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IN GROOT*BRTTTANNTE ZIJN ÐE DI}TGETq

NïgT MEER cELIJK VOORHBEI'l

I'De gtaking ís opgeheven, de sErijd gaat voort". Dit, of, woorden van
getijke strekking, sprak begin maart Arthur ScargíLl, de president van de
Britse roijnr^rerkersbond. De afgevaardigden daarvan hadden ¡net kleíne neer-
derheid tot r¿erkhervatting besloten. 0p dinsdag 5 maart daaLden de kourpels
weer in de schachten af, op de lcop af àen jaar nadat de eersten van hen de
arbeid hadden neergel,egd, 5l q¡eken nadaË hun staking officieel rloor de vak-
bondsbureaukratíe rras geproklameerd. ;'let muziek voorop en achter de vaan-
dels van uhunt organisatie waren ze naar de urijnen getrokken. I'fet opgehe-
ven hoofd, zoaLs ScargiLl- zeí" Hij - die overí.gens zelf tégen rverkhervat-
tíng stemde - noemde de mijnwerkers de 'overr¿innaarsr omdat de bond was
bLijven vasthouden aan zijn standpunt, dat er geen enkele mijn gesloten
zou mogen worden eer aLle kolenlagen ervan voLledig $¡aren uí.tgeput en de
bond met de llatíonal Coal lloard (NCB) geen enkeLe overeenkomst, qeen enkel-
lconpromis gesLoten had.

On dezelfde reden beschour¡den de regering en de werkgever, of juister
uísschien¡ minister-presídent l.iargaret Thatcher en i.TCB-president lan l'{cGre-
BoÍ¡ zich aLs de uiteindelijke overwinnaars Ín rL even langdurige als ver-
bitterde konflikt. trtlelisr^raar r^ras de bond, $rat betreft zijn standpunt, níet
door de knieän gegaan, maar zij die de tegenpartíj vorrnd.en r,rraren dat even-
rnin. A¿n de nijnwerkersbond hras geen enkele, oolc, niet de geringste konces-
sie gedaan. En ook zonder daÈ r¡entelden boven de schachten wederom de wíe-
Len varr de liftkooien.

l4ichael Eaton echterr êêrÌ zegsman van rle l{CB, maar kennelijk een díe
prijs stelg op een nuchËer en onafhankeLijk oordeel, heeft ron.luit ontkend,
dat de staaüsmijnen de overwinning zouden hebben behaald" rrEr zijn't, zo
heeft hij verkLaard, t'alleen maar verLiezers. De mí.jnindustrie ís de grote
verLiezert ¡.re hebben afzelgebíeden verloren en de índustríäLe verhouclingen
zijn verslecht,erd. "

tr^Iat de rnijnwerkers betreft, ze mochten zingend en r¡uivend naar fanni-
Líeleden en vrienden achter de dorpsfanfare als rheLdent naar de mijnen
zÍjn gemarcheerd, zeer velen van hen zullen zieh allesbehalve als ltriom-



-2-

fatorr hebben gevoeld. Toen Scargill, 1"aat i.n de middag van zondag 3 maart,zíin achterban vertelde dat de staking was afgelopen, ùeschulciigdãn woeden-
de mijnwerkers hem van verraad. Eén dag na ãe werkher:vatting schreef een
mijnwerker in Zuíd-Iüa1es ons een brief, waarin hij zeí, dat. nIj van tt re*
suLtaat van de staking 'ur'ralgde" en <tat hij t'volko¡nen gedemoraliseerd.t' rvas"llelk oordeel npet a1s het jrriste worden aangemerkt? Dat van Thatcher?
Dat van de heer Eaton? 0f dat van de míjnwerker rlie wij zojuist hebben ge-
citeerd? De vraag is nieL gernakkelijk te beantwoorden ãn hãt i.s, zo denùen
wij, voor een antÌ4¡oord rrog hrat Ëe vroeg. Het is meerualen voorgekomen dat
de uíteindeLíjke gevolgen van een door arbeiders gevoerde stríjã er ánders
uítzagen dan het wel- scheen op het Íì.oment dat die strijd was aigeLopen. In
1955 bijvoorbeeld leek !t, er aânvankelijk op, dat de Amsterdamse gemeente-
u¡erkLieden konclen t,erugzien op eên totaaL verloren stalcing, die bovendien
- evenals het Britse mijnkonflikt - voor niee r¿einigen onislag had opgele-verd' In de loop van de daaropvolgende jaren werden evenwel. lonen en ar".
beidsvoorwaarden zodanig verbeterdn dat piaktisch aan zowat al.le eísen van
de stakers tegemoet r,rerd gekomen.

Ìrlu is vanzelfsprekend een aktie voor betere beloning en voor betere
arbeidsverhoudingen niet te vergelijken met de jongste 

"tri.¡a van de Isrít-
se kompels" díe op het behoud van de werkgeLegenheid en tegãn de voorgeno-
men sLuíting der zogenaamd ronrenclabeler nníjnen was geriãht. i,Iiettãmin,
hoe paradoxaaL dat op het eerste gezícht mag ãchijnen, zelfs nu de afslan-king van de Brítse mijnindusÈrie onafu¡endbaãr fijlt tá zijn geworden, be-
staan er ons inziens gegronde redenen om sterk te rwÍjfelãn ãrr, ."r, over-
winníng van mevrouw Thatcher of cle NCB" Ons voorl-opLg oordeel Luidt, dat
noch de overheido noch de rnijnwerkersvakbond heeft g"ror,oun. Dat betekentechter niet, dat wij het zonder meer eens zouden zijã met de heer Eaton ennet als hÍj aLleen maar verliezers zouden zíen. orn dat duidelíjk Èe maken
moeten wij iets dieper ingaan op het verloop van c1e strijd"

Twee zêler verschillende aspekten van de Britse mÍjnwerkersstaking kun*
nen duídelijlc worden onCerscheiåen " zíj vertoonde eendere trekken als vele
stakingen uít het verleden, maar ook trekken waardoor zij grondig van die
vroegere stakingen verschilde" Op de. staki.ngen uit een somtijds tarne1ijkgríjs verleden leek zij voor zover de valcbonàstraditíe en de lrouw van destakers aan de organisatie van onmiskenbaar belangrijke betekenis r.raren"zii leek er n i e t op, vc,or zover de sÈakers cenge.rãlg" van diverse om-
standigheden genoodzaakt waren aan de strijd. een ander lcarakter te geven
dan deze oorspronkelijk bezat, voor zover - overígens zonder dat de grot.
meerderheid van de kompel-s zich claarvan ber,rust üras - de invLoed van de vak-bondsleiding afnam, die van de achterban díenovereenkornstig toenam.Vergelijkt men de mijnwerkersstaking waarover het hier gaat met tâLvan zogenaamde lwiLdee akties uit de jaren na de tweede i^rereldoorlog, ver-gelijkt men haar, anders gezegdo rnet diverse vormen van puur zelfstandigestrijd díe de ßrítse arbei<iersklas"e in de genoemde periode heeft gehan-teerd, dan spríngt vooral- in het oog, clat zij een aktie van een Èraãítio-neel type ís geweest, een aktíe die op de van oudsher gebruíkelijke wijzewerd gevoerdo een geveeht waarbij ae vákUondsbestuurderã fungeerden als clegenerale staf van een onder hun leídinË! opererend arbeíderslãger.
, Vergel"ijkt men daarentegen deze mijnwerkerssraking rnet dã traditione-le stakingen van voorheen en houdt men ãaarbij tevens iekening met de funk-tie van de vakber¿eeilç in de kapitalistische åaatschappij, dãn vaLlen on-vermijdelijk andere dingen op. oott bLijkt rle vastber.åånttái¿, qr¿¡armee zor^rel
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de rnijnwerkers als de míjrrwerkersvrouÌ¡en hun bestaan verdedigdenrverschij-
ningsvormen te hebben aangenomen r^raarvan de valcberyeging ziãh openfíjt åf
minder openl-ijk moest distancíären. Dan konstâteert m.n, ,iat d,e vakbonds-
strukturen weLisr.raar de coulissen van de onderhavige strijd vormden, maar
dat zí.ch daarachter aktiviteicen ontwikkelden die wezenl-Í.jk spontaan en
autonoom wêren en die te danken r,rraren aan initj.atíeven van onderop"

