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XIV,
DE CONTROLE

OP HET BEDRIJFSLEVEN

;.,

a;.Het on t st.aan der.'arbeiderscontrole: in de Ker en sky -tijd.
DO russische en dehongaarsche~e~olutie
hebben ook
het vr-aa.ga
t.uk van de con t r'oLe op de productie vanuit de praotijk
belicht.
Onderzoe~en we nu, wat met de controle op de productie
bodoo Ld werd, dan blijkt'direct } dat hiermee :Zeer verschill ende
zak6n werden samerigèVat, zoodatWb'~llereerst
moeten nagaan, in
w e Lke beteekenissori ze optrad.
"
.
Voor de Bolsje0iki 0as bsBalvö de eisch van vrede,
de controlo op deproduct:ie; uitgooefèliddoor
de arbeiders,
zoove oI als het centrale programpunt ~ viaarmee:ze de revolutie
ingingen.
Het bedr~fslevon, dat door dO oorlog steeds meer
ontwricht werd, kon niet dC0r de sociaal-democratische
regeering van Korensk~ in normalo banen gebracht wbrden.
De inflatie
van het geld verrichte haar verwoestende werking op de koopkracht van de massa's, er was gebrek aan grondstoffen voor verschillende bedrijven, terwijl hams.teraars en speculanten de algemeene war-boeI wisten te benutten, om ongehoorde vrinsten ten ko st.e
van het arbeidende volk te maken. 1).
OnQer deze toestand ontstond vooral in Petrograd een
beweging ouder de arbeiders, dat ze zich niet zonder meer b~
de beslissingen ~er ondernemers wilden neerleggen.
De bedr~fsraden traden dikwijls op tegen het .0ntslaG van arbeiders of tegen
het sluiten van fabrieken,
In J'unL Hl}7 eischten ze voor het
eerst de boeken van een bedr~f te mogen controleeren, om toe te
zi en, dat de grondstoffen het bedrijf 11 ni et zonder gegronde reden';
verlieten.
In October wilde een metaalfabriek het bedr~f inkrimpen "wegens gebrek aan materiaal J;, waarop de bedrijfsraad het
recht nam, de bo eken te controleeren, terwijl iedere order van
de bedrijfsleiding ook door de verteGenwoordiger
van de bedrijfsraad geteekend moest z~n. lp ft algemeen kan men dus zeggen,
dat deze beweGing het medebeslissingsrecht
eischte bij: het aannemen en ontslaan van arbeiders, b~ het vaststellen van prijzen
en veelal de inmenging van de arbeiders in 1e dagelijksohe leiding van het bedr~f.
Soms ook eischten ze het ontslag van een
b~zonder gehate directeur of van bepaalde ambtenaren.
Kort
samengGvat kan men zegGen: Zee
iso
h ten
m ede
zeg
Gin
g S G hap,
Hierbij dient echter in het oog gehouden te
worden, dat de vakvereeniginsen,
die feitel~k pas in de loop van
H-117 vrerden opgericht, aan deze beweging volkomen onschuldig
waren,
Düze ei8ch van medezegGingschap
vloeide voort uit het
bruisende initiatief, het zelfhandelen der arbeiders en een
dergel~ke beweging kan natuurl~k niet door vakvereenigingsbeambten worden doorgevoerd.
AnderzDds dient echter opgemerkt te
worden} dat de str~d n iet
ging om de onteigening der bezit1) . fie h i er-t.o
e bijvoorbeeld:Lenin-IiVerzamelde V{erkenll - Bnd.XX. blz .:~26
~,raaromcorrt.r'o
Le op ç1.e
prQductie'? De inlS::OlJlst~n
der kapitalisten
en der loonarbelde~s
• - 0eschreven 8 JUll 1917.
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,ters,
dus o,n de opheffing van het l:~a:pita:"isme: de controle
op
de productie
beteekende alleen,
het
0 n der
con
t r 0
1 e zet
ten
van
dek
a pit
a 1 i s ten
.
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Ter illustratie
geven we hieronder
een statistiekje
van het aantal directeuren
en ambtenaren, d~t onder de drang
der arbeiders
ontslagen moest worden.
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De 'mens~fe:wi'8tische mini'ster van arbeid Skobolev kon.
deze beweging ,na,tutirüjk niet laten voor-twoeker-en en, dus gaf, hij
de instructie
uit,
dat de':bedrijfsraden
zich niet in 'de leidin~
van .he't bedrijf mocht en mengen ,. Dit was. voor de Bol s j evriki koren op de molen.
Ze s6hakeldén de elementaire
beweging ,voor
bedr-ijf sc ont.r-oï.e bij hun propaganda in, waar-bi] z.e de bedrijfsraden
in een federatief
verband organiseerden.
Hoe weinig deze bedrijfsraden met de vakvereenigingen
samenvielen,
b Lijkt wel uit het feit,
dat bij,de overname van de macht in het revolutionaire
Petrograd
slechts
30% van de bedrijfsraden
in vakvereenigingen'
georganiseerd
was.
Later, toen de Bolsjewiki
aan de macht gekomen waren, werd
het ~srkingsv01d
der bedrijfscontrole
door het Decreet van 14
November- afr,ebakend, waarbij de ver-s ch.lL'lende 'maatregelen' der
arbei,d:$l?s, die,vraeg,Elf a Leionwe't td.g golden, nu als
wet
t e 1 iJ,'~ e ' r,'e c 'h t, 0"n'T,','~l'~rden::,vast,&e,legd.
' (We komen daar straks
op -terug ).
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De';il arbeide,rscontrol'e"
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Het "is een van 'degroote
ver-dl ens t en van 'Lenl.n, da t
hij, (vóór de bolsjewistische
'staatsgreep
op 7 ~bvember 1917) in
zijn' boekj-e "Staat en 'Revolutie"; duidelijk naar voren bracht s: wel~
ke verandoringen
de opvattingen
omtrent ,het Communismein de
loop der 'jaren 'bij Marx hebben ondergaan.
In het "Communistisch
hanifest IJ (18'17) ziet Marx de orrtwi.kkel.Lng naar- het Communisme
in een 'steeds ve~der om z~ch grijpend staatska~italismOi'
zooals
we'':dit .. nu in RusLand kunnen waarnemen. (Zie hiertoe
blz. 31/32
van het 11 Communtat.Lach Manif,est 11 - vertalingH.
Gorter )
De"arbeidersklasse
maakt 'zich ineestervan
het r'egeer'Lngaappar-aa't
der' bourgeoisie
en de nf.euwe regeeringspartij
(eh?) zal (zullen)
dan eert radicaal
h'e rvo
r m i,n ,g s pro
f? r'a m doorvoeren met behulp van dit oude .appar-aa.t . ' In het 'Oommunistisch
lvianifestH is d~ doorvoering van het 'Communisme 'n'i e t, de taak
der r~volutionaire'massa's,
maar de ,onteigening
der bezitters

