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Ili ENcELAI'ID N0G STBEDS ctEil{ SPP,AI{E

'rl'Iagenoeg tien jaren achtereened, zo schreef het Britse bLad ilThe Sun-
day Tímes" op 30 oktober van het vorige jaar, ?rhebben de betrekkingen tus-
sen de vakbeweging en de regering hun stempel gedrukt op de Britse binnen-
landse politiek." Die r¡oorCen sLoegen daarop, dat de mislulcte pogingen clíe
de toenrnalige, tot rfe vorige Labourregering behorende mini-ster vãn ãrbeid,
mevrouw Barbar¿ Castle, in 1969 ondernam om de industriäle verhoudingen
bij de rvet te regelen, tot ernstíge moei.líjlcheden met de vakbeu'eging zõ,r-
den hebben geleid en dat onder de conservatíeve regering-Heath (1970-1974>
die moeilijkheden nog aanzíenlijlc groter zouclen zijn geworden doordat het
Tory-'ltabinet het niet enkel bij een pogíng líet. De ral-atie Lussen de re-
gering en de vakbeweging is echt,er veel ¡ninder ernstig verstoord geworden
dan door'rThe Sunday Times" r¡erd verondersteld.l'{iet rrriL eet konfllkt tus-
sen regering en vaicbewegirrg heeft gedurende tien jaar of langer nog de
Britse binnenlandse polÍtiek bel;eerstemaar de groeiencle tegen"tuiliog irr"-
sen de vakbeweging en de arbeiders. Deze, aL vóör de jaren e60 en zel-fs al
v6ör de jaren f50 steeds duidelijker aan de dag tredende tegenstellíng
heeft de achtergrond gevormd voor de plannen van Barbara Castle en voor de
daden van Ted Heath

llil men "The Sunday Times" geloven dan rqorden de Britse poLitieke wa-
teren tot op heden toe nog steeds gerimpeLd als gevolg van de steen die er
rui¡n acht jaar geLeden met de publikatíe van Barbara Õastlers nota "In pla-
ce of SËriferr in r¡erd gewor;Den l). De waarheid is, dat de Britse poLítieke
wateren níet worden gerimpeld maar in ireftige beroering zijn als gevolg van
een nog steeds niet verflauv¡ende, integendeel voortdurencl feLlere en ook
voortdurend verder om zích heen grijpentle strijd van de a.rbeiders 2). Deze

Zie "Daad en Gedachteîl van april 1969, nummer 4.
De parlenenÈsverslagen ín de Brítse pers laten hieromtrent geen
enkele tr,rijfeL bestaan" Tfij veririj zen l).v. naar de u'Financrj.al
limes" van lC, 14 en 16 decembet lg77 

"
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strijd hebben zowel de regering van prenrier Callaghan als de vakbei,regingin broederlijke samenwerlting tevergu.i,t pogen in te dammen met het SociaalContract. In de op he-t Sociaal Coritract volgende herfsÈ hebben zii cliestrijd al evenmin kunnen beieugelen als oir wel-rc tijilstip ook.
Nadat het levensr¿iveau in Groot*Brittanníä halverwege het jaar Ng77

gedaald tTas [ot liet mínimunr va:i cle voorafgaandc', vier jaren 3) nam de ahti*viteít van de Britse arbeidersklasse voori.lurend tce. In de eerste tien
maanderr van het afgeloperr jaar bedroeg het aantal door stakingen verloren
gegane arbeidsdagen in Groor--Brittanniä meer d.an tweenaal zoveeL als in hetgehele iaar 1976. Alleen al in olctcber l9i'ì i;ingen 950.000 arbeidsdagen
verLoren en daarmee werd het totaal. toi: ! :rovember op .i.4i3.J30 gebru"ñt,
tegen 3.284"û00 in t976 4)"

Al'Le arbeidskonflilcten op Le sornrnen die zich tussen eírrd september erreind december ir¡ Engeland ire.bben voorgeclaan is onbe*onnen werlc. i,lij .r,roeten
ons hi-er - a1 r^¡as het alleen maar iae{- het ooq op.ãÀ plaatsrui¡nte - toË debelangrijlcste beperhen 5) " Als zorl.anig r-rÕerïen r,rre - in níl-lekeurige volgor*
de - de aktíes r¡an: textielarireirlers in Yorirshire; dolrwerkers;-buspeiso-
neel; arbeiders in de elelctrische centrales; gemeenter¡e-rklieden; staàlwer-
l.iers; zeelieden; ambtenarer.il haveripersoneel te lianchester; onáerwij zers;
tel-exísten van de PTT; vrachtl^ragenctiâuffeurs; spoorr.regpersoneel; rnijnr.ler:kers; typografen; l.labelwerlcers; gl.azen.rassers; .làodgrarràru; l-¡anlcbecliãnCen;
baltkers (die ook ¿il eind augustusT'begín septenber haclden gestaakt); tun:
nel-werkers; brandr,reerlierfen; personeel van de ambulances; arbeiders in de
levensrrriddelenindustrie; -¡rersoneel van de ri,jl.iielfabriek varr Raleigh; ar-
beide::s van (wederou) Leyla'::.ri, Irordo vauxhali, chrysler, Triunrph ei áorrsRoyce; arbeíders v¡rn de choeolaclefabriek van {ladblry en .rrur, .àr, snoepfa-briek te Croydon; grond.personeel van de vliegvelden; techlisch personeel
van Catwick Airport; az'beiders van de bandeniabríeken van Dunlof en Good
Year, van de v1-iegtuigfabriek vair Sirort BroLhers eil van de scheepsr.rerf van
S¡¡an Hunter en andere lÁIerven; personeel van de Londense ondergrãndse, vanBrítish Aírr*ays en van de posteríjerr; arbeiders van de zuurstoffabrielren
en in de suítrterbietenindustrie; technici van <le BBC; arbei,ders van de voor
de auto-industrie rnrerlcende Lucas-fabríelceno alsnerle arbeiders van liftfa-
bríeken en personeel van de Shell"

Soms braken deze ltonflikten s¡ronÌ:aan en tegen cïe nadrukkelijke wi1
van de bestuurders uit.In vele gevallen echter ¡,rerdea de stríjdende arbei.-
ders door hun bond gesteund ondanks Cailagtranes ernstig. r"riu"huwing aan
de vakverenigírr¿;sleiders dat "een verzet tegeû de loonpol-itiek van t1e rege-ring tot de vai van het ka'r:inet en tot vervroegde veri<.iezingen zou kunnen
leiden" 6) " Dat wilde lang niet altijci zeggen áat de betrokken Leiders de
woorden van de eerste minister nief: serieus namen" i:ï.et sproot daaruitvoort, dat de strijdwil van de arbeiders dermate groot r,ras dat ze .. even-
al-s ten tijde van het Sociaal Contract - onmogelijk in toom konden urord.en
gehouden en de vakbond zich noodgedwongen achter hen moest scharen indien
de bestuurders hun greep op de leden nog enigermâte wiLden behouden. Soins

"Financial Times" van B olctol:er 1977.
Idem van i decembex 1977 "
I^Iíj baseren ons op t'The Guarciian", "The Times*', 'tThe Financial
Timest'o ttTire Evening Standarrlto en ttirvening 

l,trer^rstt.
callagh.an gecili:erd uiË "The sundar/ Timestt vaïi 2 okrober 1977.

