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TRETNSTAKING

II\I

FRA}TKRIJK

op maandag 30 septernber j.1. legde het personeel van d.e Franse spoorÌregen
in zuidoost Frankrijk spontaan dã arbeid neer. De dírekte aanLeiäing vãor
deze onoffícÍäIe aktie was de aankondíging van een reeks nnaatregelen v¡aar*
mee de direktíe een grotere veiligheid-op-het spoorhregnet hoopte te
kunnen
bereíken. De afgeLopen zomer wareã er in rrankrijk toit actrtåi elkaar drie
ernstige spoorl'ùegongelukken met een groot aantal doden en gewonden geüreesË"
De spoorwegen hadden aan nogal wat kritíek bloot gestaan en ze wílãen het
aan een positÍeve reaktie hunnerzijds daarop níet iaten ontbreken.
naatregeLen voorzagen níet in investeringen of uit_
- - ?" aangekondigde
breíding
van hÊt personeeL. l.Íen zocht het ín wijziging
ãá-ãiensten mer
het gevolg, dat de uitoefening daarvan verzwaarã zõu wor¿e¡r
""" en de werktijden zouden r¡orden verlengd. Het ¡¡as daartegen dat de stakers zich *"t grãte beslistheíd keerden"
op dinsdag I oktober breidde de ÎwÍldet staking zích over hee1 Frankríjk uit. Er reed die dag nergens in het land een trein
en rond heË díchtbevolkte gebied van parijs onistond er een kompLete verkeerschaos,
Il de-loop-van die dag kr¿aur de (bolsjewistische) ,r"t c.rrirale CGT tot
- ontdekking,
de
dat ze brooãnodig iets rno""i doen wiLde er aan de vakbondsmythe geen onhersteLbare schade worden toegebracht. I,I¿t ín¡rers rnoest
men
weL denken van een nationaLe spoorwegstañing, die wertcerijt-"1g"r""r,
,",
en voor de voll-e- l00Z werd doorgevoerd, zon¿ãi dat deze centoäl*
oot
maar enÍge bemoeienÍs mee had. Ilen landelijke spoÕrwegstaking ,rit"o"p"r,
"t
nltuyTli{k geen enkele zin meer' want diã lüas er al en rvel zo voorbeeLff als
dlg
bij de meeste' in I t verLeden ooic door de cGT afgekondÍgde spãorwegstakíngen zelden het geval $ras geweest, De cGT moest dus
iets anders
verzinnen' ze kondigde dãarop voor rr'oensdag 2 oktober een al.gemene
stakíng
voor aLle-bedrijfstakken af, wel-ke de aktíã van de spoorjongãns kracht
zou
- -r-

nnoeten

bijzetten

:

Van die al'gemene
op Last van de CGT is niets terecht, gekomen.
Het.spoorwegPersoneel" -staking
bLeek ãe ãteun van de vakcentrale in het geheel niet
nodig te trebben. De buíten rre vakber¡eging om
en zer.fstandíge aktie bleek zoveel effekt te ñebËen, aat
""ã;;;;;"-;p;;;;e
de dírektie van de Franin de loop van dínsdag I okrober
voor de sraken:f :T:Iy:g:",nog
(lÊ
personeersreden kapituleerde. Ðinsdagavond werdvoltedig
bekend gemaakt, dat de