komt tot stand door de nieuwe regeering,
dieiiaan de bourgeoisie
stuk voor stuk alle .kapitaal ont.r-ukt: . Degrondeigend,om wordt
wel o' geheven, maar de boeren moeten even als vroeger de.}}; ro n dren
t e opbrengen, die dan aan de staat
toevalt.
Het particuliere kapitaal
bl~ft voorloopig functioneeren,
maar de bezitters
zullen
"~w a r ~ p.r 6g:r
e s s i e v e bel
ast
i n gen"hebben
op te brengeh.
Denat'ionale
credietbankkrijgt
het
c red
iet
m on 0 p 0 l'i
e,·· terwijl; er ook een staatsmonopolie voor het ransportwezen wordt doorgevoerd.
Dan zal de
staat er toe overgaan, steeds meer bedr~ven te onteigenen,
om ze
in staatsexploitatie
te nemen, terwijl'. tevens een snelle vermeerdering van het aantal "nationale
fabriekenll
tot stand moet komen.
(In Rusland het 1'5 - jar'enplan).
De revolutionaire
bewegin~~n van 1848 en vooral de
Communevan Parijs (18'71) zetten het mes der critiek
in dit,rad.icale hervormingsprog~am. Marx zelf constateerde
dan ook, dat de
prah:tijk van de klassenstrijd
had aarige t oond j+da t deze 'opvattingen
voor orrt.wLkkeLd.ckap talistische
/landeh onjuást. waren. : Vooral· '
187l'toonde,
dat de' revo1utionäire
massa' srüe:t alleen de oude '
heerschers
hadden weg te: jagen',. maar dat ze: b:ö v 'e in die
n "
het mili tair-btirolcrafisché
apparaat van vde staat moesten vernietigen,
'Zoo komt lviarx dan in z·-'n "Bur-ger-oor-Login Fra.nkrijk" t.ot '
de conolusie,
d~t de arbeider~k1~ss~'destaat
,niet vartdé bbur-:
geoisie kan over-nemen, maar dat ze: dez eimoet.
Uv 'ern
iet,
i g e n" "
meet,": 11 s tuk
b rek
e n'h,,;,
'
..
Wat·is nu dat· 11 stuk brekén:u,'; van: de staat?
De staat is
geen por-ce'leLnen vaas, die je soher\rehklirit
slaan.
Wie dl} staat
wil breken, mOèt de militair-burokratische:kaste,
die zfo-hals
een duizendkoppig monster boven de massa "s verheft', 'onsoha.-de-lijk
maken," De Communevan Parijs deed dit, door een'vol'iedigZ' elfb, e" s t.: u u r' door te vöereri.· -Ze erkende geen ambtenaren, dä e '
door de oentrale
staatsregeering
aangesteld waren, maar ze'hield
het reoht van benoemen en ontslaan van a 1 1 e funotionarissen
aan zioh.
Deze waren daardoor niet meer verantwoordelijk tegenover hetoentrale
staat~gezag,
maar uitsluitend
tegenover hen,
die hen hadden afgevaardigd.
Daarmee hadden de revolutionaire
massa's de wetgevende
ENde
uitvoerende
maoht tegelijk aan
zich getrokken.
Er Vlas geen burokratisohe
kaste meer, die van
de massa's was afgekapseld,
maar de functionarissen
waren tot
een levend deel van de massa' s zelf geword-en. Het recht van
benoemen en ontslaan door de leden der Communezelf stelde
a 1 1 e functionarissen
0 n der
con
t rol
'e der:
massa' s: ze werden tot wer-kel ijk uitvoerende
organen van de massa' s .
De Commune
.
ï