3)
4)
s)

6)
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gebeurde dat níet terstond. De aktie bij de Raleigh-fabrieken bijvoorbeeLd
r¡¡as aanvânlcelijlc "wildtt en luerd pas een officiäLe staking na verloop van
enige tijd 7).

l{iei terwille van de looneisen der arbeiders, maar uit weLbegrepen
eigenbelang van de organisaËie als zodanig stelden cle bonden zíeh schijn-
baar strijdvaardíg op" Daarbíj krvam het voor dat het eigenbeLang van de
ene bond niet strookËe met rt, eigenbelang van een andere bond of van ande*
re bonden. Zo was lret onder andere begin oktober j.1. toen de dírelctie van
British Leyland voor haar vele ondernemingen een uniform loonbeLeíd wiLde
invoeren. Var¡ de irr totaal zeventÍen bonden met leden onder de Leyland-ar-
beiders kantte zich enkel de Transport and General ïJortrcers Union van Jaclc
Jones Ëegen de voorgestelde regeling.

Dit verzet van Jones werd allerninst ingegeven door de overweging dat
het. uniforme Loonbeleid een voor\daarde vormde voor verd.ere regeríngssteun
aan het bedrijf en mede was bedoeld als een barrière tegen een Lokale ín-
williging van looneisen die verder gingen dan het door de overheid vastge-
stelde jaarlijkse maximum van Ëien procent. Jack Jones, de architekt van
wijlen het SociaaL Contractrdie zich tot het allerl"aatste ogenblílc een te-
genstander van r7e opzeggíng daarvan hacl getoond, \rr¿rs er bepaald niet op
uit om rnogelijkheden open te hor:den voor het doorkruisen van de regeríngs-
politiek.I'Ielíswaar was hij op 30 september akkoord gegaan met een door een
slepersfirma ingewill-igde l-oonsverhoging van l5Z voor tienduizend vracht-
rijders ín de lùest-Ilidlands, maar hij had er meteen bij verkLaard dat het
hier om een uitzondering ging en dat daarmee géén precedent werd gescha-
pen B). Zíjn Ëoevoeging, dal "de lonen van de betrolcken vraehtrijders be*
slist te Laag L{aren en dal de vakbeweging er lraar diende Le streven de le-
vensstandaard te .¡erbeteren" 9) lcon moeilijk aLs de ryerkelijke verklaríng
voor deze ui.t,zondering worden beschouwd. l{et door hem verdedigde SociaaL
Contract was juist een poging gerüeest om iedere verbeterin€t van de levens-
standaard op te schorËen en van veel Èe lage lonen !úas bepaald niet all-een
in het geval van deze kategorie arbeíders sprake, zoaLs de ínkomenscijfers
aantoonden. Jones rr¡ílde met zíjn r¿oorden slechts verbergen dat zijn bond
voor de arbeiders had moeËen kapitul-eren"

I,lat de door Leyland voorgestelde maatregeL betreft, het Landelijk
Loonoverleg dat als gevoLg daarvan voortaan zou worden gevoerd betekende
in beginsel een versteviging van Jones I machtsposítie waar hij uÍteraard
niets Ëegen had.Daar stond echt,er tegenover dat de machtspositie der shop-
stewards erdoor r¡erd verzwalct. De shopstewards hraren díentengevol.ge afke-
rig van de voornemens der direittie en dí-e shopstewards waren voor Jones on-
misbaar om zijn acht,erban te manipuleren. Voor de overige bonden, de AUEI,I

bijvoorbeeLdolag de zaak precies omgekeerd. ZíJ vertegenh/oordigden tezamen
níet rileer dan 35i4 van de Leyland-arbeiders. Hun shopstewards bezaten der-
haLve een geringere invloed en zij hadden van Landelijk loonoverLeg niet,
de nadelen te vrezen díe voor Jones aanvankeLíjk de doorslag gaven l0).

7) "FinanciaL Tirnes" van 24 novembet 1977,
B) "Financial Times" van I oktober 1977.
9) Idem,

lCI) Onze schíldering van het verschiL in positie tussen de TGIJU en
de AUEtrü is gebaseerd om informatic in "The Sunday Times" van 2

oktober 1977.



Biíjkt ui'c lìet bovensËaande reerjs dat cr in C.e r^rere.ld van de vakberse-ging heel andere <lingen speelden dan ia de r,rerelC van de arbeiders, ,,o,duidelijlcer komt dat aan het licht lra'r'lneer ir¡en le'i: op {e geest waarin elìer-zíjds de bestuurders handelden en die well.-e anderzijds ãe sritse werlcers
vervulde.De valcbewegingsbureaultraEie was voort¡l.urenri beducht voor de Bric.*
se ekonomieovoor de r+erkgelegenheide voor de infLatiespiraal, voor iret in-
vesteríngsklimaatÊ voor haar verstandhou¡l_ing rnet het ondernemerdomu in 6én
woords voor de bestaande maat¡ci-ia¡:pe1:1-jke verhou,língen en de bes¡aande or-.de. Hen geheel andere geest - I^¡ij hebben er ook n"o"g*. al op ge\rezen -bezielt sinds geruiine tijd tÍe Bri.tse art,eiderslclasse-" ln tegensLeiling tot
de bestuurders leverden cie arbeiders in Groot.-Brittanniei aãniroudenct en in
toenemende naËe iret bewijs dat cle posítie van cle Brítse eicononie hun onver-schíIlig laat zoð.ra het ciuidelijl.. r,rordt daË Ceze sl-echts te hunnen koste
zou itunnen rvcrden geharrdhaafd of versterk-t. " Zij ton,în raaling te hebben aan
de bestaande orde en aan de btrrgerlijise r,'ett.en zoð.t¿t oe bãlangen van hun
lclasse op het spel staan.

Het typeerË de vaitbervegíng rlat zij zich slechcs noodgedr,rongen en langníet altijd achter de looneisen r/ai'r de arbeirlers schaart en er veeleer toà
gene:l-gd is voor een lcortere wer.i¡weelc en betere arbeí,lsverhoudingen re ijve*
reno díe dan - daar tvordt geel geireí;*r van pje:naalr-È - het. middel moeten vor-
men tot vergroËing van de produktie en verminrler:i-ng van heL ziekteverzuim
of ancl-ere vormen va-n abseäteisne" Iets dergelíjlcs bevaL bijvoorbeeld Jack
Jones aan voor de kwijnende auto-indrrstrie l1). Het is daãrentegen type-
rend voor de mentalåteit van de arbeiders, dat zij met grote fraianekLig*
h'eid op hun sËuk blijvan sÊaan" ook in die gevallen waaritL zware pressie ãp
hen rvordt uítgeoeferrä"

Vrijwel steeds stred.en de Brítse arbeiclers de afgelopen herfst aandrie, vaak genoeg ook aan vier fronten tegelijic: iegen.lã onàernemers, Èê..
gen cle zich als "socialístisch'¡ aanclienende ràgerin[ en tegen rfe TUC, als-
mede dan nog tegen de daarbij aangesloÈen l¡on<len" Van deze vier tegenstan-
ders was vooral de regering bijna a1tíjd onvermurwbaar.De ondernerners ech-ter, enerzijds gekonfronteercl neÈ een dreígend produhtieverLies tengevolge
van een eventuele stal."ing ert anderzij<ls soms mogelíjirheden ziende de stij-
gende loonkosten via technísehe voorzíeningen zoals autornatigering goed le
makeri, Iraren meer dan eens bereid tor iret betalerì ven een hoger lõon" Dat
leidde in enkeLe gevallen tot illegale l-oorrovere:enkornsten l2), die echter
in aantal beperkt bleven doordat de overheiC de bedrij.r*n ái" zich níet
aan heË maximum van l0% iríelden net strafmaatregelen bedreigde. Het leídde
vaker toL Loonovereenicomsten T,,üaarop, vanrriege da.armee gepaãrcl gaande pro-
duktiviteítsverbeËeringen, de lOZ-richtlijn níet van tóepassing r"ras" Iiet
LeÍdde evenwel ook - Ford is het belangrijkste voorbeeld * tot ioonsverho-
gíngen die net de voorschriften duídelijk in strijrJ. hraren maar dieu gezien
de betekenis van het bedrijf voor onder andere de Britse e:iport, tenslotte
ook door de overheid werden gealcsepteerd, niet dan nadat er,.binnen het ka-
binet ss¡felle dislcussie over Íras gevoerd l3).

