie van haar kapitaalverschaffers, dÉcht er niet ovel4 aar die verlangens
tegemoet te komen. Zij voeld.e zich bd ci;ie houding gesterkt d.oor het feit, <Iat de
zw-itserse vakbeweg'itrg net het ondernemerd.om een soort van ,God-svred.err haal geslo-
ten, waarbij ale afspra"ak was genaakt, dat er gedurenrle de termi-jn waarvoor dit
vred esverd.rag go1d., nj-et zou worden gestaakt. Gehee1 overeenkonstig de gemaakte
afspraak verklaarde èe Zwitserse meta alarbeid.ersbond. d.an ook, d.at ex bij d.e direc-
tie niets te bereiken viel en dat alaarmee de zaak als afgeclaan diende te word.en
beschouwd. Aan staken vlel- volgens de aan ha,nd en en voeten gebonden vakbond een-
voudig niet te d.enken. Uen ziet eruit dat d.e positie van d.e vakbeweging in Zw-it-
serland. als handlangster van het kapitaal eenvoud.ig niet verschilt van d.e posi-
tie tter vakbeweg"ing elders.

Ook i^n ZwÍtserland. echter verschilt de manÍer lraarop elc d.oor arbeidexs ge-
dacht word,t grondig van d.e wÍjze waarop vakbond sbureaucraten plegen te denken.
Dat was een jaar eerder ook aI eens heeL d.ui.delijk aan d.e dag getreden. Toen werd
er d.ool het personeel vzlrr een and.ere Uontefoano-fabriek, gevestigd. i-n Stabio, al
evenzeer een bepaalde looneis gestelal.Toen is de vakbond niet eens met d.e dírec-
tie schi jnond.erhand.elingen gaaÍr voeren. De bonzen weigerclen d.at te d.oen en ver-
klaarden zelf al direct dat ze d.e looneis ongemotiveerrl achtten. De Monteforno-
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a.rbeide.rs Ín Stabio dJeigden toen met een stakÍng en die d.reiging aIleen bleek
voldoende hun verlangens ingewilligd te krijgen. Het blijkt niet net zoveel voor-
den uit het ons toegezonden materiaal, maar ldj krijgen nietteDin d.e indruk, tl,at
er in 1970r toen d.e gebeurtenissen in Stabio speelden, van cle vredesovereenkonst
nog geen spraJ.e lras. Daaron moest toen de vakbond zélf zich keihand tegenover de
arbeid.ers opstellen. In 1971, toen d.e vred.esovereenkonst wéI gesloten was, volgL
cte rle boncl een and.ere taltiek. Eij deed net alsof hij de arbeiders wé1 wilde steu-
nen en koa zich een dergelijke houdingveroorloven in de wetenschapl clat cle direc-
ti-e net <Ie bepalingen van rt vred.esverdrag in de hand., toch wef zou weigeren. líij
houden, zo noeten de vakbonzen geaiacht hebben, op d.ie wijze de schijn op, tlat wíj
voor de belangen va.n de arbeiclers opkomen, staan minderc aan kritiek van onderop
bloot en kunaen a1s gevolg daarvan cle arbeiders gemak)relijk in toom houd.en. Maa,r
de leid.ers van d.e Zwitserse metaalbond. hadden buiten d.e waard., tl,at wi1 zeggen
buiten de eensgezinde st4jd!"i-I van d.e arbeiders gerekend.

0p 1! juni 1!11 , !s avond.s onx tien uur bij de opkomst van de nachtploeg,
werd. het hrerk in ale }[onteforno-gieterij in Bodio stilgelegd.. Tot de actie ]ras be-
sloten in een personeel-svergad.ering, \raariÍ:. 529 va.n d.e in totaal J80 arbeiders
van het be&ijf aaJrlrezig waren. Voor de staking spral<en zich 405 personeelsleden
uit, tegen staking waren 111 personeelsled.en, 1, onthielden zich van steEming.
Ivlaar toen het tot actie kwa.:n heerste er grote eensgezindheid en uaren er geen on-
d.erkruipers. Zo ze er a1 geweest wanen zouclen ze de actie weinlg kwaad hebben
kunnen berokkenen, waÍrt de gieteri-j rrerd. aloor de arbeiders bezet. Ze trokl<en het
bedrijf binnen en ze prikten zelfs aan de klok, rLaa.Í ze g'ingen niet aan ale slag.
Ze discussieerd.en met elkaar, sommige lazen of speeld.en schaak.