llie in de jongste míjnr^rerlcersstakíng in Groot-ßrittanniä niet neer
dan een traditionele vakbo¡rdsaktíe zi-et, die moet rnrelhaast al"s vanzelf tot
de konklusíe komen, daÈ het hier in laatste instantie ging om een !,rorste-ling tussen Scargiit *n Thatcher" Hij moet cle stakíng ãtr'"'de stakíng van
ko'¡ing Arthur? zien en díens mijnwerkersbond als een Èastion van de gãn"tu
Brítse valcbevregíng, die gevaar liep te worden genuillcorfd - of nog üerder
Ee worden gernuiLkorfd - rradat de stríjrlen,Je kompels eenmaal zouãen zijl
versl'agen ' Za heeft Scargill het zelf geeien" Tùat de stakende leden vanzijn bond betreft: de meesËerr zijn er ongetwíjfeLd van overtuÍgd ge*
r^teest dat een grootscheepse aanval op tal. van andere bonden maar al te
spoedig op een event,ueLe nederlaag van de kompels zou voLgen, ook al. zuL-
Len-zij hun eígen strijd voor behoud van hun àrbeÍdspl.aatsen niet aLs eenpolitiek konflikt met de eerste minister hebben gezien. Maar géén der hier
gegeven zíenswij zett - hoe voor de hand líggend ook - is cle ottá""

Op het eerste gezÍcht beogen de door minister Norman Tebbit bij het
Lagerhuis íngecliende vakbondsÌ,¡eËten van de '1'ory-regering de macht van de
vakbewegíng te breken" In r,¡erkelijkheid keren deze wettãn zích niet tegen
de macht van de bonden, doch tegen de macht \¡än de achterban. I.lat Thatcher
en haar medestanders met deze r,¡etten hebben triLlen bereiken, ís íets r¡/a¿r-
naar sinds het, einde van de oorLog a 1 1 e Britse regeringen - inclusief
de Labourregeringen * hebben gestreefdo te r4reten: 

"*tt eínàe te maken aan
de schíer ontelbare twÍLder stakingen. Fet is een streven, dat ook de vak-
bewegíng in het aLgemeen niet onrtrelgevaLLig is, aangezien akties van onder-
op !e! gezag vart de vakbondsbureaukratíe ondermijnen en de onderhandeLings-
positíe van de bonden âantasten" Desondanks koestert de vakber,regíng tegãn
de wetten van Tebbít nogal wat, bedenkingen" Dat komt doordat daaiin--a1lãr-
Lei gedetaiLleerde voorschriften staan omtrent de wijze hraarop (officiäIe)
stakingen moeten r¿orden uitgeroepen en díenen te worãen geLeiå" De vakbon-
den r¡orden daarmee dusdanig aan banden gelegd, dat hun mogelíjkheden tot
manípulatíe van de achËerban aanzí.enlijic roi¿åtr beperht. nät bàtekent dar
door deze wetgevíng de - achter de vakbondsmythe vãrborgen - belangentegen-
stelJ-ing tussen vakbondsbureaulcratíe en vakbondsleden gãmakkeLijkei zicñt-
baar r¡ordt. De kans op zeLfsrandíge akties van die vakbondsieden wordÊ
dientengevoLge niet verkleind, mâar Suist vergroot" Dat plaatst een vakbe-
wegíng die haar funktie ín de burgerLÍ.jke maaischappíj nãar behoren vervul*
len wíL, dat r¡iL zeggen: zoals de kapiiaListische sämãnleving het vereisr,,in een weinig beníjdensvraardige posiiie,

Dít alles gold weL zeer ín het bijzonder voor de l\ational \tníon ofltiina¡orke?s toen de NCB de sluÍtíng aankãndigde van cle míjn Cortonr,vood inYorkshire. Dat Arthur scargíll "zích verheugde op een gevecht"" dat hij
een "revol.utionaíre strijdkieet" Liet horet, ãi" 'näansloãg bij de behouden-
de massa'r - zoaLs Peter Brusse in De VoLksky,ant van 9 maãrt betoogde - isníet meer dan pure fantasie, ontleend aan vrijwel alLe Brítse rnecliã. pre-
cies het tegenovergesteLde ís r¡aar: ce kompãls van <le Cortonr¿ood legden
spontaan het werlc neer en er verging een krappe week eer Scargills mijnwer-
kersvakbond onder de druk van de achterban bezv¡eek en de aanvànkeLijtc ,wiL-
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det staking officieel maakte. TTiet een strij<ibare en vechtiusÊige Scargill
zweepte een tbehoudende massar nijnwerkers op! maar rvanhopige en naar het
uít,erste verzetsmiddel grijpencle kompels dwongen Scargii-1- tåt de strijcl,
die hij we1 moest aangaan indien hi.i zijn gezícht niet r¡ilde verl.iezen"

De situatie 'n¡errl. haarscherp hreergegeven door een op een muur nabij de
Cortonwood geschílderde leuze: "ïiij zeiden toÈ Arthur, dat hij ndet mochL
kapdtuLeren." Niet Arthr.rr Scargí.ll bedisselcie gerlurerrde- de l2 maanden du-
rende strijd wat cle mijnwerkers moesten cloenr' ¡Traar de mijnwerkers vertel*
den hém wat of hij te cloen hari" Hij rderd., voor zover het hem rnogelijh r,ras,
hun spreekbuis, zíj we.ren geenszins de uitvoerclers van zíjn wil" Zo weiníg
T^laren de kompels dit, dat zij allerlei dingerr derJ.en, die de presidenÈ vanthune vakbond en zijn medebestur¡rclers in hun kr¡aliteit .rrrt, ,r.iolrondsbureau-
kraten all-esbehalve konden roil-len en die zí-j publiekelijk afkeurden"

Reeds bij vorige mijnwerkersstakingen * in 1972 en Ln lg74 - hadden
de kompels eigen initiatieven ontplooid en strijdmethoden toegepast die
een valcbond als i"nstituut van de gevestigde orde zich niet kan veroorloven.
Bij de jongste inijnwerkersstaking gebeurde dat. op veel grotere schaal, ten
eerste doordat de wet-ten van TebbiL de handen van de bond sterker hadrlen
gebonden en ten tweede doordat de regering gedurende de staking enkele te-
gen de bond gerichte maatregelen doorvoerd,e, r,raardoor het accent nog ver-
der naar de achterban trerd verschoven. A.chter een vakbondsfaçade gí.ng hoe
lang;er hoe meer een zelfstandig crpt,reden schuil, een opt,red.en, dat het ica-
rakter van de staking r+ijzigde" llet gebeurde zonder dat de stake.rs en de
stakersvrouÍren er zich rekenschap van gaven, maar het was níettemin íngrij-
pend 

"
lilatuurl-ijk bespeurden de i:retrolrkenen wel degelíjk de gevol-gen van hun

daden. De hierboven reeds geciteerde Londense korrespondenË uui De TloLks-
kz,ant schreef ín zíjrr bLadt