Het gevolg valÌ dif alles was, ciat de i]riÈse hranLe:r rredio november
aan de hand van zojuist gepubliceerde cijfers moesten kons'iaterene dat de

"Fiancial Timest' van 12. okir:bert'FinanciaL 'Iimesoî van Í. oitÈober
"Financial- llimes'o van 6bo1',tober

ll)
\2)
l3)

1977.
1177 .
1977 .
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rverkelijke loonstijgingen niet ov¡:.reenkrnramen meË cle be<loelingen van de re-gering en dat voor het overige haar loonpolitiek er toe hacl geLeid dat deinmiddels afgelopen loonovereenkomsten ltaà ,o?n drie miljoen ãrbeiders nog
steeds niet door nieuwe ldaren ver''¡angen l4). In feíËe wãrd daarmee, maardat schreven de itranten naÈuurlijh niet, gekonstateerd met welk een krachË
de loonst,rijd door de Britse arbeiders werd gevoerd.

trnlat tle bonden betreft: atgezien van cle keren dat zíj zich noodgedwon-
gen anders opstelden dan de naur,¡ met de regering sameniverkende TUC omdatzij de kontrole over bepaal-de groepen le<len ãreigãen te verliezen l5), de-
den zij wat zíj lconden om onofficiäle ahties te beäindigen" Toen dokr.rer-kers in Avonmouth een "wilde" staking begonnen drongen bestuurders van de
TGhIU o¡.r werlchervatti.ng aan !6), Hetzelfde deden bestuurclers van Ce AUtjlIbij een staking van de gereedschapsmai..ers van Leylarirl l7).Tijdens een sta-king van de vluchtgeleiclers op de Br:.tse v1-iegvelden konfereárden bestuur-
ders van zeventien beÈrokken bonden net een aãntal ministers over de wijze
I¡Iaarop aan deee aktie een eir'.cl zou lcunnen rvorder: gemaalit lB).Toen de "l¡il-de'stalcing in de zuurst:offabrieken, cie de gehelá Britse industrie dreig-
de lam te leggen zodat de confederation oi British Inrlustry (het Britõe
ondernemers'verbond) de regering r\rees op heE gevaar- dat de Luurstofmaat-schappij British Oxygen door de lcnieiln zou riroeten gaan l9), deed hort
daarna de vakbond een be.roep op "tt gezonde verst,and" ian de iåtrokken le-
den en verl"laarde de organisatie zich bereid rramens hen met de direktie te
onderhandel-en r^ranneer maar eerst heË werk zot zíjn hervat 20). Deze l"utte-le voorbeelden zouden met vele andere kunnen rorã"tt aangevuld.

Bijzonder z\taar was d.e drulc r{raaraan de arbeid"r" ln de lcraehtcentra-
len bloot stonden. Zíi verlangr'ien reisvergoedingen, een betere betalingvoor de ploegendienst en recht op eetr goedlcoper st,roomt.arief ten behoeve
van henzelf. Toen de vier betrokken bonden zích volledig van deze eisendistancieerden kozen zij rn eigen strijdleiding en begonnei zij een stípt-heidsalctie r,¡aardoor onder meer in de iroofcl.staã Londen de ene stadswíjlc 1ade andere gedurende een aantal uren in duisternis r.¡erd. gehuld" ¡le eleätríl
ciËeítsmaatschappij beschuldígde hen van kont,raktbreuk en verklaarde, clathun geen l-oon zou r¡orden ui-tbetaald. Daarop antr+oordden de arbeiderå, da¡zij et niet voor zouden terugschrikken héél Engeland in het donker te zet-ten.Z,íj kondigden aan het r,¡erk volleclig Ëe zullen neerleggen en de eentra-les te bezeËten on te voortr'.omen dat an.der erL ze ín bedrijã zouden trachtente houden.

Een lid van het aktiekonité verklaarde: "ilet lijirË erop alsof ze heterop aansturen dat de stroom volledig rvorclL afgesneden, Als ze ð.aar inder-
daad op uit zijn kurrnen ze het hrijgen. De *ã-*rren zullen in de centralesblijven. Een vorige lceer hebb"n d. íngenieurs rleze in werking gehoudenr.
Dat zal niet opnieuw gebeuren, Ze moeten níet <ienken dat r" *Àt kinderen

t4) "Evening Standard'r van l6 nov. 1977;',Financí-al Times', van l7
november 1977 "
Alan Pike in 'oThe Financiar Times" van 27 sepÈember 1977,t'Financial Tirnes" van 27 seplember lg77 "
Idem.
"Financ.ial Times" r¡an 30 september 1977.t'?he Guardiant' van 20 okÈober lg77 "
"Financí.al Times" van 28 olctober ig7l .

t5)
i6)
t7)
tB)
te)
2A)
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te doen hebl¡en die zich met dergelíjlce dreigementen bang lateri rnalçen... De
vakbondsLei<iers en Je elelctriciteitsmaatschappij malcen gemene zaal,-" I{ij
zijn geheel en at op ons zelf aangeÌ{rezen maar we zijn orrbevreesd..."

De arbeiders bleven volhouclen en lieten trreten dat ze i:emid<leling van
de regering op prijs zouden stellen indíen die beniddeling er oo:r toe zou
leiden dat huri w61 lo,:n zou -r^rorden uitbetaal<i en er geen strafmaatregelen
tegen hen zouden r¡orden ondernonien"

Het vervolg '¡an de geschiedenis rreict onwillekeurig irerinnering aan de
gang van zaken bij de staking van de tlerlerlandse buschauffeurs in 1960. De
regering-De Quay toonde zich toen bereid om lcontakt op te nemen net ¡ t on-
officiäle stakíngskomitã van de chanffeurs. Op dat gebaar kwam de regering
ijlings terug toen van de lcant van cie va.lcber+eging - bij monde van haar ver*
tegenvloordigers ín de Staten-Generaal -' eeîl dergelijke stap scherp -;¡erd be-
kritiseerd.

In Engeland kwam de minister voor energie, AnËhony iiecigvood Bennrtus-
senbeíde" Hij drong er bij de elelctriciteítsmaatschappij op aan d,at zíj
het onofficiäIe aktiekomii6 zou erirennen en ermee in onclerhandeling zou
Lreden; hij pleitte ook voor doorbetaling van de lonen" De konservatieve
parlementsledeir Toni l(ing en James Príor beschuldigden daarop in heÈ Lager-
huis de minister ervan, dat hij zowel het gezag van dr¿ onderneming als het
gezag van de vakberveging ondermijnde.