"bezo'ttealle
plaatsen,
besturende,
rechtsprekende,
leerende,
door keuze· voLgéns het algemeen stemrecht der belanghebbenden, en wel met het reoht tot terugroeping
te allen tijde
door diezelfde
belanghebbenden . En: ten tweede betaalde zij
vöbralle
diensten,
hooge zbOwel als lage, sleohts het
loon, dat andere arbeiders
ontvangen, 11.• ,
_
(Marx·,~ "Burgeroorlog in Frankrijk")
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De algemeene doorvoering van het Pt'incipe der "ver ...
ant.woor-dä.ng naar' beneden" is in werkelijkheid .nä et anders, dan
dat het
dir
e c t e beheer en de d i re c t 'e leiding
van het heele maatschappelijke, leven in handen der.,aroeiders
is
overgegaan, zonder de omwegover de staat te nemen». De a.Lgemeene
doorvoe~ing van dit principe
staat ,ook in directe
tegenstelling
tot de staatskapitalistische
opvattingen
van de "nat.Lonaä ï.eat t.e''
der "r-ijpe" bedrijven.
Uit deze opvatting blijkt, dat in de marxistische gedachtegang deinaatschappij
a I s g e h e e 1 "r-ijp"
voor het Comrmmisme1 s en -daar-omook 'f"", I s g e h e e I tot
de nä euwe productiewijze overgaat.
De propaganda, die de Oommurrl
s t.Lache Partijen voeren,
om het, Langzamer-hand aan de staat brengen van bedrijven voor,
een'groEii naar het Communismeuit te geven, werkt hoogst ver"derfelijk op de ontwikkeling van de c 0 In m u nis
t i s c h e
[; e z i"D, d hei
d ,van de arbeidersklasse.
Ze legt niet het
zwaartepunt in het besef, dat de arbeidersklasse
de dir
e 0 t ' e ' controle' overvhe t maat.ecnappe ttjk . leven moet veroveren,
m"aar'deze moet'slechts·als
het werktuig dienen; om ,de Communistische Partijen aan deregeeringsmacht,
te he Lpen•. Daarna zal
dan het "communisme'"van uitderegeeringsburo's
geleideljjk
VlOrdendoorgevoerd, onder de dictatuur
van de 'Communistische
Partij.'
'
'Echtet:
een werkel~k~~r6letarisohe
revolutie' kan in
de 'hoog-kapitalistische
Land én niet'!langs
deze banen verloopen.
:TIet doorzetten
van een revólutie
beteekent,
dat, derevOlutionairö
energieën van 'de mässa's tot' ontlading komen. 'En deze massa's,
zljh zoo talrijl{ (anders dan in Rusland!),
dat de ver'nLet.Lgend.e '
en de opbouwende krachten niet binnen de decreten van regeeringspar-t ijèn te bannen zijn. Bij een vvérkèlljkeproletarische
revolutie
kan een -partijdictatuur
zich nietbandhaven
. Een partijdictatuut
heeft 'hier alleen kans van slagan;ais'
de revolutie
n.i e t
doorzet, als ze halverwege blijft steken.
Een partijdiotatuur
krijgt hier alleen, een kans als pr-oduo t .van een .onvo'l.dr-agen revolutie,
waarblj de bourgeoisie
zich aLs laatste
toevlucht aansluit"
"om erger te voor-komen",oirtdat een partijdictatuur
op
z'n best het 'staatsl{apitalisme
verwezenlijken lran:',d.'w.z.
ze
laat het akpLt.aLä eme voortbestaan',
zij het in gewijzigde vorm.
o. De arbeiderscontrole
de Bolsjewiki.

bij

Het -verloop van de russische
revolutie
laat praktisch de onvereenigbaarheid
van het "Communistisch Manifestli
en de "Burgeroorlog in Frankrijk" zien.
Of anders gezegd:
van
u i t dep
rak
tijk
wordt aangetoond, dat de
beginselen van de Communevan Par-ijs,' de" verantwoordelijkheid
naar beneden!", d ~i;~ de heerschappij van de arbeidersklasse,
ortver-eentgbaanrf s met: het et aa t akapä t a.Ld eme, De BoLej ewdkf, .