"Er is zeker een indv,ukwekkend níewu beuustzíjn ontsl;aan in de
míinstz'eken met een saamhoz,íghe'td dte eLdevs bdj /'tel; afbreken
üan de oude óndustz,í.eën ds uerdtu)enen" It,f.jrurtey,key,süy,om¡en clie
spontøan h.ul.pakt'f.ea organdseerden 'in rLa stoeye chauuínís bísehe
mannenueY'eLd heklsen de staking m'issclzíen nog nrcer dan de staT<eys
aeLf dn Leuen gehou.den" DuL'izenden uyowten on'bdekten uez.boz.gen ta-
Lenten orn gaarker¿kens te openen"geLc in l;e zamelert" ged.eprdmeen-
de gezinzien ûp 'te beut,en, ri.e moed ez,in i;e Vzoud.en" El ç1ing uaot,
uelen een ní,euue *uere\d open" z,ij hebben c.e staking uan se'atgíl|
ouergey¿omen" , .,1

op een andere plaats haalde dezelfde journalist de rrooïrlen aan van een ze-
kere Kim Howellso die geschreven heeft:

rt4to 'is in de tníindorpen een ndetu¡e politòeke maehb geboren" aat
ev ook çlebeuren zaL met de staking.-". " iler; bewijsl; ãat wij z,eed,s
oÐenn¿nningen hebben bez,eik'b" }nze gerneensehappen hebben heL en
uerd.oametzds doorstaqn en l<u¡amen ueehtend -berug 

"-" . 
r, 

"

Idij proeven achter deze uitspraaic eeri teveel. aan idealisme en te ¡vei-
nig nuchterheid" llíettenin sígnaleert zíj wat wij voor het belangrijkstefeit van de achter ons liggende t¡uaalf maande¡r houáen. I,Iij wil1en het ech-ter bepaal"d niet teen p CI 1i t i e lc e nachtî noemen, het is een soeie-
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le macht, nog ietwat ¡rreciezer uitgedrukt; een macht van de arbeiders zéLf
die in de ber¿uste dorpen is ontstaan. Geen iqonkreEe macht, maar een poten*
tiêle, de trotse zekerheid dat men z?n eigen boontjes kan tloppen, een ze-
lierheid die berust op cle praktijk van de in de rnijnwerkersaolpen gevormde
organisaËies, organisaties díe - zoaLs steeds in dergelíjke gevatlãn - uit
de strijd zijn voortgekomen en niet or'lgekeerd de stoot Àebben gegeven,tot
de stríjd.

Inlaarmee men Ëe doen had waren o:r¡;anisaties die lot de beweging der ar-
beiders kunnen worden gerekend, niet tot de (traditionel-e) ar¡ãi¿ersbewe'.
gíng. Dat is een feít" dat de leiclers der farbeidersbervegingt zíe:n onmoge-
f-ijk kunnen verhelen. Het ís tevens iets, v¡at de månnen en vrou\sen van de
arbeidende klasse díe er deel van uitmaalcten níeË beseffen" Het tníeuv¡e be-
wustzijnr lraarvan de journaiíst Brrrsse sprak is allerminst het bewustzijn,
dat de eígen daden níet passen bij de strukturen van de vakbewegíng en i.t.i
de vakber¡egingsícleologie op gespannen voet staan. l{en ís er zich }.¡ewust
van dat de dingen níet meer zijn zoaLs voorheen"

"t'{ijn leven is veranderd"o heefÈ de mijnwerkersr"rou}¡ Rita Laverick
uít Featherstone in Yorkshíre gezegd. Hetzelf¿ã is gezegd .loor talloze an-
dere vrouwen uit de rnijndistrÍkten en door jonge mijnwerkers. Kim HoweLls
mag vrat ons betreft, daarin best het bervíjs zien, dat er al" overwinningen
zijn geboekt, rnaar daaraan dient <la¡:r te worden toegevoegdu dat het beslÍst
géén overwinningen van de bond zijn.

Scargill, dat v¿lt níet te bet¡^risten, heeft een nederlaag geleclen" Op
groncl daarvan ís er beweerd, clat de sËrijd van de nníjnwerkerãiide laatstà
van de ouderwetse arbeídersstakíngen" is ge$reest" Natuurlijk ís het dwaas
om weLke staking dan,ook bíj voorbaat tot de laatste van een bepaald type
te verkLaren" Afgezíen daarvan echter houden wíj het in zekerã zín vôãrjuist om de jongste strijd van de mijnwerkers ?oud,ànqetst te r¡.oemen en in
zekere zin voor onjuist. t0uderwetsr zou men hun stakíng kunnen noemen
voor zover zíj het geijkte patroon van een traditionele vakbondsahtie ver-
toonde. Doch zíj vertoonde tegelijkertijd trekken díe alLerminst eouder-
wetsr genoernd kunnen worrlen. lleË secondaire posten, de guerí1la-taktieken
díe r,¡erden toegepast om schade toe te brengen aan bepaai.rle gebouwen en ín-stallaties, de geringe eerbíed voor de burgerlíjke eigendom en voor de r¡et
rtaarvan dat getuígde, het vormde bij elkaar zo niet een volsLagen níeuw,
dan toch weL een níeur¿ element in de arbeidersstríjd. En wíj ziãn het zo,
dat het bepaaLd niet dit nieur¿e, doch veel-eer het ouderwetse element is,
!üaaraan het te wijten valt, dat het konflikt voorl"opig met een patstelLíng
is geäindígd"

Indien achteraf zou bl"ijken dat de rnijnwerkersstaking de laatste van
een bepaald type ís geweest, rJ,an zau zij - daar zijn wij van overt,uígrt -niet de Laatste arbeídersstakíng, maar <ie Laa-tste vakbondsstaking zijn ge-
Ideest. Het tíjdperk van de arbeídersstakíngen ligt niet achter oñs, het'is
bezíg aan te breken" De periode waarin tre ie.u.n wordt daarcloor gekenmerkt,
dat de oude rarbeidersbeweging¡ haar tijd heeft gehad, de nieuwe bewegini
der arbeiders nog ín de windselen ligt" Juist om die reclen verËoonde cle
Britse rníjnwerkeisstalcing de trekken van zoweL de een als van cle ander"

De patstelLing die zíj heeft opgeLeverd betekent, gel-et ook op de
eaorme schade die de Britse ekonomie geleden heeft, bepaald geen overwin-
ní.ng voor rûevrourt Thatcher. DaË het resultaat heel wat àijttor"it "rs een ka-ter heeft bezorgd, is begrijpeLijk. lTieftemin bestaan er goecle redenen om
de veranderÍngen die zich tijdens de staking hebben voorgèdarn als winst-
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pt:nËen voor de ¿rbeíders te beschour¡ren.
Die veranderingen zíjn tal.tijk" Eén van de eer$te d.ingen rlie radilcaal