Uiteraard I\îas er van iets dergelijks geen sprake" ilinisËer Benn ging
eenvoudig uit van een real-iteit: de realiteii, dat het onofficiille al;tie-
lcomité de enige instanti-e was die de arbeiders van de krachtcentralen r¿er-
kelijk vertegenwoordígdee een instantie die berEees wel zoveel gezag en zo--
veel $/erke1-ijke macht Ëe bezitten, daL er eenvoudig met haar onderhandeld
moesE worden. DaË mei de erkenning van dat feit aan het preslige van de
vakbeweging schade werd toegebracht vÍ,el natuurlijk níet Le betwisten" dat
e.chter lag minder aarì de. ez,kenning van het feit dan aan het feit ze1-î., dat
zo men het orrtt¡snd zou h.ebben daarmee nog niet git de rvefeld z,av zí:î ge-
holpen"

I{oe het zíj, het resultaat van de lcritielc in het, Britse parlenent was
niet hetzelfde als dat van de overeenlcomsËige hritiek i.n de i,,t-ederlandse
Tweede Kamer. Dat lag uiteraard hieraan dat de macht die de arbeiders van
de kracÌrteentraLen in Groot*BritEanriiä ont¡,¡ikhelden heel l.¿â.t groter \n¡as

dan die van de ttTerlerl-andse buschauffeurs desr:ijds" ilen motie van ì,üantrou-
wen die tegen minister Benn werd íri¡¡ediend iraaltie maar weinig stenrnen. De
bewindsman zette zijn bemiddelingspogingen voort. Ðoordat de arbeiders bíj
voorbaat bereid blelcen om olr een later Ëijdstip over trun materíäl-e eisen
Le spreken lcon een voorlopige oplossing tot stand worden gebracht " Zíj was
welíswaar allesbehalve een écirte oplossing, maar - en daar r¿as het de rni-
nister vanzelfspreirend om te doen - er werd hreer stroom geleverd"

Op het oog iradden de arbeiders voor ü/at hun materiilLe eisen betreft
weiní-g of niets bereikE. Niettemin boekten zíj een moreel sukses hraarvsn
de l¡etekenis noeilijk kon ¡,¡orden overschat. 'tlet monopolie van de vakbewe-
ging op het voeren van onderhandelingen en heË tot sÈand, brengen van over-
eenkomsËen I^las - nadaË HeaËir in het voorjaar van 1972 overleg pleegde met
een soortgelijk mijnwerirerskomité - voor de Ëweede inaal en nog veel duide-
lijker dan toen gebrolcen. Dat maakÈe de sËaking bij de lcrachtstâtions Ëot
een van de belangrijkste. gebeurtenissen van die aan gebeurtenissen zo rij-
ke herfst.

De betekenis ervan Tras groter dan die van de brandrveerliedenstaking
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'diu o* begrijpeLijlce redenen al everì sterk de aanrlacht trok van de kranten
en van heÈ pubLiek" I{ant zoals ook met de aicties in de krachtcentralen hetgeval was r"¡erd de gewcne burger direlct gekonfronteerd met de - soms drama-tische - gevol"gen. Afgezien echter' vã., <leze overeenkomst had de stakíngvan het T:randrveerpersoner:l in zoverre een geheel ander karakter, dat ,í1nieË "wiLd" I^Ias maar door de Fire BrigadeJ union (de brandweerlieden vak-bond) werd gesteunrj en geleid"

Die steun van de T¡ond r+as ootrl in clir geval door de le.den afgedwongen"Al in september had het bluspersoneel aan[edrongen op een verbetering vanzijn positie. Daarvoor rvilde het vakbondsbestùur niet naar heË uiterstemiddel gr:'-jpen. Terry Parry, de z6êr gematigde algemeen sekretaris van deF"B'U", die naar hijzelf ireeft verklaard. tegen een staking h/as, ¿eed metzijn medebestuurders al het mogelijke on ierã dergelijks rã voorLo*."-zì'1.
Toen de afgevaardigden van de l-eden tíjdees .etr tri3eánkomst te Eastbourneniet in Loom te houden bleken startte dã organisati; medio november de alc-tie die de eerste tvas in haar geschiedenis. "Het \^ras"- zei een van d.e be-stuursleden, "de príjs die Parry moest betalen omdat hi.j tegenoveï de ach-
Èeban te faËsoenlijk rorilde zijn." Volgens deze bestuuråero bepaald geenuítzondering in de vakbewegí.-rgswereld, diende het fatsoen blijkbaar over-boord Ëe worden gezet zodra de leden een strijdlust aan de dai 1egden díedoor het besLuur nieË op prijs werd gesteld.

Toen aan e-en staking niet meer víel te ontkomen gaf de Fire Brigadesuníon een vlugschríft uit, getiteld: t'The firemanos caãet' (ttDe zaak vârr dê
brandweermant'). Ðaarin wees de bond. erop dat de lonen van de branclweerlie--
den, die in l97l I 2"58 boven her Britsä loonge*í,1del-<le lagen, in l g77 welE 12.80 minder dan het gemíddelde bedroegen.Hãt vlugschrifi verwees voortsnaar heË advies dat een werkgroep onder voorzitterschap van Lord i'fcCarttty
had uitgebracht aan de regering" Dat advies kwam erop neer, dat bíj heivaststellen van de bran<lweerlonen 'het beroep van de brandweerman met deoverige beroepen moest rvorden vergeleken. op groncl van dat. advies i.',rpam deF.B.U. tot de konklusie dat de belonitg v*r, ãerr geschool-de brandweerman,gelet op de Sevaren l^Taaraan hij blootstondc op tllr- minst tien proceni
méér dan het gemidclelde moesÈ bedragen. itei een looisverhoging va¡- 301^ zoudie situatie zíin bereikt
- De regeríng wist opperbest dat het vol.strekt nieË om een overdreveneis ging' Dat wisten ook al clíe Lagerhuisleden die tíjdens een ¿ebat te-vergeefs voor de brandv¡eer in het lcrijt traden 22). uinister i{erlyn Rees

van binnenlandse zaiten ant\,üoordde hen, ¿at de regering in geen gevaL zou
toegeven en niet kon toege'¿err orndat zíj, als r.e dal zou-doenl daarmee haarhele loonbeleid in gevaar zou brengen 23). Na al-1e bressen die daarin doorhet optreden van de a-rbeiders reeds riüaren geslagen lras voor de regeringhet moment gekomen om een "tot hiertoe en niet ver¿eru' te laten horen. Mi-nister Rees en de overíge led.en van het lcabinet, waren er daarbij van over-tuigd dat de brandweerstaking onmogelijh Lang zou kunnen duren" Zíj specu-leerden op het pLichtsgevoel van cle beirolckeñen en zij veronderstelden te-vens' dat de staliers volst.relct niet behoefden Le rekenen op de sympathie
van het publiek. Zowel het eerr als het ander bleek uur grotu *isretening

"Evening SËandardf' van 22 novenrberttÎlre Sunday Times" van 20 november
Idem

2t>
22)
23)

t977 
"

1977 .



-B-

te zijn 24).
Doordat zo¡sel de ragering als de F"B"U. voet bij stuiç hiel-cien nan het

konflilit de vorm aan van een stellingenoorlo¿1 r,raarin noch de ene, noch de
andere partij enige terreinwinst boekte" Naclat een onderhoud van and.erhalf
uur Eussen de vakbondsleiders en de pre:::.ier op niets v/€.s uitgelopen ver-.
klaarde een van cle bestuurders: 'rlerlere dag dal de stalcing voortduurt gra*
ven wij ons verder in" Onze loopgxaaf. v¡ordt zo diep, dat zelfs een aanbod
van 402 loonsr¡erj:oging ons daaruit niet rleer zal verdrijven" 25). i:iaar hoe
diep de loopgraaf ook r¿erd-, hoe stevig de stell-j-ng van d.e brandweerlieden
ook mocht zíjn, zLJ had éên zrsalcke plek: Ce aktie varr een valcbond is r¡u
eenmaal beperkter dan een aktie van de arÎ¡eiders zelf.