I
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wilden beide vo~een~gen, wat onmoge Lijk ~leek: ze moesten de leiding van het maatschappelijk. leven steeds meer Uit de handen der
arbeiders nemen, om haar naar de oude bourgeoisie en de oentrale
regeerings-buro's te verleggen.
Toen de Bolsjewiki aan de macht kwamen, voerden 3e de
maatregelen door, zooals die in het "communä et scn Manifest" .zijn
aangeven.
Alleen' de bank~n en het ransportwezen zouden in handen
van~~e staat overgaan, terwDl de industrie nog particulier bezit
rnoest.bl~ven.
"
ä

"Wijnemen het dui tsche staatskapitalisme als voorbeeld,
het is ons ver vooruit ......• Het opbouwen van zulk een
staatskapitalisme bD ons ~n Sowjet-Rusland ..••.•. zou onze
redding zijn.11
(Lenin - Op het Congres der
C •P •R. Zitting van 29 - 4 - '18)
(Naar onze tDdrekening li/5/'18)
In de C.P .R. is alleen orie erri.ghe Ld. omtrent het tempo,
waarmee dit staatskapitalisme doorgevoerd zal worden.
De "linkseheIl, onder leiding van Radek en Buoharin, dringen er op aan,
dat de insudtrie terstond aan de staat 8ebraoht zal worden,
maar Lenin weet dit nog tot het einde van Juni tegen te houden.
Dat het inderdaad. n i s·t :·in de bedoeling lag, de
bourgeoisie te Qnteigenen, blDkt zonneklaar uit de brochure van
Lenin "De dreigende catastrofe".
Deze.brochure werd één maand
voor de revolutie geschreven. Lenin behandelt hier het vraag~tuk
van de na-ti
0 n a 1 i s a tie
van
d eba
n ken
en
daaromtrent zegt hij dan:
"Als de nationalisatie van de banken zoo dikwijls met
het in beslagnemen der particuliere vermogens verwisseld
wordt ,dan komt deze verwarring door de burgerlijke pers,
wt er-. belangen bestaan in het bedriegen der lezers. Het
eigendom aan kapitalen, waarmee de banken werken en die
in de banken geconcentreerd zijn, wo rd t door gedrukte en
geschreven stukken verzekerd, die men aandeelen, obligat.ä e 's , wissels, kwitantie's enz. noemt.
Geen"enkele van
deze stukken gaat verloren of verandert, als de banken
genationaliseerd worden,dat is, als alle banken tot één
staatsbank versmolten worden.
Wie 15 Roebel op de spaarbank heeft, blDft eigenaar van deze 15 Roebel, ook na de
nationalisatie der banken, en wie 15 millioen heeft, zal
ze in de vorm van aandeelen, oblogatie's, wi.e ae'la, goederennotais en dergelijke, ook na de nationalisatie behouden."
(Lenin - "Die 'drohende Katastrophe" -blz. 10)

,

De nationalisatie van de banken (27 December 1917) werd
dan ook in deze zin doorgevoerd, vra t blijkt uit het feit, dat de
industrie tot einde Juni 1918 in particulier bezit bleef en de
ondernemers de bedrijven ook n a de nationalisatie der industrie

1\

in "gr at.Ls pacht-

en vr-ucht.gebr-uäk" behieldene

Toch zou dit s~steem; volgens de Bolsjewiki
geen
gewoon s t.aa't.akapá t.a Lá erae zijn; zooals vie dit in West-Europa
kennen.
0 i t s Y s tee
m zou
g e dra
gen
VI 0 r den
d oor
d e beg
i n s e 1 e n van
d e Oomm u n e van
Par
ij s,
door ;de I1revolutionair-democratische controle 11 van de arbeiders
uit de bedrijven.
"Opda t de, o~ritt61éb';er"áe:ina,~~t'~1;~
wer~e.liJk doorgevoerd wordt, moet .er een', ar'bei
d'è,:r
s"c· Cl n tr
0
1 e (spatieeting
door Lenin) zljn~ moet er. in alle instellingen een meerderheid. van arbeiders
zijn, en moet het
bestuur aan ,alJ,e.bevoegçle arbeidersorganisatie
IS verantwoor-d ing afleggen." :,
'
.
(Lenin - in de "PrawdaH No:72
16 Juni 1917)

-

Dis'novereenkoinstig bepaalde dan ook het eerste decreet op de
Arbeidersoontrole
(14 November 1917), dat de bedr~fsraden
met
de controle
over, de. pr oduc t e , over het va.st at eL'len der prijzen,
over het aa.nacha f f en van' gr-ondat.of'f'èn..en over' de'. finaricieele
politiek
van net bedrijf \verderi be.1:a~t·~:'Ze moc.hten ziçh.eèhter
niet in de d a g e '1 ij k s c 'h e, +êiding mengen., o'f,z;ich 'in
de plaats van deze: leiding
st eLl.en; ter'v'{ijl een.. "ont.eägerrï.ng"
verboden werd . Deze bepalingen' go.Lden z.ooweL ,ytlór, de Staats"':
als voor 'p.e partièuliere
bedrijVen. Houdt.cnen' ·q:à;:f;l.r>bij
in he t oog
dat in het' eerste decreet mi:rt.êe,ri' "be s Loten wer-d..t:bt eerr Tande.Lijke:
verbinding van alto c ont.r-oLe-c omtt IS.; 'danzou'dilarmee,het
'heele
naa t achappe Lijk Leven onder cont.r-oLe der:: arbeiders
vallen.
"
,
Bijdo'Orvoer'ïhg win dlt,éj.e6r~:et "zouden de ls:io:ers,'van
het economische leven en het beambt.onappar-aat, dus naar beneden
ver-antwoor-deLijk zijn ~ .Ze zouden .nl.et van de maaaa zijn afgesloten, maar ze zouden de' uitvoerende
organen qer< ar~e:i.de.rs, zijn.
Onder deze omst andä gheden was dan ook, nfe t de,bedrijf$l~ider
voor de gang der productie
vèranhvoordelijk,.maar
de arbeiders
van het bedrijf als geheel.
Er zou geen t.ndf.vt duee ï.etver-ant.woorc,
del~kheid z~n, maar een col
e c tie
v e .
ä