Een stalcingscomlté wonrd.en d.e arbeiders niet. Ze deden ilat expres niet om-
d.at ze vreesden, d.at later tegen de leden van een dergelíjk conité repressailles
zoud.en 'íord.en genomen. Ze zeiden tegen d.e lealen van de nu eeruual bestaand.e on-
d.ernemingsraad. en tegen d.e vertrouwenslied en van de val<bond.: ga, ju11ie maar na:,r
d.e d.irectie en vertel haar me,ar, d,at wjj pas vreer ae,r:. de slag zul1en gaan warrneer
onze ei.sen ingewiltigd zijn. Het gevolg was dat ongeveeÍ dertig uur nadat de sta-
kj-ng was uitgebroken d.e Monteforno-directie opÍr.ieuw met va,kbond.slied.en rond. cle
groene tafel zat geschaarci. nooï rt optretlen van d.e arbeiders waren zowel de di-
rectie a1s d.e vakbonclsbestuurd.ers, beitle categorieën volstrekt tegen hun zl:n, ge-
dwongen on tóch weer te onderhand.el,en!

De ond erhandelingen duurd.en la.ng. De directie lrist heel nauwkeurig, dat ook
cle vakbond.sbestuurders in hwr hart niet achter de arbeid.ers stond.en en pas ond.er
d-ruk van cle lederÍ in d.e onderhandelingszaal waren teruggekeercl. Zulke ond erhan-
delaarsr de,cht de betlrijfsLeiding, kurnen wij genald<eIijk in een positie rrranoeuvre-
ren d.i e nog wat dichter bij d.e onze 1igt, want daar wilLen ze zelf in feite ook
naar toe, Maar d.at l-ukte niet zo best, onalat de vakbond.sbesturrd.ers de vastbera-
d.enheid van cle Monteforyr.o-arbeid.ers bespeurd hadd.en. Ze had.den d.irect na het be-
gln vari de staking een poging ond ernomen om verd.eeldheid. in tle rijen d.er arbei-
d.ers te zaaien en die pog'Íng was mislukt. De speelruimte van d.e bond.sbes tuuralers
was derhalve uitexst gering. Ze hadd.en d.e arbeid ers een bepaald.e compromis voor-
gestel-d en ze had d.en hen met veel moeite bewogen d.aannéé genoegen te nemen. Ze
had d.en dus aI, ook nad.at de staking èen feit was, aI weer d.e nod.ige hand- en
s pand.i ens ten aan het kapitaal bewezen. Verd.er konden ze besList niet gaan zond.er
ernstige conflicten met hun eigen, toch aI tot razernij gebrachte, Ied.en te rj-s-
keren,

Voor cle alirectie echter wasron prestige-red.enen, toegëven ook uiterst moeí-
Iijk. Dr. D. Àebli, directeu-r varr het Verbond van Zvritserese Werkgevers, die aan
d.e moeiza,me bespreklngen in Bodio d.eelna.rn, hacl nog maar een paar weken tevoren,
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rraar aan1eid.ing van 'twilderr staklngen d-ie in Genève waren uitgebroken, verklaard
ci.at er ged.urend.e een staking niet kon word.en ond-erhandeld.. rrTenslotterr, aldus
d.r. Aebli I rrhebben wi j het ond.erharrd.elingsapparaat geschapen om d.e arbeid.svred.e
te hand.haven, t' Z{jn woord.en waïen een voortreffelijke karakteristiek van het werk
van d.e vakbeweging. Maar d.e hard.e werkeli jkheid. in Bodio Leerd.e hem wel, d.at zo-
d.ra het om een actie vatrr d.e arbeid-ers zé1.f ging,het stand.pr-:nt: eerst werkhervat-
ten, d.arr praten, onmogelijk viel te handhaven.