Tegen heu feit bijvoorbeeld, dat tÍ.er orgariisatie van de branclweerkom-
mandanten nieË met de stalting meerl,eed. en daË Lraar l-eden -. ofschoon zij ook
voor zichzelf een forse loonsverhogirrg rüeïrsien * a1s stakingsbrekers op*
Eraden, kon de l'.8"U" r^reinig of ín het geheel- niets uiErichten. Ì.,lie dat
wé1 konden en - op beperlcte schaal - ook de<len :dâ.ï'en cle brandweerlieden
zêLf." doch cie volstrelct eigen iiritiatieven die zij orrtplooiden 26) ïlaren
toch te zr¡ak om de aktie aLs. zoåanig een ander stempel op te drukken.

Toen de regering geen duirrurreed toegaf en uitsluítend- bereid bleek om
voor de toekomst bepaalde toezeggingen tÊ doen, t'3en het Britse onderne-
rnersverbond nog eens nadrukkelijk lraarscl.¡ut{de, da-t geen. enkel bedrijf in
Engeland meer een aan de regeringsvoorschriften beantr,¡oordende Loonovereen-
komst zou lcunnen afeluit.en indien aan de eis van de brandweerlieden tege-
moeÈ werd gekomen, richtte het besÈuLlr van de ï¡.8.U" zich toÈ andere bon-
den en, via de T.U"C. e tot de geirele Brítse vakber,reging" IIet vond noch bij
de bonden, noch bij de overkoepelende organisatie oolc maar enig gehoor. De
vakbondsbesLurene tot stal."en steeds sLechts schoorvoetend befeid r.¡anneer
zij door de eigen leden daartoe geprest werCen, lieteri zich niet tot soli-
dariteitsaktíes overhal-en. De T"U"C. veri;iaarde, dat de brandweerLieden-
bond maar het beste genoegen kon nernen mel de beloften van minister l{ees,
aangezien de regering niet van zins \^7¿rs oüt af ie rvijken van haar lcoers 27).
De vakbeweging met andere woorden liet de F.B.U. volledig all"een staan.

24) De uitvoerige reportage die "The Sunday Times" op 20 november
1977 aan de brandweerstaking wijdde bevat vel.e staaltjes van
sympathiebetuiging met de staliers, die zc,\,teL morele als mate-
riäle steun ontvingen. i'Iet publiekralclus dit blarl, ¡;iond ach-
ter de brandweer omdat lr.et van behoc:rlijk betaalde 'i:randr¿eer-

lieden de beste inzet verr.rachtte r.r.?.nneer op de bran.Jweer een
beroep moest worden gedaan. DiË werd ook ronduit erlcend door
de f.iberale poli.tilcus David Steel ín een rede die hij op 3
dec" trield in Duns in 't graafschap Berruicltshire ("Sunday Ti*
mes" van 4 dec, 071). Volgens de "E',¡ening Standard" van 24
nov. 077 r,ras er op di.e daturn door het publ:-elc ten behoeve van
de stal."ers al meer dan i ¡û.000 (f 45.C00) opgebracht"

25) "Evening Sta.ndard" van 29 november 1977 "26) "Evening SÈandarcl" van 2?. november 1977.
27) De stakers drongen onder ¡neer de branclweerltazernes binnen en

maakten de alarr,rinstallaties onlclaar dan rvel bedienden zich
daarvan om vals alarr¡. t.e geven teneinde onder de on,lerkrui-
pers verrrarring te sticlrten. ("Evening St." l7 nov. lg77)"
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ttl[ij zijn" rzo gaf Len l"furray, de sekretaris-generaal van de T.U.C. te lcen-
nen. "niet--. bereid om de brandweerlieden te hulp Ëe komen omdat daardoor
bij heri verwachtingen zouden word.en ger,reku die toch niet ín vervulLing zou-
den gaan 2B).

John Lewís, een ven de bescuurders van Ce F.B.U", noernde de houding
van de TJ.U"C. "verraclerlijk?' 29)" Dat was zij niet " ZíJ r¡ras een vanzeLf.-'
sprekend gevolg van de wezenlijke positie van de vahber,'eging. trdat Len ¡,fur-
ray onbedoeld tot uitdrukkíng bracht was dit, dat zelfs de o'machtige" TUt
niet bereiken lcon, r^¡at, irr ial van gevaLLen door groepen "wíldet' ãtrk"rs
wél bereikt was. i'Tiemand die de gebeurtenissen in Groot-Brittanniä het af-
gelopen'jaar en de daaraan voorafgaande jaren naurv'lettend en onbevooroor-
deeld heefË gevolgd zaL dat hunnen tegensprelcen.Ilet is mede dit onbetwisL-
bare feit r,Taaraan het toenemend zelfstandig ?-andelen van de Britse arbei-
derslclasse haar ontstaan danktrhet is mede dit feit, wat de t'Engelse ziek-
te t' zo Lresmettel i j lc rnaakt .

Het fundarnentele verschil tussen vakbondsoptreden en arbeidersoptre-
de¡r is ook ¿lan de brarrdweerlieden niet oncgaan. Toen c{e i¡.B,U" ín een iso-
lement bLeek te verkeren r.ras de bond daarmee praktísch ook aan heÈ eínd
van zijn latijn.Over de uitlcornst varr cle brandr¡eerliedensEaking was in fei-
te op heËzelfde moment besliste oo!: al duurde hel- dan nog meer dan een
maand eer de voorst.ellen van de regering werden geaicsepteerd en de arbeid
werd hervat. Toen het zover was speelden zich heftige tonelen af. Over het
opheffen van de stakíng rverd gesËemd in een vergadering te Brídlington.
Bij het verlaten van het gebouw stuitten bestuurders en afgevaardígdãn op
verbitterde F.B.U.-1eden. De Schotse brandweerafgevaardigáe I^Iil-Ly-MiLLei
werd geschopt en bespogen en krvam tenslotte huilend uit eerr handgemeen te-
voorschijn. Ook Terry Parry iuerd uitgejouwd en geduwd 3û)" Voor de zoveel-
ste lceer botsten de t¡¡ee wereLden - de prol-etarische en de burgerlijke
rttaartoe de vakber,¡eging behoort * openlijlt op elkaar" Voor de ioekomsË van
Groot-Brittanniä is die botsing veelbetekenender dan de verpletterend.e ne-
derlaag van de Fire Bri.gacles Union" Als er thans branden in Londen uitbre-
ken staan de blussers weer gereed" tliettemin zaL de sociale brand steeds
verder om zích heen grijpen.

28)
2e>
30)

"The Times" van 3 december 1177 "
Idem"
ttlrlieuwc iìotterdamse Courant" van l3 januari 197S.

ONDER IIET I¡ARBEIDERSZELTBESTUURI' IS HET NOG GEEN RozBGEUR EN I,IANESCHTJN

De vele toeristen die iedere zomer d,e Joegosl.avische stranden bevol-
ken wanen zieh volstreitL niet in een land dat - zaals de autoriteÍt.en er-
van ons r¿íLlen doen geloven * cornrnunistisch zou zijn. Aan de Dal-matische
kust is aLl-es gerícirt op heÊ verkrijgen van zoveel mogelijk buitenlandse
devíezen" Idat ,1at beÈreft hadclen de valcantiegangers net zo goed naar de
Spaanse zon lcunnen. reizen. Toeristen echter zíenu r¡raar ter wereld ze ook
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mogen vertoevenrdoorgaans maar heel weini¿r vari maaLschappelíjlr"e verhoudin-
gen. Krijgt men wellicht een andere indruli a1s men een bezoek brengt aan
de steden, r/,/aar volgens de partijfunktionarissen het zogenaamde arbeiders-
zelfbestuur r'rordt uitgeoefen,l? Inderclaad Lcan men daar, anders dan in de
badplaatsen, zien hoe de Joegoslavische arbeider leeft. ¡iaar oolc daar valt
er van t'arbeiderszelfbestuurtt of van ttcommunísme" niets te bespeuren.