é

....:.:'
In élè· p:raktijk kwam van dit decreet echter niets t e..
recht.
D.w.z.: de samenwerking van Kapitaal
en Arbeid, waarop
het gegrondvest was, liet
zich niet doorvoeren.
De bezitters
weigerden onder d~ze controle
te ,werken.~.~ •.. e~ ,saboteerden
de pr-oduc t Le, ~... ~. of s Lot en het bedrijf .·De,J:~6trtgeoi~ie ..en
haar beambtenapparaat
~ietenzich.niet
onder de arb~;icierséontro.:...
le stellen.
. .. ~ .'
,
-..:

.'

i.,

'.

.. ;

,:'iBet dec r eet. der Radenr,egeer-ing, ver-pl Lcht.e' q.e onder>.
nemers, de arbeiderscontrolei~.~lle
bedr~ve~ ih,ts
~oèr~n.
Ondertusschen ;bl,eek echter" dat,' de ar-be l der-acont.r-oLete en
hal ve , maatregel was en daar-om nlet was door' te voeren .::

'j,.
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. ':",
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Als leuze beteekende. de arbeiderscontrole de groeiende Bn
tevens nog onvoldoende macht van het proletariaat, dat
beteekent, ze was de uitdrukking van de nog niet overwonnen
zwakheid der beweging."
(Larin en Kritzman - "Wirtschaftsleben und wirtschaft1.icher Aufbau in Sowjet-Rus11·
land - 1917 - 20 •
Geciteerd b~ A.Ros~nberg "Geschichte des Bolschewismus"blz. 114.)
Daar-mee stonden de Bols jewilü voor de keus, de arbeiderscontrole op te heffen] of de leiding van het economische
leven inderdaad óp de arbeiders te doen overgaan, door van hun
staatskapitalistische
plannen af te zien. In werkel~kheid was
·er echter geen keus: de arbeidersklasse was veel te zwak, ideologisch en in aantal, om de ieiding van het eoonomisch leven op
zich te lGlnnennemen.
Er waren slechts 2 millioen industriearbeiders met familie, die voor een aanzienlijk deel nog in het
boerenbedrijf stonden, tegenover 120 millioen boerenbevolking
(familie inbegrepen).
En zoo besloten de Bolsjewiki dan tot
opheffing van de arbeiderscontrole.
der
con
pit

sta
a t ska
pit
a 1 i s m eon
Van
het
r e vol
u t i 0 n a i r - d e m 0 c rat
i s c h e
t rol
ebI
e e f a 1 1 een
het
sta
a t s~

a

1 i

s m e

0

a -

v e r .
d. De vernietiging der arbeiderscontrole door de Bolsjewiki.

We willen er nu toe overgaan, in zeer korte trekken
de ontmanning der arbeidersklasse door de Bolsjewiki aan te geven,
Daartoe moeten we de aandacht richten op de verhouding van de
arbeidersraden tot de vakbeweging.
.
Gedurende de Ker-en sky -periode waren er twee or-gan i aa ,
tie's van de. industriearbeiders
naast elkaar: de vakvereenigingen
en de arbeidersraden.
De arbeidersraden waren de dir
e c t e
vertegenwoordiging
der arbeiders in de fabrieken, ze stonden zelf
ook in het bedrijf. De arbeidersraden waren heteigen:tijke wapen
voor de "däreo t e ac t t.e" Een r-evc Lut.Lonad r-e.iker-nivan "ar-beä.der-a
ui t een bedrijf ri ep het heele personeel op voor een bedrijfsvergadering en daar werd dan de houding in de verschillende vraagstukken bepaald.
Hier werd dus niet gevraagd: Tot welke part~
of vakvereeniging behoor je? Dit was volmaakt onverschillig.
ALS BEDRIJFSE&~HEID werden de besluiten genomen, de klasse-eenheid ging boven de versplinterende geest van de lidmaatschapkaarten. Het handelen der massa's werd daarmee uit het kader der
1 e i der
spo
1 i tie
k van de verschillende partijen en
0..