en voor inrner gewij zigd zijn is cle verhouding tussen cle Britse arbeiders
en de politíe. Tot-. aan het begin van de staking heerste alom het naieveo
op historische gronden berustende vertrouüren, .dat de Britse polítie niet
gewelddadig optrad" Ook arbeiderskinderen v¡erden grootgebracht in dat ge-
loof. De manier l^laarop de polítie ti.idens de stakíng i.s opgetreden, de ma-
níer waarop zij de burgerlijke rechten en vrijheden heeft geschonden en
vertrapt, heeft clat geloof met wortel en tak uitgeroeid. Over dat optreden
ís door de ri'.lationale Raad voor de burgerlijke vrijhedent' (de ti'{ãtíonal
Council for Civíl Libertiesu) een voorlopíg eerste rapport uitgebracht,
dat vernietigend is voor de pol.itie" Ðe National-e Raad, naarvån de leden
vooraanstaande figuren zí.jt, die niet uic de arbeiderskl-asse stamrnen, doet
met dit rapport een beroep op de regering o¡r in cle toekomst een dergel.íjk
uiterst gewelddadig po1-ítíe-optreden onmogelíjlc te naken" Naar onze opvat-
ting tevergeefs. HeL nieuwe, met de Britse traditíe strijdige, uitersl ar-
beidersvijandíge en agressieve type polí.tie l) ís geen toeval-1ig of inci-
denteel verschijnsel, doch on iogisch antr¿oord. op een verscherpt.e klassen-
tegenstelling, die op haar beurt irreer zoÌ¡rel oorzaak als gevolg is van de
toenemende zelfstandíge artreidersstrijd. VakbondsdemonstratÍ.es kunnen door
minzame obobbies'worden begeleid; op arbeíders elie hun eigen boontjes r.ril-
len doppen dient onbarmhart,i.g te worden ingeramd. Die situatie kan niet
l¡orden geruggedraaid" i'Iat zij inhoudt is tijdens de mijnwerkersstakíng aan
het licht gekomen. Omtrent de Britse poLitie heeft Ce Britse arbeidersklas-
se en hebben hepaald niet all-een de raíjnr,rerkers geen enkele illusíe meer.
ifaar het I'erdwijnen vân een illusíe is een positieve zaak"

Ai. even positief ís het, dat de stakende míjnwerkers tijdens hun ak-
tie en na verloop van tijd op het nieur,re politie-optreden een passend ant-
woord hebben gevonden" De massale ve.ldslagen met de smerissen maahten toen
plaats voor de aktiviteiten van kleine groepen, clíe des avonds en tijdens
de nachteLijke uren opereerrJen en ba.rrikaden opwierpen als de polítÍ.e cloor
afwezigheid schitterde" En posit-ief is ooli cle ervnring opgedaan met a1 die
ahtiviteiten, door middel r¡aarvan de geheel op eigen oplossÍngen aangewe*
zen stakers het tr¿aalf maanden hebben kunnen volhouden. Daarmee hebben zij
inderdaad, zoaLs Brusse schreef, tde staking van Scargill en derhalve van
de bond overgenomen'" I{et is iets dat nog niet of nauwelijlcs eerder ver-
toond rtrerd en er is daarmee een situatie geschapen, die voor de heersende
kL¿sse even bedreigend is a1s voor cie vakbewegirrg"

Wat. voor kleur de Britse regering in de naaste toekomst ook moge heb-
ben, het is niet onmogelijk dat zij het no¡5 eens zal betreuren, ãat de
mijnwerkersbond ín 1985 de nederlaag heeft geleden, eoals het oolc niet on-
nrogelijk is, dat de bureaukratie van de mijnwerkersr¡akbond tt eens zaL be-
treuren dat Thatcher toen geen duídelijke en grote zege behaal<le" En r¡el
r¡tanneer regering en vakbewegir:g gekonfronteerd r,¡orden met een arbeiders-
klasse, díe veeL zelfstancliger en onafhankelijker opLreedt dan ooit vroe-
ger het geval rvas.

I ) Uit deze woorden moet cle l-ezer niet af leiclen dat r,rij voor het
oude type van de Britse poli"tie i^rêl waardering zouden hebben.
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STAKTNGEN TN JOEGOSLAVIE

Anders dan ín de overige Oosteuropese landen, pl-eegt de Joegoslavísche
pers er geen geheim van te uaken, dat er in eígen Land nog sreL eens stalcin-
gen voorkomen" De offíciäte t.ijn ín Joegoslavi.ä is, dat het land zich be-
vindt in "het socí.alísme als het laagste stadÍum van heE liommunismeit en
daË er dus nog over tal van Î¡3ebreken' te scirrijven valt. Een staking is
dan gewoon 6én van de vormen waarin zulke rgebrekent aan de dag treden"
I,lat de Jclegosl"avische ¡Èheoríei betreft is er dus geen probleem.

. De pr.airtijk ziet er uiteraard anders uir,. Dít blijkt, alleen al uí.t de
omzíchtigheid waarmee het orrderwerp r.rordt benaelerd" Een sËaking rvordt bí.i
voorkeur geen 'staking' genoemde maar een tr¡erkonrlerbrekíngr" Het uneerleg-
gen van het werkr r¿ordt voorÈs steevast beschreven aLs de - soms gerecht-
vaardígde, soms te heetgebakerde - reahtie van de arbeíders op ¡foutenr
die ergens in de wijdvertakt,e overlegstrukturen van het 'arbeiderszeLfbe-
stuurt zijn gemaalct" Floewel men in Joegoslavíä best over stakingen mag
schrijven, moeterr ze al.s vergissingen (van rnrie dan ook) beschou¡Ed worden"

Ðit is de algemene lijn, Uitzonderingen zijn er echter ook, Zo is een
jaar of zes geleden een socioLogiscll onderzoek verschenen naar stakingen
ín Joegosl-aviä in de perír:de 1958-1969 l). Ðit boek, waarop we misschien
nog eens een keer dieper zullen ingaan, besehouwt sÈakingen uitdrulckelijk
niet als mísverstanden en draagt daarom veel nuttige gegevens aan over de
periode vanaf de eerste uaoorlogse staking tot aan de groce stakingsgolf
van 1968-?69. Uit diË boek leren wij veel- over de sociale verhoudingen ín
Joegoslaviä, doch helaas alleen naar Ëot de jaren î70" Sindsdien is daar
veeL veranderd. ÙIeer deiníng ontstond er daarom na de publikatie van een
tweetal artikelen over stakingen Ln Vidíci, een tíjdschrift van Belgradose
studenten 2). A1 is de oplage van dit blad rnaar kleín (zotn 1500 exempla-
ren), de weinig orthodoxe benadering van stakingen í.n Joegosl"avíä stond
Èoch garant vcor bekendheid van deze artikelen in brede kring.

Vooral het eerste artikel verloochent zijn studentenafltomst niet. Im-
mers, wél wordt gebroken meL de ger.roonte om stalcingen te zien aLs de rbe-
drijfsongevallene bij de opbouru van het tsocialismet, maar nog zeer tradí-
tioneel is de polít,ieke benadering van de arbeirierskLasse. t{et opzien daË
beide opstelLen Ln tÌt)döcí hebben gebaard berust vooral op het feit, rlat de
oude leninistische zienswijzen niet op het kapitaLisme r.rorden toegepasS,
maar op het lsoeíalistischet Joegoslaviä, Voor de openbare mening in Joego-
slaviä ruas dat iets ongehoords

Llirko l{l.akar, de auteur van het eerste artikel, stelt dat de oorzaak
van alLe rprotest-werlconderbrekíngent is Ëe virrden in het feit, dat hetlzelfbestuurr van de arbeiders is ronderbrokenr en ín het feÍto <lat er in
de prakt.ijh rnaar éên 'zelfbestuurl ís: ciat van de "t,echnokratie en de bu-
reaukratíe als fraktie van de Lompenbourgeoísie". ifíe dat zíja blijft duÍs-
ter, maar liLalcar Ìreet wel heel precies dat - volgens hem - de arbeiders
met al"leen spontane stakingen niet vercler zullen komen" ttDe ervaring", zo
schríjft hij, "die de arbeiders in stakin6¡en opdoen, toont hen, dat men
met ge"Ímprovíseerde organisatie en met de politiek van de kl.eine eetl"usl
(fundamenteel ín de dríft tot zelfbehoucl) rnoeílijk zijn strategísche taken
kan vervul-len"" I,lat het eerste doel van het vetz.et ook mag zíjn, de arbei-
ders, zo profeteert i'íl"akar, zullen zich in de toekomst niet beperken toË
pogingen "de geldeLíjke uítdrukking van hun onclerdrukt-zijn" te wijzigen.
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zii rrzullen proberen meË stahingsaspirine genezing Èe vinden voor lompen*
bourgeois tumorentl.