Onder d.e drurk van d.e arbeid.ers capituleerd.e d.e Monteforno-d.irectie. De ei-
sen van d.e arbeid-ers werd.en Ín Bod.io weliswaar niet volled.ig ingewj-I}igd s Tntà,o.r

toch vooï een belanffik d.eef . De ond.ernemers leerden er bovend.ienr d.at d.e arbei-
d.ers aan d.e itGod.svred.e tussen kapitaal en arbei-d.tt eenvoud.ig lak hebben en d-at zt1

als het er op aan komt d.e kr-mst verstaan in een strijd. d.e vakbeweg:ing als werk-
tuig van het ond.er::emerd.om volled.ig stomp te maken.

+

Uit d.e coïrespond.entj-e met d.e Zwitserse groep kwam aan het licht, d.at er
d.aarbinnen een d.iscussie aan d.e gang is over het karakteï va^n d.e vakbeweging en
over d.e vraag of er nog mogelijkhed.en zfin d.e vakbeweging te rad.i cali seren, d-. w. Z 

"
weer tot een werktuÍg van d.e arbeid.ers te maken. Daarom hebben wij ortze Zwitserse
briefschrijvers er op gewezen, dat hrín ervaringen met de vakbeweglng niet op zich-
zelf staan, maaï voIled.ig overeenkomen met d.e e:srarÍngen eld.ers en d.at d.aan:-it
vo1gt, d.at het optred.en varr d.e Zwitserse vakbeweg'ingsbureaucratie niet aan toe-
va1Iige, plaatseli jke of specifiek Zwitserse omstandÍghed.en moet word.en geweten,
maaï een algemene maatschappelijke ooyzaak heeft, d,ie in het hrezen va,n d.e vakbe-
weging als verkoopcentrale van d.e Ïraar arbeid.skracht moet word.en gezocht. De be-
tekenis van d.e staking bij Monteforno t zo hebben wij gezegd., is d.an ook daarin ge-
Iegen, d.at z\) d-e algemene ervaring in all-e mod.erne industrieland.en onderstreept.

OVER STÀKINGSRECHT

De Ned.erland.se vakbeweging is be-
ter laat d.arr nooít zeL men zeggen -
tot d.e ontd.ekking gekomen, d.at het
stakingsrecht e zoals d-at word.t gere-
geld. in I t gereed.liggend.e wetsontwerp
te beperkt is. In d.at wetsontwerp, zo
heef t d.e vakbeweg"ing ontd.ekt , kri j gt
enkel- d.e cao-staki-ng een kans.

Hoe bestaat het!, is u misschien
geneigd- ui-t te ïoepen. Maar wee st u
vooral- niet te haastig met uw concl-u-
sie. Dacht u, d-at d.e vakbeweging in
een wetsontwerp, dat in principe, in
tegenstelling tot d.e nu geldende op-
vattingenrhet staken tot een rechtma-
tige zaak wil maken ( behoud.ens vele
uitzond.eringen drt), ook aan d.e itwil-

d-ert stakingen plaats wil-d-e inmi-men?
Kom nou!

Weliswaar vormen d.e trl^IiJderr staki-n-
gen zo omlrent 90 à 95/" Y*, alle ac-
ties, maar toch wil- de vakbeweging er
niet oveï piekeren om d.ie rechtmatig
te doen verklaren. Is het hele wets-
ontwerprin het belarrg van d.e vakbewe-

Sangrniet juist tegen d.e rtwilderr sta-
kingen gericht? Nou d.an!