·vakvereenigingen

gehaald

en werd tot

k 1 a ase

pol

i tie

k

.gemaakt ,

Natullrljjl~ waren de vakver-e em gf.ngen en de sooiaal·democraten heftige
t.e genut.andor-e van de arbeidersraden.
Alleen- ....
de Bolsjewiki
steunden
ze direèt
krachtig,
en organiseerden
ze
in een landel~k
verband,
omdat deze levende activiteit
der
massa I s een belangrijke
rol zou spelen bij de strijd om de macht
voor de Bols j evriki •
.
Dat duurde echter
slechts;
totdat
de maesa !s de
Bolsjewiki
aan de regeeringsmacht
geholpen hadden , 'Toen draaiden ze de arbeidersraden'
de nek om..en gl.rigen ze naar .he t vak-·
vereonigingsfront
over.
Reeds 22 December+Ls L? wera'd,e arbeiderscontrole
aan de lvIoermansk-spoorwegd:oór
de Bolsjevviki
ont'bond en en daar-voor' kwam een directeur
:tndéplaats,
die door .'
he t Volkscommisarias,t
van Verkeer· was aangewe aen . In dit toeken
~tond het verdere
verloop
der ·revolutié~
.
..
De Bol.e j ew'l.k.l gaan nu de revolutie
in "ordelijke" .
banen leiden,
en om hun leiderspolitiek·door
te zetten,
kwam
het er dus voor alles
op aan, zich 'van die lastige
bedrijf.sraden
te ont.do en ;". Ze deden dat op dezelfde
manier,
die de dut t sché
aoc Laa.Ldemocz-a.t e en de vakbeweging
een jaar later
in Duitsch-·
. land zouden t.oepa as en t ze schakelden
ze bij h~t centrale
be at.uur-a.,
apparaat
van de vakbeweging in! (Wettel~ke
b~~r~fsraden
ih
Duitschland).
Het was wel een pijnlijke,. maar een korte
operatie.
ä

In Januari
1918 (dus toen de Bolsjewiki
de macht 2
maanden in handen hadden),
organiseerden
ze een gemeertschappelijk congres van. vakvereenigingen
en de bedr-ijf sr-aden , om.tot
een IIsamenwerkirig" van de veelal
tegengestelde
bewegingen·te
komen.
Omdat volgens de Bolsjewiki
de vakvereenigingen
geroepen zouden z~n, te zamen met de Opperste
Economische Raad de
leiding
van he t ibedr-ijf s Lev en op zï.ch te nemen, moesten eenerzijds de val{vereenigingen
tot industrie-bonden
:omgebo1,lwd.worden
en anElerziJds moeat.en d~bedrjjfsraden
deceiltra:le
leiding
. -.
volgen.
De bedrjjf:s.organisatie'
szoudende
onderste
11 cellen"
van de industrie-bonden
zip.·
Aldus werd besloten •. Toch geschiedde
dit niet,
.d~n na belangrijke
tegenijtand
van de arbeidersraden.
Dit was volkomen begrijpelijk,
omdat alle
zelfstandige beweging, hetei:g.enlijl{e
levensbeginsel
van de Raden, had
opgehouden;· alle·geldinidq.elen
werdei-l in handen: van de centrale
besturen
gelegd.
. Alle zelfstandige
kassen in de bedrijven
(stakingskas,
ondersteuningskas)
werden verboden,
waarmee de
zelfbeweging.
der bedrijfsraden
aanzlenlijk
werdbelmot
• Deze..
zelf -beweging was naar de meening der Bols j eWlki ook vol.komen
overbodig,
want op het dàarop· volgende valeverèènigingscongres
(20 April
1913),waar
ze de meerderheid
haÇiden, namen· ze de
volgende reBbl~ti0
aan:
.
"Korifiicten
tus~chen:dé
arbeiders
en. d~ ~edr~fsleidingen moeten terstond
aan het Centrale
Hoofdbestuur
der Vakbeweging ter beslissing
voorg~legd
worden.

Ingev~lde
arbeiders
weigeren
zich-aan
de be~lis$ingen
-der
vakvereenigings-instanties
te onderwerpen"
moet en ze' terstond uit de vakvereertiging
geroyee~d ~o~den, en hebb e rtz
e a l 1 e d a'~r,u
i t
voo,
r tv1
b e {-ende
g e y 0 1 g ~ n ,t e dra
ge~n
."
, ,
"
(Bode' van den Arbeid"
- 191'8
No: ,R/7 - Orgaan van 'het Volksc ommiaar-Laa t van Ar-bel d . ) -1).
_, '
Een tweede gevolg van de gecombineerde
vergadering
van
vakvereenigipgen
.en bedrijfs.ráden
-(Januari' 1918} was de
e n ,0 r m e ,gr
0 st
:der vakbeweging.
'Behalve
dat de arbeidersr.aden,
dl e eerst
voor- èen' gr-oot.: deel buiten
de vakver eenigingen
stonden
er nu .Ln opgeriomen werden,' werd tevens,
z ooa l niet' wettelijko';'dan
toch praktisch
het ver-p Lä crit e lidmaatschap
door-gevoer-d ; ..Door de
part~cel
van een ~edrDfwerdeenbèdr~fsvergadering
uitgeschreven,
waar ze het vobrsteldeed,
collectief
tot de'vakvereeniging
toe
te treden,
wat, dan door handopat.eken
vrerd beslist.
'Was het be ,
d.rijf zoo tot -de' vakver-eenä gä ng overgegaan,
dan werden alle nieuwaangenomen arbeiders
áutomatisch
als lid' ingeschreven,
terwijl de
cont.r'Lbut.Le van het loon werd afgehouden.
Het' ~röeien
van de vakb~weging was çlusgeenszins
het gr'o'eä en van het'
klassenbewustzijnll
d~r arbeiders,
'maar het lid zijn der -vakvereeniging
Vla-s' tot
"een
ambtE}lijke verplichting.lt(TomskJ')
geworden en
Ild'è'
a tbe
e n h e t
i d e r 8 a a n'v a 'S; ril
a f ho u d e n d e r
c 0 n t r ib u :t i e a 1 s e e n
v a n b 0 v e n k 0 m e n d b e v e 1-"
d a t
v 0 1 k 0 rn e n v a n h u TI W i 1 on a f'h a n k el
ij k
ft
w
a s
,',
(Torrisky - 11 Bogf.n s el en der Vak-'
,Organisat'ie"
- blz. 69) " ,
"