Interessanter is het tweecle artíkele van de lrand van Grujíca Dugatr-ié,
dat een meer zakelijk overzicht geeft van stakingen in Joegoslaviä. nít op-
stel heeft in ieder gevai- het voordeelo dat het konkrete €iegevens bieclt.
Bij de konstateríng bijvoorbeel<i, rlat "de arbeiders nog ver-ai zijn van in-
vloed op scrategísche sleutelkr¡estíes, zoals daar zi_jn: de verdáling van
inlcomens, ínvesteringen, personeel.s¡àtei¿, levens- en arbeidsomstandlghe*
den", geeft Dugal.íô de volgendel tabel;

BesLissi¡r€îen van

de staat (in Z) arbeiderskoliekrieven (in Z)

Ileschíkkíng over investeringen B0 ZA
Verdeling van persoonlíjk
ínkomen 60 40
Besl"issingen over de prijzen {10 ZA
Arbeidsverhoudingen, aánnemen
van personeel 50 50
Invoer- en uitvoerbeleid 95 5
Financiering van gemeenschappe-
lijlce konsumptí-egoederen van
kollektieven 90 t0
Overige besLissingen 70 30

Bij deze cijfers moet men bedenken, zo merlcen kommentatoren op, dat
er i1 de praktijk geen sprake is van tbeslissíngen van rle staat'.'nr is
niet één instantie - de st,aat - die de kollektieven de beslissingen afhan-
dig maaktr êr zijn er tíentallen die dit doen" Al in het símpe1.ste geval
zíjn er tegen de tien organen die zich meÈ de produktie bemoeiãn. Van bene-
den naar boven zijn dat: de gerneenËe (opsjtina), de republíek en de federa-
le o',¡erheid" In het horizontale vlak komen daar nog eens bij: de verschil-
lende Basísorganisaties (OUR) riraärnee overeenstenming moet. v¡orden berei-kt
en de SIZlse een soort openbare lcoördinatielichamen" Voor ta[ van besl.is-
singen moeten al deze instanties hun goedkeuring geven. trdaart-oe dít kan
l-eiden is te zien bij de Joegoslavische PTT. Dir bedrijf heeft zofn 900
ff^-{^^-^^-.Í^^+.1^^ r:^ t-^! i, .- :, :Þasl-soEganlsaE1esr dl-e i.reË. ln P-lLricrpe aliemaal met een bepaald voofsËe1
eens moeten zijn. Vanzelfsprekend gaal itt een clermate versnl'-ppercl systeem
het groepsbelang van deze of gene overheersen en het hangt van plaatsel,ij-
ke omstandigheden af r¿ie het voc¡r tret zeggen heeft"

In feite bevestigt Grujica Dugalið dit in haar eíge.n arrikel " Zij
haalt de Raad van Vakbonden in l(roatiåi aan, die zegr, dat stakí-ngen zich
cláár voordoen u'\./aar de problemen van cle arbeiders mel betrekking t,ot het
levenspeiL niet vÍa het ge$Ione zelfbestuur-mechanisme kunn.n rorá.r, opge-
lost'r" Omgekeerd ís het natuurlijk ook r,¡aar, clat aleer het tot een stairing
komt a1 veel grieven van de arbeiders zijn gesmoord ín cle rompslornp die de
Ìveg over talloze bureauls meebrengt: "Tot staking gaan meestal over arbeí*
ders ín die gebieden, I¡¡aar de sociaal-po1-itieke órganisat-ies níet zozeer
toegankelijk zijn voc¡r de authentieke belangen van åe direkte producenten
dan wel de transmissieriern en het verlengstuk zí.jn van machtäcentra die
van de arbeiders zi.jn vervreemd", schrijf.E zíj. ün verder: otHoezeer de vak-
bond in sommige streken vervreemd raakt van de arbeíders, blijkt weL uit
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het fei.t, dat in Rijeka de arbeÍ.,lers bij een staking de vakboudsr¡oorzítÈer
een palt slaag hebben gegeven"" Direkt daarop heeL het: .

'ostakirrgen konren het meesÈ voor daare vraar de rechten van de arbei-
ders: in het zeLfbestuur beknot '.'¡,:rden. Ì:llet een staking probefen zij vaak
onl een bureaukratisch bolwerk te ondermíjnen" Stalcingen begirrnen als regel
spontaan' zonder voorafgaanrie voorberei.dingen eri zijn tret <iirekte úit-
vLoeiseL van ontevredenireid di.e een grens heeft bereikt. In het al-gemeen
houden <le arbeiders de namen van de ?organisatorenr geheím" ("..) i{eË is
ltarakterístiek dat de mer¿ste st",ritingen vooricomen ín die republielcen waar
de arbeiderstradities en het kLasseber¿ustzijn iret verst ontwíkkel-d zijn.
7.o ziin in de eerste zes maanden vân 1983 in Sloveniiå, Krnatiä en kl"ein-
serviäi BIZ van a]-Le stakingen. in heei Joegoslaviä geregístreerd."

Gru.iica Dtrgai.ió heef t ûog nìeer T{Tetens}¡aardigs te melden. Ze schriJft,
dat ín l9B3 er 313 stalcíngen zijn ¡4eregistreerd, dat Ís 80fl meer dan in
1982. Nu rvas 1982 mel 174 stakingen we1 een rel-atief lca1m jaar, trant van
l97B tot l9Bl waren er respektíevelíjk 307, zl7, zs3 en 216 stakingen" De
onn'liddeltijke aanleídíng tot de meeste stakingen r"¡as het inkornen van clê
arbeiders (in 266 ',¡an de 313 gevalien) , dat daalcle tot de grens van heij
bestaansmínimum" Het gemiddeld aantal arbeiders dat aan stakingen deeLnam
$teeg van 53 ín l9B2 tot 73 ín 1983, maar de tendens, dat sceeds lçorter
wordt gestaakt, zette zíct¡ in l9B3 door: de gemiddelde stakíngsduur van l0
uur ín t9B0 da¿lde tot 4 uur 45 minuten in i983"

tr{at voor lconkLusíes verbindt Dugalíõ aan deze gegevens? Fle-laas, geen
andere dan tiirko l'Ílakar in d.iens al aangehaaLcle artikel-. "De geschiedãnis
heeft op taLloze manieren aangetoond", schrijft ze, ttdåt men met spontane
strijdnoethoden geen grote doeLen vermag te verweuenl-íjken". En àan be-
schrijtt zíj, aLs I'het grootste gevaar'?, precíes dat,gene wat voor veel
Joegoslavische arbeiders tot op heden * naast staking - het neest vogr de
hand liggende gedrag is ger^teesÈå "De staking, als zichtbare vorm van kon-
flíkt' heeft ín onze maatschappij niet de overhand. Ahsenteisme, verloop,
opøettelíjke vermíndering van cle. arbeídsinspanníng, afnemende beLangsteL-
ling voor het werk in de organen van het eel"fbestuur, het produceren vân
meer uitschot en lagere k¡saliteit goederen... aI deze zaker¡ hebben veel
kwaLijker gevolgen voor de gemeenschap" Anal-yses Èonerì aan, dat de produk-
tívíteit groeít in die arbeidsorganísaties r^råar een staking is uitgåbroken"
Als men nu probeert om stakingen op eerÌ nnin of nreer demoicratischã manier
op te lossen, rlan weirdÈ Eoch onvol"doende aandacl¡Ë besteed aan de zgn.twitte stakíngent, de passíeve vorrnen van verzet'¡.