Nee, waaraan d.e vakbewegang d.enlct,
dat is het rechtmatig verklaren vart
stakingen d.ie bijvoorbeeld. word-en uit-
geroepen om rfmed.ezeggenschaprr af te
dwingen. Het wj-l- ons voorkomen, d.at
d.e burgerlijke maatschappii tegen een
dergelijke uitbreid.ing van t t wetsont-
werp maar weinig bezwaren in kan bren-
gen. De rtmed.ezeggenschaptr i s een zaak
d-ie je rustig wettige ster:n ktrnt ge-
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ven, want zi levert d.e bestaartd-e ord.e
geen enkel- geva.aï op.Hoe noemd.e prof .

Kleerekoper haar ook weer? 0 ja: een

f opspeen . WeI , één jurid.i sche f op-
speen meer of mind.er, een krriesoor
werkelljk, d.ie d.íórover zou va.l-Ien!

DE KRISIS VAN HET LKZ O CONCERN

DE MOEILIJIGEDEN die aan d.e dag getred.en zijn bij het LKZO-concer:: en dan we}
speci-aa1 bij d.e dochterond-ernemingen ENKA, Glanzstoff A.G. in tíuppertal en Feld.-
miihle in Rorschaeh tn Zwttserland., vertonen in ied.er opzicht aIIe kenmerken van
d. e krisis in het kapitalistische prod.uktiesysteem" Er Ís gezegd., d.at een ver-
mind.ercle afzet en een inkrimping van de markt voor kr.mstvezelstoffen al-s nylon,
d.ralon, perlon, etc. , da,araan ten grond.slag liggen. Maar dat kan moeiliik word.en
volgehoud-en. Er zijn we1 arrd-ere grote l«-:nstvezelproducenten, zoal-s bijvoorbeeld. d.e

Franse t:rust Rhöne-Poulenc,d.ie ook met economische- en financiëIe problemen hror-
steLen, maar er zlyr er ook - het grote Amerikaanse conceïïr van Dupont, om eï één
te noemen - d-ie er in geslaagd. zijn hr:n af zet belengrÍjk uit te breid.en en d.ie va.n
een ineenstorting van d.e kr.lnstvezelmarkt maaï weinig bespeuren. Bovend.ien uit
het jongste jaarverslag btijkt, d.at d.e bed.rijfsresultaten van het LKZO-concern in
1971 gr-rnstiger ztJn geweest d.an in 1970. Zelfs ind-j-en men er rekening mee houd.t,
d.at d-ie resuLtaten in ied-er geval n i e t d-oor ENKA-Glanzstoff , Feldmiihl-e en
het tot het concern behorend.e Belgische bed.rijf Fabelta ztjn behaald., d.an nog moet
d.e oorzaak van hun ongr,mstiger resultaten niet op d.e afzetmarkt word-en gezocht.

Waarmee d.e AïZO , voor zover zij als kr.mstvezelprod.ucente optreed.t r te kampen
heeft, d.at is niet een forse winstd.aling zond.er meer, maar een winstd.al-ing in
verhoud-ing tot het geïnvesteerd-e, d. w.z. geak)<umuleerd-e (constante) kapitaal. Er
is niet zozeer sprake van een winstd.aling, d.an wel van een daling van d.e winst-
voet. De winsten stijgen wel , maar ze stijgen op geen stukhen na z6 als ze zouden
moeten stijgen om d.e winstvoet op peil te houd.en. Dít is het grote probleem bij d.e

kapitalistische akkumulatie, d.at zich thans bij d.e AKZO in af le scherpte open-
baart.

Dat het ind-erd.aad om een d.aling varr d.e wj-nstvoet gaat en d.at d.aarom alLe pro-
blemen d.raaien, kan ond-er meer word-en afgeleid. u:tt een verklaring van d.e vooï-
zltter van d.e raafl van bestuur varr het concern, jhr. G. Kraijenhoff . Hf j heeft te
kennen gegeven, d.at d.e als gevolg van vefe investeringen in d.e loop der jaren -
l-ees: een bi j zond.er krachtige aklcurmulatie sterk vergrote prod.uktiecapiciteit,
nie t volf ed.ig werd- benut. ItVroegeïtt t zo zei h{ , Itwas een prod.uktiecapiciteit van
75% votd.oend-e om d.e prod.uktiekos'ben go.ed te maken; nu d.ient r oil hetzelfd.e te be-
reiken d.e produktiecapiciteit voor 9On/" te word.en benut. I' Ztedaar een uitstekend.e
illustratie van hetgeen er aan cle hand. i-s. Bij een prod.uktiecapiciteit va^n 75oi Ls