,
Het derde én b;&,'lan
g r ~ kst
'e' 'gevolg
van de
gecombineerde
vergade~ing
van vak-v(3reen:i:gingen' en bedrijfsraden
(
Januari
:!.910) was echter
van heel andè r e väar-d •..::-A l-l'è,e
n
d e a r bei
der
S 0 r g an
i s a ti'
e El: d,:::i e-:d ;-0' 0 r
de
0 ent
ral
eRa
a d v a h
de
Vak
v e"r;e
e n i g'i ri1g ene
r ~ end
w'~
r d ain:,
war
e ri'w e t',i e l' ~ k toe
g e,s't
a a' n:';
Gezien&et
feitj'dat
het lid'z~n
van de of'f'Lc eë Le vakver-eem gf.ng : ..11 een
a m b tel
ij k e '
ver
p 1 i c ,ht'
i n s" was, bet e ekende -di t niet meer of minî

1 )'. Omdat er~vèrplicht
lidmaatschap
van de vakver eenf.gf.ng was,
be t e ekendo r-oy ement. tegelijkont-slag
uit h~t bedrijf.
'-Omdat
de '1akveree11igingen
ri1etdistri
but t e der l'evensmiddelenbelast waren, beteekende
r-oyement rnet e en' het- trihouden van de
levensmiddelenkaarten.
Zoo werd de d i c ta
t u u r
van
11 e t
prol
eta
r i a a 'tf reeds in Januari
1918 tot
een dictatuur
der vakv~reenigingsburocratie
gemaakt, wat dan
in Ap~il nader bekrachtigd'
Werdi

13'

der, dan dat de arbeidersklasse
in wer-keLijkheLd van het recht van
organisatie
beroofd werd.
Men "mocht", ne en , men moe
s t lid
lid zijn van de<bondgenoot van do regeeringspartij.
In v'TerkelijkheidrJocht (en mag!) de arbeidersklasse
zich n iet
organiseeren,
om
voor de, verdediging van haar be Langeri op te komen.
'
.
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"Het recht van benoemen en ont, slaan door de leden der commune
zel'f, stelde'
a'l 1 e function~ri~~en ,on'd
e r~c o:n ":':t'r
oi e,'der maSsa's, 'ze
'\ werden' de ~'{erltelijke uitvoerende
"'organen
der massa I s . ... CC? li
(Marx - "Burgeroorlog in
":Frankrljk", -,blz.40)
c

:

',I'