Als gevolg van een sterke indusÈrialíseríng si:rds 1945 is er in Joe.-
gosLavíä spralte gerveest vâ.n een vlucht van hr:c iand naar de sËad , Zagteb
bijvoorbeeld, de hoofdstad van Kroatiäo telrie in !945 amper 200"000 int¿o-
ners en ireeft nu een bevolking van meer dan 700.û00" '.loË 1956, rverd de in-
dusËrie rloor de staat ge.leid.. Daarna werd de bedrijfsvoeríng gedecentraLi-
seerd en gingen de fabrieken zelfstandíg opereren" Vervolgàni aeea ook de
reklame Þaar ínt.rede aangezien fa-brieiien <lie hetzelfde prclduceerden elkaar
gingen belionlturreren" lfet besiuit tot decentralisatie van de bedrijfsvoe*
ríng werd in Bel-grad-o genomen. De arbeidersrad.en - of rr¡aË althans met die
naam wordt aangeduid * hadden daarin geen enkele stem.

De bewuste verandering heeft gelei<l Ëot grote verschillen ín inkomen
onder de arbeiders. De schrijver van deze regels heeft geeproken met een
jonge metaaLbev¡erker, die rlubbel zoveel- verdiende als zijn vader díe pre-
cíes hetzelfde werk deed" De zoon had het geluh in een bedrijf te werlcen
,1at veel- exporteerde.

ilen bedrijf dat nieÈ kan meelcornen in de kon,liurrentiestirijd ziet zich
zeLf genoodnaalçl de lonen te verlagen" T,r zíjn irr Joegoslavíä arbei-
ders * I'rij spraken ze l) - die al maanden lang slechts de helft van hun
loon kregen uitbetaald.Croh ziekenhuispersoneel heeft dezelfde ervaring op-
gedaan: als het budget niet toereiirenrl is voor het lopende jaar r¡ordt het
tekort gedekt door ninder salaris uit te betalen. En de zogenaamde arbei-
dersraad kan i'iíet anders doen darl daaraan zijn goeclkeuring hechten aange-
zien de managers en de boekhouders de onvernijdelijkheid. ervan aantonen.
rn dít sysËeem pasE, naar men begríjpen zal, ook hct werken op stukloon
bijzonder goed. En ook als een gevolg daarvan ileemt, de ongelijkheid toe.

De situaLi-e waarin de arbeiders verkeren loopt sterk uí-Ëeen. De ene
groep, ín een bepaalde branche, heeft een levenspeil dat overeenkomt met
dat van een Inlesteuropese arbeider en is in het bezit van een auto en soms
van een eigen huis" Ðe overigen kennen een dergeliji<e rnreel-de niet" De le*
den van de arbeidersraad behoren meestal tot cte eersËe groep"

In een van Zagrebs talrijke lcroegen kon ik de inliomensverschilLen
zeer duidelijk konslateren. Er r¡¡aren daar g;epensíoneerden, sjofel geklede
arbeåders, die geduldíg T.zachËten totrlat de meer "gefortuneerdert karneraden
een rondje v/eggeven, Er r^raren oolc paria-e, d.ie de ín de glazen achtergebLe'-
ven restjes overhevelden in hun eigen glas. Zokomt daar dan toeh iedereen
aan zijn trelcken ín het t'socialisme".

Het is duidelijk dat onder de geschecste omstandigheden, ofschoon de
meerderheid v¿.¡-a de ari,eid.ers ontevreden is, het uiterst moeilijlc is om er
strijd te voeren.Tegenover de werl.rers slä.an de funlctíonarissen van de par-
tij e.n de vakl-.onden, de managers, de Joegoslavísche middenstand (ambachts-
lieden) en de gepriviligeerde arbeiders.liaar zo et al in Ce bedrijven wei-

l) De schrijver van dit stulcje heeft geruime tijd in Joegosl-a-
viii gewerkt en is het Servo*Kroatisch machtig. ilij heeft
farnilie in Joegoslaviä en bezoekt dat land regeLmatig.
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nig strijd r¿ordt- gelvoercl , het vetzet uit zich r'¡el. in andere vormen" Zo benik er geÊuige van geweest dat op eekere morgen Ln Zagreb i.ret hele tramver-
lceer stil lag. ì"¡e aarileiclíng hras de volgende: eerr po1:itieauto \,,rå.s teEen
een tram gebot,st rJoordat de politiechauffer¡r geen voorrang verleende"i{iet*
temin sprong riie poliLiechauffeur uít z'n wagen en begon hij de tranbe-
stuurder af te tuigen" rs Avonds brachten de kranten een tendentieus ver-
slag iraarin sprake rüas van plichtsgeLrouwe r¿etsdienaren <1ie door tramper-
soneel lrrut.aal q/al:en gemolesterrd. Díezelf.clc: avond krvamen de tramjortgen"
bijeen in cie remise. Zíj besloten cle volgende norgerr tussen 5 en 9 uurniet uit te rijden.Gevolg: duizenden arbeiclers kwamen te laat op hun r,rerk,
paniek bij de managers en h::antenredaiicies. Maar d.ezeLfde avonã- kon ieder
Lezen troe de zaak zích in r¡erkeiijliheid l-rad toegedragen. I{r werd ook ver-
meld, dat de bewuste agenL zich. voor de rechter zo:u moeten verantwoorden
en dat de nishandelde tranrbestuurder schadever¡toedi.ng eou krijgen. Zo:lls
men ziet is het ook onder et "arbeiderszelfbestuur" geen rouegi.,tr en mane-
schi jr:r 

"

EEN RECHTSGEDIT\]G IN l.IET ITALIB VAN l.IU

}ndez'staand art'tkeL is ons uan beuríende zijd.e tey, beschikkíng ge-steld" wí.i zí.in grqag tot pLaatstng ouersega.a?x, omdat uíj de daab¿n
ueruatte ínformatie uoor beLangz,ijlt houder¿. Nietl;emin komen de opuat-
tíngen uan de schrijuer [n ueLerle.i opzt chr; niet nrct de onze oüereen.
wdj zien eÍ' üan af hien ctll.e uer,¡;chí,LLen aan 'be dudden" Het ¿s niet
onze bedoeLdng een poLemíek t;e üoeren" w¿j wiLlen eLechts op enkeLe
beLangriike zaken de aandacht uesbígen, Daaz'toe behooz,t 'naar bnze me-
ndry.ø dn de eerste pLaats dtt" dat het art'ikeL suggereert dat de ge-
sehiLderde pz'aktijken eem aantasting uan de "rechtsstaat" zoud.en uor-
men' wii zí.en dat andez,s. De burgerLí.jke v,echtsstaat ,is gefund.eez'd. op
het buygerliike recht en het; burgerLdjke z.eaht ds gezdbht op d.e in-
stanrivzouding uan de socí,ale ongeLijl<heid" het ís getieht op de hand-
hauöng uan de onderdv,ukkùng" hel; i.s een samenzueo,ing tegen d.e aybei-
dende kLasse. Níet slechts üanneer een staat autoy,ötaùt' optreedt is
er kLasseiustítde"ní-et sLechts wanneer aan aduokaten hun ueyk onmoge-
Liik wot'dt gemaakt3 me.ar oo/< dån rianneer hun op demoky,atísehe utijze
aLLe gelegenheí.d wordt geboden een gron&tge jur,'td'ische uey,dedigíng te
uoerens óók dan uart.neez. z'ij de kans kz,ijgen oni - zoals de schríjuey
het forTruLeez,t -' îtpoLi'b'åeke konfLikten oþ juntdisch l;eyrein uit te
uechtentt. I,lat dat Laatste betreft:na,qr onze opuatting ds een ay,beid.s-
konfLdkt geen polit'iek maar een sacíaaL konflikt, uaâz,op d.e ouez'igens
uoLkomen uez,uaagde begrÌppen aLs "Links, of trrechts,' n¿bt üan toepas-
si.ng z,i.in" TensLotie zuLlen onze Lezens begrijpen d.at zinsuendíngczn
aLs: 'toptreden uóór de az,beídez,st'. " . " " . . "arbeílers betxekken bij -het