Hct ís moeilijk t,e zeggen treJ.ke van de twee door Grrrjíca Dugalíó ge-
signaleerde ontwikkelingen de overh¿nd zul1en krijgen; stakingen of pas-
síef verzet. 0ver de ontruikkelíng van de stakingsbãweging in î84 hebben rve
nog Seen gegevens" Hoogstens kunnen wij als vermoeden uitspreken, dat sta-
kíngerr toch in betekenis zulLen toenemen. De oorzaak ís åe steeds scher-
per wordende ekonomísche krisis in Joegoslaviä" Deze dwingt de regering om
steeds verder rnarktverhoudingen in te voeren, en daartoe moeten dã diverse
organen van het zelfbestuur (de 0UR'Îs err de opstine) veeL van hun auto-
nomie inleveren. Dat betekent dat jrríst clie i.nstantí.es ¡¡aarin Eot nu toe
veel clntevredenheid r¡erd gesmoord meer moeten gaan optreden als ekono-
mische zaakwaarnemers van hetzij de republikeinse hetzíj de federale auto-ríteiten.

De plaaLselijke belangen, waarvan de lokale parÊijbazen doorgaans ook
de ¿rbeíders enigermate líeten meeprofiteren, moeten nu worden aigebroken
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,in ,het- beLang van de vrije werking van de markt en grotere ekonomische
doelmatigheid" Zonder omhaal r¿erd dit gezegcl op een bijãenkomst van 

"t 
oool

men in de invl-oedrijke Servísche Akademiã vàn trdetenéchappen en l(unsten.
"De grondoorzaak van de ekonomische krisis i.igt in ¿e oveiireersing van depolitiek over de ekonomie"" zo luidde hun bevinding. Eén van hen, DragojeZjarkovíõ, stelde daarbij -' zoals het een 'marxisË' beraamt - aai í" ["ãttvan de tsocialístischee maatschappijen het konflikt Lussen produktiekrãch-
ten en produktíeverhoudingen was opgelost en dat daar overàl de poLitieke
machthebbers tegelijkertijd zowel het bestaan van de markt ontkennen aLshet pl-an negeren. Daarom zag Zjarkovid de uítweg uit de krisís.vooral in
de bevrijding van de ekonomie uit de onherroepelijke macht van de politíek
en bíjgevolg in een herleving van de ro1 en de betekenis van het plan en
de markt 3).

De gevolgen die de arbeiders nu aL van deze politiek ondervinden zijnoverduidelijk" In de afgeLopen drie, vier j;:ar is de levensstandaard alsgevolg van prijsstijgíngen en achterblÍjvende lonen met zo'n 3OT" gedaaLd"
A1- doet de regering haar best om de bevoorradí.ng op peil, te houd.en en zorijen voor de r¡inkels te voorkomen, de prijzen zorgen r,¡el- dat de mensenvanzelf uít de r.rinkels wegblijven" In januari ait ¡aai werd een reeord-prijsstijging genoteerd: 10,92 boven december 1984 en 62,47, boven januari
van dat iaar 4). In februari werden noodmaaÈregelen aangekondigd voãr hulp
aan de miníma: kiniierbíjslag, uitkeringen, huuisubsÍdíeã enz. werden enigä-zins verhoogd, måar tegeLijkertijd werãen-subsidies op brood en meel afgã-schaft, welke artikelen IBZ duurder werden 5) "

- De Basisorganisaties van het rzelfbestuurt hebben geprobeerd deze ont-wikkeling te ke-ren met steeds nieuwe ronden van loonsvertrogingen. Deson-
danks bleven de Lonen achter bij de ínflatie, die op haar bãuri weer werdversterlct door loonsverhogingen en door de zelfstanãige prijspolitíek vanveel ondernemingen. De lagere organen van het tzel-fbeãtuurt- 

"t.rr, ín het
aLgemeen voor de keus om met de regeringspolitiek mee te gaan en zich meer
door de markt te laten leideno of o¡o ttut beleid van de iederale overheidte trotseren en te saboteren, In het eerste geval is het waarschíjnlijk,
dat het aantal' boÈsingen tussen arbeiders en õndernemíngsLeiding sterk zaL
toenemen" Gebeurt echter het t¡¡eede, dan ziet het ernaar uit, áat er bín-
nen de Basisorganisaties tijdelijk belangengemeenschappen ontstaan van ar-beiders, bedrijfsleiding en pl"aarselijke paitijbazen.

.Dergelijke plaatseLijke gemeenschappen zijn op het ogenblik sterk entalrijk genoeg om de macht vañ de repuliítceinse en federal-e overheíd fLinkte verzwakken. Nu al moet cie federale regering toegerJene dat het r.een kata-strofale iLlusie" is om te denken ctat haar ukottoãi".h program ook werke-lÍjk røordt uitgevoerd 6) " l4aar of anderzijds aL deze Lokale belangengemeen-
schappen in staat zullen zíjn, zéLf tot eãn ekonornisch beleid te komen datde grenzen van de eigen streek overschrijdt, í.s zeer de vraag.

l) Neca Jovanov, Arbeddeysstakingen in Joegos\audë,
2) t¿Írto l,flakar, De arbeidere oefenen de kl.assenstr,ðjd" Ilotitie.s

ouer 
-stakgnqe,n í.n het soedalístisehe JoegosLauië; Grujíca Du-galié, Az'beidez'sstakíngen in het soe¿ai¿sme uan het- ze|fbe-

s'buut' (servokr. ), in: vidícð (Belgrado) t¡r. z"zg (3/ lg}4) " blz"
lo9-i22 

"3) PoLitika, 22 februari 1985.
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4) Poli"tdka" .13 februari i985
5) PoLitíka" 19 februari 1985.
6) Eerste miníster tIilka Planínd in oktober 1984,

George Schöpf lin, YugosLaudals Gt"ouí,ng Crís.is,
Lysl; var. 19 december 1984"

gecíteerd door
Lu Souíet Ana-

TEIìUGKEElI. GA S TARBE T DERS

In een schríjven in Ðe Volksicrant {12 feirr. j.1") lcomt de sekretarís van
de Socíalistische Parcij (S,P"), Tiny Ì(ox, toe rle konklusie dat nu over de
terugkeer van gâstarbeiders mag worden gesproken, terwijl twee jaar gele-
den een sËol*sl van lcritie.lc over de S,P. losbrak, toen díe ín de brochure
Gastarbeíd en KopítaaL de terugkeer van de gastarbeíders aan de orde steL-
de" Zii stelt dan ook vast, dat de S.P. nã. thTee jaar, dus eigenlijlc te
laat, toch nog gelijk heeft gekregen, nu ook anderen, b.v. d:e gemeente Rot-
terdam, zich met 1t probLeem van een 'Beruglceerpremie aan gastarbeiders be-
zig houden"

Het is jarnner voor 'Iiny l(ox, maar lre voeLen ons toch genoodzaakt een
domper te zetten op haar enthousi-asme over het verkregen tgelíjkt " Graag
gelíjk ¡sillen hebben en gelijk kríjgen zLjn t\Áree verschillende zaken en
bij Tiny Kox is sprake van het eerste.