Waar dearbeidersklai{se
al in de' all:erèer'ste
periode
van de, revolutie
.van net r-echt van orgarih3atie ber-oof'd werd, ,(de
regeoringspar-tij zou we,Jr,
:y.oor haar, be lang én opkomen!) 'li'gt het
roex: de hand, dat het roet' deieidingder
productie
door de arbeióer-s , de vGra:ntv~'oordiri'g,h:iiaarbl?:r"-edenll'v.a.ri
alle f'unc t.Lonar-Lsaén ,
z09 mogelijk nog droeviger gést'eldmo,et ;,~ijn
'Dit i~ dan ook indero.aadzoo.
We wezen reeds vroeger 'op 'a:e-f,'ege,nstel,11ng tussohen de
Opperste Economische Raad en de bedrijfsdrganisátie$'hoe bijvoor->
beeld de stijfselfabri
ek tt Ji vilov" '! gena:t~o~aliseerd"
wer-d, maardat de arbeidersrÇJ,.!-1p.
weigerde, 'de .,f.~briek aan een' vertegenwoopdiger der O.E.R. over te dr-agen'. "'Zoo'voerde de O.E.R. een stelsel
v~n inspecteurs
in, om de metaalbedrijven van Petrograd
onder z J n
controle te .br-engen, maar er, 'ontstonden ernstigo
oonflicten
tusschen .de inspectourf;!
~e bédrijf,sr~êien~'Öok
is het niet toevallig, dat het VO,rbondyan''Arbeider!3'afgevaardi'gden, ' dat de "autonomie van, de bedrijfsraden"
verdeaigde, 'juist in de spóorwegwer-k-,
plaatsen ontstond" omdat hier, het Opzij 'Schuiven "van 'de arbeidersraden (:Moe~"manskspoorwegî'het eerst b-~gon. ' De eigepl,ijke slag
werd echter op het reeds bovengenOe1Iidei,
vakvereenigingsGJongres van
20 April 1918 geLever-d; De Bolsjowikidedéhhet'voor'stel,
de ver,antwoordinG "naa r beneden" af te schaffen,
doordat ze voorstelden,
. voortaan de1
rid i ~ i 0. u e e I e v ~ r a n t Vi oor
d ~ 1 ij k hei
ei van de directeur
door te voeren.
Aldus werd beslot en . De directeur
was' daarmee geen verantwoordin~ meer schuldig
aan de arbeiders
van het bedr~f, maar wel aan de 'hoogere autorit eLt.eri'", een verantwoording,
die natuurlijk alleen mogelijk is, als
hij het bedrijf ft indi vidueel" leidt,
zon
der
de arbeiders.
De arbeiders
werden dus uit de leiding van het bedrijfsleven
teruggedrongen en de "arbeiderscontrole"
werd teruggebracht
tot
het controleeren,
in hoeverre de directeur
de arbeidswetten
en de
collectiove
contraoten met de vakvereonigingen
naleefde,
een toest~nd dus, die met de funotie van de wettelijke bedrijfsraden
in
Du~tsohland overeenkomt.
Na de invoering van de Nieuwe Economische
Politiek
in Maart 1921 werden ook de vakvereenigingen
uit de leid.ing der productie verdrongen, welke in naam op de Opperste Econo'mische Raad, maar in w er-keLijkhe'ld op de czaristische
bourgeoisie
c

en ..

en haar "spetsen"
(specialisten)
overging.
Dat deze t.oestand
ook heden nog zoo is, b l.eek duidelijk uit het in 1930 gevoerde
z . g. "RAMSIN
-PROCES;alle. frases,
die over de dictatuur
van het
pro~etariaat
in Rusland verkocht worden~ kunnen toch niet het
feit versluieren,
dat de oude bourgeoisie
de leiding der productie in handen heeft.
Deze "roode directeuren"
zijn aan de arbeiders natuurlijk geen verantwoording
varBchuldigd ....••.
want ze
zijn ook niet door hen aangesteld,
In dit verband herinneren we
aan de reeds vr-oeger door ons gepubliceerde
"Maatregelen tot
de nieuwe ordening van het beheer der productie
en het vastleggen van de dictatoriale
rechten van de leider in de bedriJven",
een resolutie,die
door het Centrale Comitë van de C.P.R. op
7 September 1929 werd aangenomen.
Van -he t gezá crrt spurrt van "het at ukbr-elcen van de staat",
de vernietiging
van het oude beambtenapparaat,.
het stellen
van
alle functionarissen'
onder de.controle:der
.massa's, beweegt de
Russische Revo tut.t e . zich dus 's tee
d s ver
der
van
11 e t·
C 0 m m. un i
m e·a
f
De afkapseling
van de massa IS
van de leiding' der productie' is een vó l dongen fei tge\vorden en
daarmee is de oude t.oe at.and van bur-oor-at.Lacne overheersching
in nä euwe vorm he.r-e t el d , De Bols j ewilci· moesten t.ens.lot t e .
zwichten voor' de achterlijkheid
van de sociale structuur
in het
russ.1g41l.a boe.-r.enland en war-enigedwongen , de . pro
1 eta
r i s o h '8 el. e men
te. n ') " di· e ;·i ri". de.. ru 's sis
o h e
R e:» 0 luu t -i e a a n W··8 2 f ·g,.w ar' e:'n;",lIs tuk
t: e
s la
a .n -..en het oude beambtenaPP~r~atover'
te .nemen .

s

b .e n:· het
.0. u "Cl e
s.t' a .ei. 't s ..a p
v e' r ,g e. n 0 me. n , .. maar dat wfi,è' 'ons
ongeluk.
.Bo.t' staat sapparaat .wer-kt, di~JvijlS. tegen ons,
De zaak was,deze,dat
in 1917~. nadat.:,vle·<lemacht aan ons
-getrokken hadd en , he t staatsapparaat
"ons"saboteerde,'
. Wij
v/aren t:oent.ertijd erg geschrokken en zoiden:. KEER, ALS fT U
BLIEFT 'TO'],.ONSTERUGeri. z.,~" .k w:a m:' e ·n·:·.~t~",e_: ryg ...~
'1Vi:j
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Dat waa: ons origeLuk ;"
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. (LerrLn- - Protocol' 4e V,tèreldcongres van de IIIe'· Lnt er-nat.Lona l e 19,22 - bI z •. 2'28.
-Our-aä ve er'Lngen. van ons -: G .I.C,)

..

'

...

'

.. 'J"

~.,"
l'f'

-.:

,~,.:
'j

.:.,'

.