konflik,b dat door hun Leddez,s uordt uerwoov,d.ît."".. enz, een d.enkuijze
uerraden die ni'et de onze t)s" 

Reäaletie ,'Daad e, Gedachte,o

I{anneer een staat. autoritair err repressief optreedt- regen hem bedrei-
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gende sociale bewegingen en Ëegelijkertijd de y:echtsstaat op papier wil
bLijven belijden, is de lcans groot, dat de repressíe voor een aa¡¡-zienlijk
deel juist via het reehl plaatsvindt, <loor lcLassejustitie, die de vormen
ltan aannemen van jurídisch formalisme, van ontoegankelijklreid van de jurí-
dische instelli¡:rgen voor mensen en icleeän uit andere dan de bourgeoislagen
van de bevolking en he{: angstval-lig vasËhouden aan regels en ge\¡roontes die
in de loop van de cijden ziclnze'Lf bewezen hebben als betrouwbare insËrunen-
ten van de macht.

Naast de bondsrepubliek, \üaar zoals beire.nd de recht.sstaat a1 jaren-
Lang ín het, belang van de re.cht-sstaat wordt ondermijnd, i.s ltal"íä een dui-
del-ijk voorbeeld van een land, rÀraar door systematische k,lassejustitj.e de
formele gelijkheid voor de r¿et en de Eneutraliteitv van tt recht i.n werke-
lÍjkheid niet meer zijn dan insÈrumenten van de macht,et Belangrijirsre verschil net de BRD is rvaarschijnLijk, dat de socia-
le strijd in Ïtalíli op een veel breaere basis sÈeunt, omdat de welvaart,
hlaarmee in de BRD de arbeiders zarrd in de ogen rsordt gestrooid, i* ItaliË
ontbreekt, waardoor een veel groter deal var. ''le arbeiderslcla"sse zíeh van
zijn situaËie bewust is" Vandaar de. syslematische gevangeriisopstanden, die
zLctr zeker niet beperken tot de politielce gevangeTren in engere zinrde tal"-
loze stakingen en studentenprotestene dic al-lemaal hun juridische nasleep
trebben" Het ís rluÍdelijk, clat de sta¿r! en de gevestígde macht er al-le
belang bij hebben die juridísche nasleep eorgvuldíg te tlepoLitiseren"

DoordaË ook in ltaliä een groep advokaten bestaat, die solidaír is
meË de sociale beweging en die hun beroep ní.et formalisËíselr opvattene
maar die zo effektief mogeiijk de politielie konfLikten op het juridisch
terreín i,¡illen uitvechten, is een deel van de repressie zich op het gebied
van de advolcatuur gaan koncentreren. Zo werd een advokaat discipLinair,
door de tuchtraad van de orde van advokate-n, gestraft voor het feit, daÈ
inlj í,n een fabríek n^et zijn kliänten-arbeiders een rechtszaak over een ar-
beidskonflikt had voorbereid. Voor wel-ke belangen een eneutraler ínstel--
f-ing als de ltalí.aanse orde van advolíåten staat, werd echter pas goed dui-
delíjlc naar aanleiding van een zaak ín 1976.

In de fabriek i{agneti l"{arelli in }filaan rras een arbeidskonfLikt ont-
staen. De vakbondsalctivisten, die de strijd in ot bedrijf aanvoerden, rver-
den bij die gelegenheici ontslagen.De rechËer oorJeelde dít ontsLag in eer-
sËe instantie onrechtmatig, rvant in strijd met de eri<ende vakbondsvrijhe-
den. Uiceraard ging l.lagneto llarelli in l'roger beroep en in die procedure
r¡erden de ontslagen arbeiders bíjgestaan door advokaten van een koLLektíef
in Milaan: Guiliano Spazzali, Luigi Zezza, Fransesco Piscopo, Alberto i,fe-
dina en Anna Perosino. llet publiek bíj deze openbare rechtszitting bestond
uít daarËoe opgeroeperr solidaire medearheíders uit de fabrielc. Toen iemand
uit het publiek zijn rnisnoegen uilte over heË pleidooi van de advokaten
van i{agneto l'larel-li, werd de zitting door de presidenc geschorst voor vijf
mínuten" Dit moeÈ gezien worden a1s een manoeuvre om wanorde uit te lokken
aangezien het veiLig aan de in de rechtszaa1. dLertstdoeirde agerrten, de ca-
rabinieri, kon r¡orden overgelaten ireÈ arbei,ierspublielr te provoceren" Po-
gingen uit het publiek-, door de advolcaten en hun l,;Liänten om de carabinie-
ri, die een vrour\r begonnen re stompen, Le icalmeren, mi.sluJrten dan ook"

Nadat de carabinieri geen vijf mínuten maar ee-n iralf uur de tijd had-
den gekregen om vranorde ie stíchten op de publieke tribune, kwam de presi-
dent van de rechtbanlc de advokaten eR hun klíänlen vragen even nee te ko-
men. Hieraan gaverr zij gevolgoomdai: zoiefs r"¡el vaker gebeurt om heL verde-
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re verloop van heË proees te besprelcen. Toen men eenmaal in een andere
zaal was, werd daar echter de deur op slot gedaan en k::eeg men te horerr,
dat de zaak "ín hel belang van de openbare orde't verder daar net gesloten
deuren zou worden behandeld" Het effekt van een besloten rechtszittíng
werð' zo bereikt, zonder dat de orrgeÈwijfeld heftige protesten uitloklcendã
maatregel van het onÈruinten van de publielce tribune genomen hoefde te wor-
den, waar trouü/ens ook onvoldoende aanleiding toe \.ías" Arbeiders en advo-
katen nanen dit niet en besloten in gezamenlijk overleg cie verdecliging de-
monstratief neer te leggen. Toen dit meegedeeld hras aan de rechËbank, ging
6én van de advokaten met een van de arbeiclers het publiek in een toespiaali
verÈellen, dat ze beter hondenl^reggaan, omdat heÈ publiek bij een ondemo-
kratische besloten rechtszitting geen funktie meer had. Hierop volgden tu-
multenrwaar'bíj de politie traangâs gebruikte en schoot. Er vielen achË ge-
wonden, rriaaronder een advolcaat.