Het bezr¡¡aar tegen de nota Gastaz'beíd en i{opí'baal was voor veLen niet,
dat de S.P. van mening was, dat de overheid aan hen die naar het Land van
herkomst rqilden teruglreren een premie van f 75"0û0 zou'moeten verstrekken,
Met die gedachtengang konden velen zích zeer weL vererrigen. 't Bezwaar te-
gen de not¿l van de S.P. waso dat zíj de gastarbeiders, die niet bereid rva-
ren om voLdoende l{ederlands te leren en zich te laten naturalíseren, wilde
verpLichten tot terugkeer. Err om de juistireícl van haar standpunt duidelí-jk
te maken, deed de S.P" niets anders dan de gastarbeiders in e.en kwaad dag-
licht stellen en de I'lederl-andse arbeiders tegen hen op te zetten"

lfen zou nog in de eerlijke bedoelingen ian de S.P. hebben kunnen ge-
loven vanneer zij níet nu, maar een tien- of víjftiental jaren terug met
haar opvattingen over dã-terugkeer van gastarbeiders wa" g*ko*en. Ook toen

'was het imners duidelijk, dat de neesËen nÍet bereid r^¡aren zich te laten
naturalí.seren en dat het met het leren v¿n het lrlederlands ook maar droe-
vig was gesteld. Er was toen echter nog sprake van een zekere tolerantie
teger1over de gastarbeíciers" l{et cle komst van de schrikbarende werk]-oosheid
tras het met die tolerantie gedaan en werd het afgeven op de gastarbeiders
- ook en vooral in de arbeidersklasse - een dagelíjkse bezigheid" [n ook
toen pas kwam de S"P. tot de onrdekking, dat gastarbeiders slaafse r,¡erkne-
mers zijn en dat "het verschil- in ontwikkeling en kultuur het voor i,leder-
Landers zeer moeilijlc maakt, met, hun buitenl,andse koll"egats samen t,e wer-
ken en te r¡onenf?"

I'let Ís jarnmer voor de S"P., maar toch hebben veel mensen andere erva-
ringen meL gastarbeíders, Vele irlederlandse werknemers ervaren hun buiten-
Landse koLlegaBs als pretti"ge, solidaíre en strijdbare nensen, En dat komt
d¿n ook overeen met wat Tíny liox zelf bewert, namelijk dat de S,P. rvel de
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enige p,artij is geweest, díeltoo'it een nogaT suceestsoLle staking tan bui-
tenLandse av'beídstez.s Vnd begeleid'r. Die buiËenl-andse arbeidsters haCden
toen zeker even hun slaafsheid afgel-egd, ten behoeve van de s"F.

Orn aan te tonene dat níet met. de gastarbeiders is .sanen te r'ronene
komt de S.P" in haar nota dan met een paar verhalen, n"1. over ft verkeerd
aansluiten van een wasmachíne door een Turlc en over een g,esloopte r,rc-pot.
Verhalen zoals iedereen over i'.leclerlan<lers lcan vertelle¡r en die men hoofd-
zakelijk hoort aan de borreltafeLs in de kroegen, De eËensluchtjes ontbre*
ken nog in de nota evenaLs de opmerking tdac men zelf vrienden onder gast-
arbeiders heefte " Over een f'studíenotail ciurf t de S"P" cl.en te spreken"

Ook zorn rsterkt argurnent van de S.P. is het verhaal over ene .\azírn
Ozturk, die na het vast,en op Ramadam zo verzr"¡akt was, ilat hij zijn rverk in
de haven niet icon cloen" Van I'federlanders, die na drie dagen carnaval níet
geheel nuchter en zeker niet fit op hun vrerk konreno heeft de S.P. blijk-
baar nog nooit gehoord, evenmin van }lederlanders, rlíe vanwege hún g5eloof
weigeren hun lcinderen in te laten enten tegen poi.io en andere besmettelijke
ziekten en zo een bedreíging voor de volksgezondheid vormen. i4aar dat zijn
dan ook geen gastarbeiders waar je rustig tegenaan kunt trappênc zonder
bíj een groot deel van het kiezersvolk uit de gunst te raken.

Ja, rnaar Tiny Kox heeft ook nog het eargumentr, ttdat uee.L bu'itenLan-
dez's, tsooral Turken en l.kwo'kkúnen, aic'h uàst;kLarrpen. aan hun heykomst en
aan hun godsdiens-f;, de IsLam" Zi,j uiLlen níet t;ez.nedey,Landsenr,.

ALlerleí buitenissige geloven en sektes nrogen hier: zrøartekousenkerk,
katholieken, Jehovals, Joodso Baghwane en a1len mogen oolc fanatiek zijn.
llaar geen Islamieten hier" Die moeten naar hun land van herkor¡.st worden te*
ruggestuurd 

"Bij alle estudiee, die de s"P" aan d,eze zaak heeft gewíjd, is er geen
moment aan gedacht dat zelfs met een behoorlijke rernigraËi.e-premie het be-
sluit tot terugkeer niet zo gemakkelijk te nemen is. Als de ¡lastarbeiderhier een aantal jaren ís geweest, zal hij in zi.jn geboorte.streelc, vooral
als die op het pLatte1and ligt, niet makkelijlr meer t^¡ennen. l,Iaar dat niet
alleen. Er is ook nog zoiets aLs een tr,¡eede generat.ie" I(i.nderen vån gast-
arbeíders, die hier zijn opgegroeicl en hun land van herkomst eigenlijk al-
leen maar van de vakanties kennen, zullen zi.ch in iret land van hun ouders
vreselijk ongelukkig voelen en tussen wal en schip geraken"

Orn dat alles heeft de S.P., die met haar nota speelt op de sentimen*
ten die bij de me.nsen leveno met haar opvatti.n¿¡en over.gsdrrongsg remígratíe
géén gelijk gekregen nu a.nderen dan de S"P" een Eeruglce'äF[reñIã voorstel-"
len" Bíj hen hebberr \.rte nog geen geluiden gehoord over een gedwongen terug-
keer. Voor ons ís en blijft cie lstudie'van cte SP, neergelegcl in Gastar-
beid en Kapitaal een zeer verqTer pelijk stuk.

STAATSGEVA.ARLIJK

{Jit door )nkrudt bíj een inbraak bemacbtigde dokurrrenÈen blijlct, dat de mi-
litaíre ínlichtingendiensten aan verzetsmensen extra aandacht besEeedtr oD-
dat die in potentie scaatsgevaarlijk zouden zijn. Bi.j de dokumenten bevond
zich een Î'índicatorlijst" voor de bepaling van staat,sgevaarlíjken. Daar,op
stond antí:nazigezindheid als staaçsgevaarlijk vermeld.

Steeds l¡eer wordl ons voorgehouden, dat het militaire appåraåt nood-



t_1 *

zakelijli is om onze. demokr:atische vrijheclen te verdedigen" De vraag kont
dan meteen op o! dat r1an met een a¡rtí-demokratisch âpparaaË moet gebeuren"
Iüant na de pubLíkatie van de door }yL/<:ruit bema.chtígde "índic¡¡toriijst" ís
het aan geen twíjfel- onderhevíg, dat in clat nilitairr: apparaat anti-derno-
kratische opvartingen de i¡or,'enloon voeren" En. het is evänmin aan twijfel
onderhevig, da| aan daË apparaat bij zíjn l"randelen geen stroobree¿ in ¿e
weg ís geLegd rjc'or de diverse regeringen. Ve:r,¿on.lerlijk is dat niet wan-
neer lnen bedenkt, dat een collaborateur aLs ir, SËaf ministei kon worden
en een man als Jan cie Quay, die in de Nederlandse Ilnie samenwerking met de
bezettende nnciit. vcorstond en eÊn gernat:'.g<i ar¡ti-'semitisme pre<líkte, zelfs
mínister-presídent lton r.,rorden. Bi; het ãemokratisch gehaLi" .rr"r, die rege-
ríngen lcan men dus gevoegelijk een hee.l groot vraagteÈen zetten"

Mirríster De }luiter heef t nu wel verlilaarrl, dat cle t'inclicatorlijst"
nog uit de vijfti¿¡er jaren stamt en per abui.s niet ís vernietígd en dat ernu van dergelijice rJpvattingen en handelingen in het milítaire apparaat
geen sÞrake meer is, naar men moet v¡el zeer naief zíin om dat zonder meer
t.e gel.o'ren. ur lcomt te veel - ook over de B.v"D" - aen het iícht. En ten-slotte zijn de ministers - als vertegenwoord.igers van de heersende mach-
ten - meesters ín het líegen en beriríegen" De Ruiter zal daaron wel" geen
uitzondering maken.