-2aangekondigde veíligheiCsmaat,regel"en niet zouden r*orden toegepast. Zonder
het optrederr van een vakorganisatie van een bepaalde lt I e u r hadden <ie
arbeiders zelf en van onderên op een e e n tr e i d bereilct, die c1e spoorrvegvakbond van de CGT nooít tot stand zou hebben kunntr¡t brengen" Danlc zij
diã eenheid ontwikkel.den zij een kracht, \^raarmee de direktie op de kníeän
werd gedwongen. De stakingt zo kondip;de .le nieu¡¿slezer van de Franse radio
die dinsrlagavond aan, is voorbij .
Jarvel, de staking rrlas voorbíj, maar de lreinen reden op woensdagmorgen 2 okt,ober nog níet. Anders dan bij de eersËe de beste vakbondsaktie,
die met een druk op de knop b'e¡¡int en met een druk op c1e knop is afgeLopen'
moesten in dít geval de stalcers in inderhaast bijeengeroepen vergaderíngen
- die op de stations en in de remíses en werkplaatsen r'rerden gehouclen 'uitmaken of zij voldnende redenen aanrrtezíg achtten om het we::lr te hervat'ten. Pas toen dat inderdaad het gevaL bleek þ"wam de treinenl"oop in Franlcrijk in de loop van rrtoensúag 2 oktober t'reer langzaam op gang.
In rje overíge bedrijven en berJrijfstakken \,\tas er die rvoensdag niets
aan de hand. De CGT deed zotn beetje. voor spek en bonerr mee" llet komt niet
alle dagen voor, dat de kracht van de zelfstandige arbeidersstrijd en de
zwakte van de vakbeweging als het op vechten aanhornt z6 cluideLijk ¡,,rorden
gedemonstreerd
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Er wordt de laatste tijd veeL gepraaË over de nieui^re tíjd die voor de
cleur zou staan. Iliernree bedoeLt men dan níet dat de winter in aantocht is,
maar dat er een heeL andere maaÈschappij gaat komen waarin de komprrter
centraaL zaL staan, [ferken wordt voLgens somnigen vrijwel overbodÍg en sre
kunnen vanuít onze luie stoel thuis l-inks en rechts wat knopjes indrukken
en we kríjgen hrat we r.ríl1-en. Nou i.s het onmiskenbe.ar dat ei een hoop aan
het veranderen ís en dat d¿t de laatste jaren in een ve.el hoger têmpo gaat
dan vootheen. ttet gaat zo sneL dat bij een aantal mensen de fantasie op
hoL slaat en flauwekuL nauwelíjks meer van reeäLe verwachtingen te onderseheiden ís, Ifij zíjn geen experts op het gebied van komputers, chips en
automatisering, :naar we proberen wel de ontwíkkeLingen te volgen en tlan
uiteraard ook de kritische geLuiden rlie te horen zíjn" I'lant dat de nieuwe
ontdekkingen het l-even voor de gehei.e mensheid tot een paradíj's zullen mak'en, zal niemand geloven die de geschíedenis va4 eerdere, in het maat*
schappelíjke Leven ingrijpende ontdekkingen kent. De rritvindíng van de 1opende band en de ínVoering ervan in de automobielfabrieken even na de eerãte r¿ereldoorlog zou íedeieen zijn eigen autootje bezorgen. Dit \¡las r,¡e1
wat al te optimistísch en gíng voorbij aan het feítu dlt de Lopende band
ook veel ell-ende rnet zich meebracht
'' Ja, nå,ar nu neeml de komputer het smerige, eentonige r,rerk over'2 r^rordt

-3er van verschiLLende kanten belreerd. lfet heel veel fantasie kun je je voorstel-len, dat veel- werlc door machines gedaan kan r¿orden. In Japan sehíjnt
een fabriek ce draaien zonder arbeiders en dus."." zonder meenrraarde. Tot
nu toe hebben de feiten voLgens ons aangetoond dat de arbeidsrvaardeleer,
zoats ivlarx die geformuleerd heeft, een juiste r¡reergåve van de werkeLijkhei.d is. Misschien denken sormnigen dat komputers zo knap zíjn clat ze
""1fs
meervraarde kunnen produceren, maar vol-gens ons zijn het gewoon machines,
dus, in ekonomische termen, opgehoople dode arbeid:je kan er niet neer uithal'en dan er in zir. Hij kosË een bepaald bedrag en dat is na een x-aantal"
uren afgeschreven. Een ãrbeider.o levände arbeid, d.aarenËegen produceert in
een bepaalde tijd zíjn eigen rvaarde (orn het niet te íngewikkeLd te maken,
beperken we het hiertoe) en dan produceert híj meer-naarde. De grap (als
je tenminste ondernemer bent)--îaar het, hele zaakje om draait.
Deze korte uitweiding over ekonomische begrippen was nodig om te begrijpen waarvoor een komputer in feÍte dient: -dat- soorË machínes rlroet de
produktívíteit flink laten toenemen. of beter geformuleerd: automat,ísering
zorgt ervoor' dat de produktíviteit van de arbeiders enorm stíjgt
Tn Het
ParooL van I I oktober werd door Joseph ldeizenbaum, een Ameritcaãnse" deskundige op, komputergebied, nog een tr¿eede doel van ínvoering van komputers
genoemd:

grotere kontroLe over de arbeíders en uítschakelen van stakingen.