Terruijl intussen de rechtbank, alleen overgebleven meË de advokaten
van <le fabriek, het vonni.s van de eerste rechÈer vernietigde en daarmee de
ontslagen legaliseerde, klaagde de i:uclitraad van t1e orde van advolcaten de
verdedígers aan, op gronri van gebrei; aan icollegialiteit en loyaliteit ten
aanzíen van de "iciasse der juristen", rvat rnoest blijken uit a. het feit,
dat zíj zich niet haciden gedistantieerd van <1e uitingen van het publieh
dat beledigingen had geschreeur¡d naar de advolcaten van de rnrerkgever en
naar de rechters, b. uit het feit, d,at zij zich hadden teruggetrolcken na-
dat het proces in het belang van de openbare orde en in het belang van een
ongestoorde verdediging rneË gesloten deuren werd voortgezeLs êD daarmee
handelden in strijd met de beschílcking van de rech¿bank en konform de be-
doel-ingen van heË putrliek op de tríbuner c" uit het feit, d,at zíj daarna
zich ín een stencil laatdunkencl hadden uicgelaien over de advokaÈen van de
tegenpartij en over de rechters.

De advokaten reageerden op deze tuchtrechterlijke aanklachË door zich
gemotiveerd niet te verdedigen, omclaÈ rle regels van het spel, niet alleen
van de arbeidsprocedure¡ rnåâr ook van de tuchtprocedure eenzijdig in het
voordeeL van cle heersende macht zijn en erop gericht de belangen van de ar-
beidersklasse niet t-ot instellingen van het recht toe Èe 1¿ten.

Het ís duidelijk: de beroepseis van loyaliteit meË de "klasse van ju-
risten" Baat uit van de neutralitej-t van de advolcaat. Dat is typisch een
eis, die men zou willen stellen aan de advokaat van bedrijveno die inrmers
steeds wisselende konkurrentieposities hebben; \t zou vanuit het, gezichts-
punt van het bedrijfsleven niet effektief zijn, lranneer de advokaat zich
zozeer identificeerde met é6n belang, dat hij niet neer voor het konkurre-
rende belang zou kunnen optreden" In de klassestrijd zijn echter geen wis-
selende belangenposíties, tiet g;r.aÈ altijd om hetzelfde belang. De eis van
neutraliteit aan de advokaac stellen, be.tekent dat advokaLen eigenlijk al*
leen voor het bedrijfsleven effekLief kunnen opËreclen, niet voor de arbei-
dersklasse, wat oolc kennelijlc de bedoelÍng van de tuchtraad is. Bffektief
optreden voor de arbeiders betekent ímmers alle arbeiders betrekken bij
het konflikt dat door hun leiders verwoord r,¡ordt. En dat betekent dat de
advokaten de fabrielc in moetetr gaan, cle solidaire arbeirìers op de publieke
tríbune nodig hebben om aan de arbeiders, de- rechÊers en de tegenpartij te
laten zlen vtaat zij $Laan"

Deze tuchtzaak naar aanleiding van een arbei"clsl<onflikt is te zierr als
de eerste belangrijke fase in het uitschalcelen van de acìvokaten, die par-
tij kíezen voor de s<¡ciale beweging. De tr,¡eede fase is llu aan cle gang en
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rieemt wat spektakulairder vormen aan; tÈ is heÈ proc6dé Duítsland: de ad-
vokaten Saverio Senese uit liïapels, Sergio Spazza'Ii en Giovanni Cappellini
uit t'filaan, zijn.in mei tg77 gàarresreerd. De aanklachren zijn riãnå;;;;;;;
van een subversieve vereniging (iiluclei Armate Proleta.i = gãrapende prole:
tarische ce11en, Soccorso Rosso = Rode Hulp en Autonomia op"tãi, rvai niet
eens een echte organí-sat,ie is, maar meer een politieke sËrãming, een ma-nier van derrlcen), medeplichtigheid aarl de daden van de door verãá¿igd" po-litieke ßevangenen (cloor hen te helpen bij hun politieke en niet alleenbij hun forneel-juridische verdediging) en hãt laten ontsnâppen van een ge-
detineerde" Dít laatste ís in hec bijãonder aan Cappelli ten laste gelegã.
Deze heeft n.1. aan een op psychialrische grond,en gedeÈineercle treiãgelã ge-
geven bij eeu van diens ËoegesLane verLoven. i':adat de betrokkene friervaã
gebruílc had gemaakt, heeft híj besloten aan het eind. van zijn verlof niet
terug te keren naar de inrichting,Tegenover de politie heeft deze man ver-
klaard dat de valse papieren en de gestoLen cheques die hij bij zich had,
ook van Cappelli afkomstig waren, wat door deze uiteraarcl orrtt"t¿ wor,jt.

Het belang dat de justiríe bíj deze uirerst vage aanki.achten tegen ge-
duchte politieke verdedigers heeft, is níet zozeer dat ooít een veroorde-ling zal volgcn, naar dat er.' in het algemeen een sfeer van misdaCigheid
rond de links-politieke advolcaten wordt geschapen, en daË zeer ín het bij-
zonder de beide advolcaten van Renato Curcío, ëén van cle veráacht,en van de
Brigate Rosse, die vlak na de arrestatie van SpazzaLi en CappelLi terecht
zou staan in een poLitiek proces, dat veel aandacirt trokr.rooilopig uitge-
schakeLd zouden zijn.

Ðít is de rechtssrâar ltaliö"

AAN ÛNZE LEZËRS

He't. wLeuue laan i¿ neød's ctndenlnaLve ma&nd oud, wanna.uL d,í,1. flurnffiQ,rc v&/L

'tîaa.d øn Gødctclnte" bLj onzø Le-zutr ín de bu¡ va.tf." Een wLøutt¡ jaall, da,t wÍ.1,
zeg.g¿n 4ú ,z Ltre.Q)L eøn dínane.Ld,t-e bijdnnge. ean 0n^ rnoe.t. wondøn ovørtgemqe[¿t
omdaÍ. wíj zondut gQ,Ld nLQ,t hunnen dnctøie-n. He"t wífgøvøn van e¿n bLTLd l¿o,st
rw e.ønm(ta'L vøe,L geÌd øn rL(r(r^t ont b.LacÍ wLt{-øn btQ. 0"(: øn to¿ oot¿ nog uûQ,t e.en
bn-oclunø wí;tgevøn. En jwLst he,t wí,tgeven van e.øn bictc{tutø l¿ct,st. øxtta vQ,e'L
ge.Ld,

Ge,LuhluLg lqebb¿n wij een cLant(t[. Løzøtu, dcLt e-n begn Lyt voltL I,LeQ.{Jt. dli.
wLi be.hoontillz ,i1oe.tq.n wotLde.n gøho.Lytørt, wi.,(n-en wLj ciø ute.nl¿ vla,L.t. l¿unn¿n
zQ,Uen" HeÅ.aa.t úln ut octl¿ X.øzelu, cLLø nogcLL.Lalz,s zíjn me.t. beÍ,cttøn. Laf.øn
zi! nu øen^ v&n d'Le. La{¿¿l'tøLd. a"[,staytpøn øn nu me,te-ørr aan ltu+ ve]LTil,Lch.tLngøn
voLcloen, Aaf. tnaah.t vlorL on^ l,tat we,tth høe], wa.t gemctlzlze,(ijltut"

lvíogøn wi! vrm nu (Ló acLþ4" ofJ de. hu,L,p van a.L lnze, Løzut^ twt¿enøn? Zovøel
wettl¿.í,s he,t wi-t'sclnnLjvøn v(/-n e-qrL g;ttob,tLle,t nu cro[¿ LilQ,üL nie,t"