t

DE C.P.N" I.IARCHEERT VOORT OP D[ EE¡N,{AAL INGESLAGEN I,IEC

B

Bi,jna víjf jaar geLeden, op 3 rnei 1980, konsLateeú,e Vrij Nr¿d¡,-y,ktú.-re,l.ak-
teur i'fax van Iüeezelo dat de C"P,tì. een nieuwe lcoers had uitgezet, maar nogníet precies trist wáár naar toe. Ruim een maand later werd het 27sce konl
gres-van deze partij gehouden, daÈ na de slotzitting door De l"laanheid, reen
inspirerend kongresr werd genoemcl . In zîn sl"otr¿corql verklaarde partijvoor*
zitter l{enk Hoeksfrar dat daar rde funclamenten ri/aren gelegd voor de r¡er-
sterking van de partij in al haar veelzijdi.gheiclr, dat er Tde basisr ont-
stond hraarop thaar eenheid een nieuwe, reaListische gestalter kon kri.jgen.

l{aar de eenheid' r¡Iaarvoor voorzítter uenk l{oekãtra destijds een ste-
vige basis rueende te zíen, is wel- het allerlaatste !üat nìen te aanschouvren
lcreeg. over de lnieu¡¿e koersl werd vier jaar lang met toenemende hevigheid
gevochËen Èussen tvernÍeuwerst en tbehouclzuchtigent" Pas op rt jongstã lcon*gres' dat van de afgel-open maancl maart, r^ras er spralce van zoietã dut op
het herstel van de eenheict leek. l.laar daÈ gebeurde pas nadat de'preciezenî
oftewel de fhorizontaleni hetzíj uít de partij orär*r, gestapt hãtzij vanhet líd¡naatschap vervalLen $raren verklaard.

Ví-i" wij goed ingelichÈ,' cl¿rn ging het hierbij nier om alle 'horizon-talenf " Enkelen van hen, tlie lcennàlijk toch niet zoveel :neíL zagen in de
aangekondigde oprichting van een nieur,¡e traclitionele ¡cormnunistÍschet par-tij in de herfst '¡an dit jaar, zijn in de CPI{ gebleven" Ðaarbinnen bevín-
den zich dan ook de 2,.g" f radikale vernieuwer*í, .lat vril zeggen zíj die de
verníeuwing van de partij za\rer willen doorvoerån, dat ophãffing ãe enige
konsekr¿entie is" iíaar beide lv1eugeLs? hebben niát geteLa Ëot de tonelendie het kongres van '84 o¡ een idãologische burgeroorlog deden 1íjken.

oq het kongres van r9B4 hebben îde verni*.rw.rsr võor e,Je poorten vande helt (om het zo uit te druklcen) de overrrinníng weggesLeept. liietremin
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was hun zege naar onze mening een historische onvermijdelijkheid. In de mo-
dern-kapítalistische r¡esterse samenleving is aI sinds lang ín feite geen
plaats meer voor een partij, die ha¿r Eheorie regelrecht gel"eend heeft va.n
de tegen feodale verhorr<Ìingen strijdende bolsjer.ri-eken. Deze honclen i11 ¡lus-
land alleenmaar een leidersposítíe incle bur ger f. ij ke revoluÈie
ver!üerven en zovreL hun algernene opvattingen als hun taktiek waren dáárvoor
op maat gesneden. Ì'fet die opvattingen vieil in het r¡resten, waar een totaal
ándere revolutie aan de orde r,vas (en is) van s[onde af aan nieÈs aan te
vangen. Naarmate de jaren verstreken en de Eegenste1lingen tussen kapítaal
en arbeid scherper ¡¿erden, naårrnate hoe langer hoe meer bleek dat de klas-
senstríjd van de arbeíders vormen aannam waarbij de pr:Litieke voorstellín-
gen van de bolsjewisten in het geheeL niet pasten, moest eníg besef van
hun ontoereikendheid ook weL doordríngen binnen de partijmuren.

Arbeiders trof r¡en daarbinnen slechts í.rr uiterst gering getal- aan"
Toen Geke van der l,ial. Ín l9B2 vocr De Gy,oene Amstez,clarnm¿:l he-t'CPN-kongres
versloeg konstateerde zij, dat de afgevaardígden in het Amst,erdamse zalen-
komplex Krasnapolsky niet Èe onderscheiden rraren van de in de aangrenzende
zaaL vetzamel-de afgevaardígden van D r66" De oorzaak moet worden gezochÈ
in datgene r'rat r,øij in de voorafgaande alinea ontrent de maatschapfelijke
achtergrond van ?t bolsjenrisrne (en clus van de toenmali.ge CPN) hebben opge-
merkt" Zij, Geke v"d. I^Ia1, konstateerde ook, dat de afgevaardigden vãor
het meerendeel jongeren vtaren, jongeren, voegen wíj eraan toe, die groten-
deels ni.et in produktiebedrijven, maar aan universiteit.en rìraren gevormd"
Juist daarom ha<i het leninisme grote aanËrekkíngskracht op hen. E; juist
daarom ltwamen ze op een later tíjdstip sterk onder de ínvloed van femlnis-
tische theorieän. om een verhaal, tlat l¡e hier niet uítgebreid verteLlen
kunnen kort te maken; in de loop van maa:: weínig jaren verving de CpN hetrmarxisme-leninismer (dat met het marxisme ni.ets had uit te itaan) door
het tmarxi.sme-feminÍsnei (ciat meE het marxisme al even weinig heeft te ma-
ken). Ï'Îen kan het ook zó formuleren, dat de partij een bij eÀn achtergebLe-
ven land als Rusland passende theori,e van cle burgerLijlce revolutie veivíng
door theoríeän die pasten bíj een land, dat de burgerlijke revolutie aÍ
lang achter zich had. Gezien het lclimaat van de samenleving waarin cle CpN
opereerde en gezien de daarin gegeven maatschappel-ijlce verhoudingen kon
een dergelíjke tvernieuwing' van de CPN niet uitblijven" GezÍen die verhou-
díngen kon de rvernieuningî die in ?84 duidelijk geitalte had gehregen, inr85 ook niet ç¡orden teruggedraaid" De fraktievãorzitter van de CpN iiad ge-
I-ijk toen zij iets dergelijks vaststelde, al berust uiteraard háãr vast-
stelling op geheeL ándere gronden dan de onze"

De CPN marcheert voort op de weg die zij in het jongste verLeden in-
sLoeg. Of zíi het inmíddels v¡eet of niet: díe r,ieg voert onherroepelijk
naar de positie van een radíkaal- l-rrgerlíjke opposítie. In feite rãs ,l-i
dal altijd reeds, zij het, een burgerlijlce oppositie met een tverkeerdeì
ideologíe. De thorizontalene, die cleze tverkeeráe' ídeologie lcoste r¡at het
kost r¿ilLen vasthouden, verbeelden zich dat zij met haar een toekomsE heb-
ben, díe de vernieuwers ontberen. De'¡erkelijkheid is omgekeerd. I{aar de
toekomst van de vernieuwde C"P.ll. zíet ex anders uít dan zij zelf veronder-
steLt, De kLoof tussen haar en de arbeiders zal níet gedicht r¿orden. Zíj
zal, voot zovet het tot haar taak behoorde en l¡ehoorË, de arbeiders in hel
gareel te houden, ándere míddelen aanwenden, die beter passen bij de moder-
ne rijd"