Dit is natuurlijk niets nieur¿s. Vanaf het ontstaan van het kapitalisme
heeft de bourgeoÍsie geprobeerd de arbeíders - en daarmee de arbeid - onder kontrole te brengen en stakingen te vermijden. Dat dat niet Lukt en over een wat Langere periode gezien niet lcán lukken, hoeft hier niet verder
üe worden uitgewerkt, lüat beLangrijk is aan cle opmerking van l,leizenbaum is
dat híj íllusies over een tbetere toekomst voor alLen dankzij de moderne
techníekr aLs kletspraat ontmaskert. om een enkel voorbeeld te noemen: hij
vertelde de versLaggever dat hij vía een komputer toegang heeft tot de groËe komputers van TlaLl Street net al-s een kennis van hen die dírekteur is"
Deze kennis is ríjk geworden en dat komË, altlus lrteizenbaum, rromdat de LeídÍnggevenden in onze samenleving hun lcennis niet alleen uit databanken halen, maar vooral uit gesprekken met a'rrclere topmensen. Daar kunnen rvij niet
bij."
lûaax zoals ai.Le verníetrwíngen die in het verl"eden zijn íngevoerd hun
voordelen voor de heersende klasse hebben, hebben zij ook hun nadeLen. Nadelen die men probeert te verdoezelen, als icinderziekten probeert af te
doen totdat 2e zo gaan overheersen daE,een nieurue sprong ín het technísche
duíster nodig wordt om de ziekte te onderclrukken, ne nieuwste sprong is
dus de autoüatisering, de hoog ontwikkelde technologíe" Het aantal meñsen
dat er werkelijk verÊtand van heeft is kleli.n, de meãsten krijgen eenvoudig
Ëe naken met, zeer ingewikkelde nieuwe systenen" In het artikel t'Struikelen
over de computer'r in het bl.ad Intet,meddat)y 'tan B maart van dit jaar noemt
de schrijver P. van Del-den het voorbeeld van bankwerkers díe vroeger aan
een machine stonden van enkele tíenduizenden guLdens en nu apparat,en bedienen van een half miLjoen zo:rder preeies te weten Ìüat het ding kan en
hoe het werkt" Als gevolg daarvan is de produktíe veeL gevoelíger .roor
"toríngen en die kosten ook veel" meer. uieidoor wordt op õat Lanlere ternijn
de macht van de arbeiders veel grotere met name van degenen diã sleutelpãsitíes innemen. Herschberg, eãn professor aan de Tãchnische gogeschóol
in Delft, verkLaarde ia Vrij NederLand van l2 oktober dat een Engelse vakbond had gezegd geen algemene staking meer te hoeven houden. llet"het stílLeggen van tweehonderd komputercen'tra komt heel Engelancl stil, 'te Líggen"

-4Afgezíen van het feit dat een vakor$anisatie zoíets nooít zou doen toont
het we1 de kwetsbaarheid ven al die prachtige nieuwe systemen aan" Die
kwetsbaarheid en de angst dat er gebruik van gemaakt zal r,rorden tégen de
ondernemers ís ook een belangríjke reden voor het gezeur over de Japanse
produktie'tethoden: de Nederlandse arbeiders moeten met zoveel hart voor
de zaak hebben, net zo gedísciptineerd werken als hun Japanse kLassegenoten, die hun ten voorbeeld worden gesteLd, maar die tevens de schuld krijgen van het feit, dat de Japanse produkten híer zo goedkoop kunnen worden
afgezet.
iloe ontzettend kr¡etsbaar het bedrijfsl.even ís en steeds meer v¡ordt,
naårm&te er ingewikkelder systemen worden ingevoerd, zal- de komende jaren
nog wel verder blÍjken. Daarnaast l¡ordt echter de nâatschappíj al.s geheel
ook steeds kpetsþeårder, Een storing ín een kLein onderdeeL heeft tegenwoordíg vaak gigantische gevolgen. In Tokio had een monteur een kleine reparatíe verricht aan eeû telefoonkabel. Ondat die kabels daar ín nêtaLen
pÍjpen llggen, soldeerde hij, toen de klus gekl.aard ¡¡as, dÍe pijp weer
dicht. Hij vergat echter een dot poetskatoen te verwíjderen, Deze katoen
begon, te smeulen en na korte tijd smeulde het telefoonkabeLnet in een hel-e
wíjk; 90.000 teLefoon-, tel.ex- en komputerverbindíngen !ùaren verbroken.
Veel spektakulaitder lr¿q de elektríciteítsuítval in New York in juli 1977.
Híerdoor werden 9 nil.joen rpnsen getçoffen, van wie een deel bínnen de
kortete keren aan het plunderen sloeg. ttDe volgende dag bleef de beurs van
New lork gesloÈenrevenals de ba¡rken, DÍt had gevolgen voor de handelsektivíteiten in de gehele Verenigde Staten en de rest van de qrereld, De totale gchade
op achtentwintig rniljoen
rr in de finaneiäle sektor ¡rerd geschat

dollar.