bij toenemlng vaÍl het constarrte kapitaal d.e hoeveel-heid. geproduceerde meer-
waard.e te gering om het d.alen van d-e winstvoet tegen te gaan. Het enige mid.d.el
om een d.ergelijke ontwikkeling te keren is een vergroting van d.e meelllríaard.evoet,
een wijziging van d.e verhoud.i-ng tussen meer:rrraard.e en kapitaal. Dat stelt een gro-
tere uitbuiting midd.e1s een verbeterd-e techniek voorop en d.at vereist dan nog
weer investeringen, die tegelijkertijd. d.e tenclens hebben d.e winstvoet toch ver-
d.er te d.oen dalen.

In het j ongste verl-ed-en is ENKÀ-Glanzstoff er voortdi;rend in geslaagd d.oor
mid.d.el van investeringen de kostpri j s van haar prod.ukten te vermind.eren en wist
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zti d.ientengevolge d.e winstvoet op het vereiste niveau te houd.en. Bij voortgaand-e
akkumulatie wordt echter onverrnijdelijk een punt bereikt, waarop d.at niet meer mo-
gelijk is. Bij dat punt is ENl(A-Gl-anzstoff aangeland.. Ind.ien d.e concern-leid.ing in
een conmentaar bij ltaar jongste en uiterst drastische maatregelen vaststelt, d.àt
het om een rrnotmalert ontwikkeling gaat, d-an heeft zíJ, van kapitalistisch stand--
punt uit gezien, volkomen geIÍjk. Dat betekent, d.at het weinig z1n heeft zoals
d.e vakbewegang d.eed. - z:-ch over zotn uitspraak op morele grond.en op te wind.en.
Men kan niet de kapitalistische prod.uktiewijze accepteren en over d.e begeleidings-
verschijnselen d.ier produktie vol- verontwaardig'ing d e staf breken. Wat d.e aff'aire
van d.e LKZ} leert is, d.at d-e stri jd. tegen bepaa,ld.e konsekwenties van het kapita-
lisme d.e strijd. tegen het kapitalisme afs zod.anig is. Maar d.at Laatste wil-Ien d.e
bond"en helemaaf niet. Dat betekent onvernÍjd.eIijk, d-at zLJ ook van d e stri jd. tegen
d.e onaangenalne gevolgen van het kapitalisme afzien. Dat hebben zii tot d.usveme
j-n het geval van d.e ENKA ook ind.erd.aad- ged-aan. Zíj zijn er van het eerste uur af
op uit geweest om al dót soort initiatieven d.e kop in te d.rukl<en, d.ie van d.e wan-
hopige arbeid-ers zélf uitg"ingen, i{iet voor niets constateerd.e het weekblad. rrDe

Groenert op zaterdag 15 april zeer terecht: ftDe AKZO-affaire bewijst, dat d.e vak-
bond.en met hr:n veroud-erd-e opvattingen en method-en tegenover d.e grote bed.rijven
volslagen machteloos zijnrr. Dat ztJn ze ind.erd.aad.. Niet d.e vakbond.en, maar d.e ar-
beiders zíjn de natuurlijke vijand.en van I t kapitaal. Maar aI d.egenen d.ie om d.e ge-
beurtenissen bÍj AJ{ZO hete krokod.illetranen schreien d.e vakbond-en, d.e gemeente-
bestuurd.ers, de regering, eÍrz. d.oen all-es wat in hr.ln veflnogen ligt om d.e na-
tuurlijke vijand.en van het kapitaal binnen d.e perken d.er bestaand.e ord.e te houd.en.