dit citaat kont uit een onderzoek naar de k¡uetebaarheid van de stad
de noderne saûenleving l). Uit deze zeet interessante studíe wilLen
¡le enkele zaken n¿ar voren halen, De enorne koneentratie van mensen in grote gÈedenr gevolg van de industrialíEatie (althans in de zogenaãde ontr¡ikkelde Landen), vereist een zeer onvangrijke en kompLexe Ínfrastruktuur,
met andere ¡roorden er noet elke dag voldoende gas, water, lÍcht enz, z|jn.
In een heeL grote stad ís het geen peuleschilletje daarvoor te aorgen. Ì,Iat
kan er daarbij zoal fout gaan? Doordat de apparatuur steeds ingewikkelder
wordtr uit steeds meer onderdeLen beetaat, is de kans dat één onderdeeLtje
en als gevol.g daarvan het hele apparaat het níet meer doet, steede groter.
Veelal worden systemen daarom dubbeL uitgevoerd, hoeweL dat ook geen garantíe biedt. Een dubbel uítgevoerde hoogspanningskabel kan door storn getroffen worden, het reservesysteem kan wegens onderhoud buiten bedríjf zijn
enz. Een ttüeede bel.angrijke reden voor storingen zijn mensetijke fouten.
Als díe niet gemaakt zou¿"n worden dan zou 7O-IOZ vãn de ongei.ukken niet
plaatsvinden. Verder noemt de schrijver oca" nog ekonomísche faktoren, zoals bezuinigíngen op onderhoud. De Laatste reden voor storÍngen rTaaraan
wij hier aandacht wiLLen besteden zijn stakíngen. Het bekendste voorbeel.d
ín dit verband is de waterleídingstaking in Groot Brittanniä in l983.Na
drie ¡relcen werd een konpromís bereíkt dat de arbeíders in sterke mate tegenoet k!ûam. Bíj de sterk geautomatíseerde systemen rorerken vaak niet zoveel
mensen meerr zodat een kLeine groep stakers aL grote invloed kan uitoefenen. Dít soort werk kan bovendien moeilíjk door stakingsbrekers ¡¡orden
in

l)

G. Laurentíus, Ðe la'tetsbaatheid uan de stad,, oerstotingen
ùdte?, gas" eleett-iette.it en telefoníe, ÐeLft, t984.
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-5overgenomen' omda! st. zo
derhoud

specialístisch ís, zeker voor ü¡at betreft het on-
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Als konklusíe uít dit verhaal kan in de r¡oorden van Laurentius¡ gezegd worden dat frhoe beter heË beheer van een ínfrastruktuur er ín
een betrouv¡bare voorziening op te bouwen, hoe kwetsbaarder de stad wordtñ.
"i.ãgt
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Het dagblad Het PæooL van zaËerdag t9 oktober j.L. bevatte een hoofdartikel' naar aanleidíng van het feí.t, dat de Amstqràamse gemeent,eraad besloten
heeft de gemeenteambtenaren, díe in april. 1955 ín stakíng gÍngen voor meer
Loon en betere arbeidsvoorwaarden, t¿ rehabilíteren. uãai iiuf"r 6l van
hen werden destijds ontsl-agen. zij die nog in Leven zíjn kríjgen eerherstel. en een zekere financíäle schadeloossteLling"
In het bewuste hoofdartikeL wordt deze rahabit itatie (na dertig jaar)
terecht toegejuicht. In het desbetreffende stuk wordt in enkeLe voizinnen
ook over ontstaan en verl-oop van de toenmaLige stakíng gesproken. Volgens
Het PaîooL zou daartoe zijn opgeroepen tdoor de prã-ãoÍurnunistische Èenheids Vakcentralee en zou de staking ieen míslukkingt zijn geworden omdat
de eisen niet r¿erden ingewÍl1igd en de genoemde or,t"Lgerr-víãlen.
Om met het laatste te beginnen: de rmislukkingl Ì¡raarvan het dagblad
spreekt is maar betrekkelijk. Het is r¿áár dat op hãt moment dat de arbeid
r¿eer hervat werd, aan geen enkeLe eís tegemoetgekomen was. Maar in de jaren die volgden, bínnen weinig jaren zeifs, ondergingen Lonen en arbeidsvoorwaarclen bij het Amsterdamse gemeentelíjlc vervãerbedrijf aanzienlijlce
verbeteringen en wat de stakers rúensten dat heeft het peisoneel", alsmãde
het personeel van andere gemeentel-ijke diensten, uíteínãelijk min of meer
toch gekregen.
Ïrrat de bewering betreft, dat de staking zotr zíjn uitgeroepen door de
EVC, hier heeft men te maken met een hardnekkige Legãnde. Al iiSa.ns de
staking is er tegen die legende geprotesteerd" Een aantal- jaren Later is
zij door een lüíjmeegse geschiedãnisstudente ín een kandídaåtsscriptie op
overtuígende wíjze weerlegd. ZíJ is opnÍeuw weerLegd door de journalístl
díe dit.voorjaar in een weekbladartitel de stakerõ ,r"o destijds aan hei
woord Liet en daarmee de stoot Ëot hun rehabilítatie gaf, Maai Legenden
hebben nu eenmåal een erg taaí leven. KenneLíjk weet dãgene die het hoofdarËikeL in Het Parool heef.t geschreven, alieen maar van het bestaan vân
het weekbLadartikel_en heeft hij dít niei gelezen. Mocht hfj her wél geLe:
zen hebben, dan heeft hij het slecht gelezãn, Er bLijkt duiãelijk uitl aat
het destíjds om een sPontane, níet door wat voor vakËond ook geirokLameerde aktie gíng. Dat de EVC zich er weL achter heef t geschaard lr'".tr ;ã;;"
zaak"

het feit dat legenden maar moeil"íjk uit re roeien zijn werden wíj
loçp
van dit jaar nog een keer herinierd, op 12 juni j,i. arutre her
-d9
weekblail
De Groene een bewerking af van een lezi.ng clie ,te"historikus Ger
Harmsen gehouden had over d,e zogenaamde lrevolutiet van Troelstra in
november 1918. rn díe Lezing heeft Hãrnsen - zo blijkr uír de bewerking - klak-

i"

Aan

-6keloos het standpunt v¿n dr" H"J. Scheffer herhaal"d, die in zijn overigens
voortreffelijk boek Noueniber 19LB, jouzwaaL üanl een reooLutde die niet
dooz'ging, Troelstra een werkelijk revoLutionaír heeft genoemd. Scheffer
herhaaLde daarmee op zijn beurt een Legende, die door de linkervleugel van
de S.D.A.P. al. Lang was doorgeprikt en die - voor degenen die dat somg al
weer vergeten mocht zíjn - in dezel.fde novembermaand van IglB nog eens opnieu¡'¡ werd doorgepríkt door TroeLstrar opponent Saks.
sonnnige legenden bLijken nÍet sLechts e r g raai,

erg taai te zijn.
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Sedert jaren reeds heeft het dagblað, Het Parool een beursrubriek, die verzotgd. wordt door mede¡verker C.J. Lagendijk" l.feer dan eens is het ons opgevallen dat deze heer Lagendijk een bijzonder reaListische en nuchtere kijlc
op de ¡n¿atschappij en op ekonomísche vraagstukken heeft. Hij Laat zich bepaald geen ideologische knollen voor citroenen verkopen. Vaak wijkt zÍjn
standpunt af van hetgeen men doorgaans kan lezen tríj auteurs die zich ¡¡et
de samenLevíng bezig houden. Op zaterdag 19 oktober schreef híj;
'tÛoenaLs de

Soujet-llnie í.s Chíno. een rijk met een staatskapitaLístísche styuktuw" Er is geen spra,ke uan &ùktatuuy uan ,i ptoLe,tatiaat" geen gemeenschappeLíjk bezít uan de produktíermddeLen"
aL uorden weL marristisehe en Lenínistisehe {heorieën gebruikt
om de betsoLkíng te bínden en zicl¿ a1.s ondeyhoríge ddenaren 1)an
de staat te Laten ged.ragen"
Net als ín het llesten Leuàn er in de trodet ríjken bezitters en
níet'bezitters. Ðe Russen hebben aL kopt na de boLsja,tístísche
reooLutóe tan 79L7 het roer omgegooíd en in het begdn tsan de jaren h'tintig met de ínttoering van de Niewte Ekonomische PoLitíek
(NEP) de soeíaListische opbomt om zeep gebraeht. Met oerde?e aans\agen op het soeialistisehe ídeaaL ín Latez,e jaren uerd de ueg
gebøand uoor de írutoering Ðan k\assenueysehì,LLan, zoaLs ze ín teLe kapdtalistisehe Lanåen ook bestaqr¿.
IIet L¿ikt uaønselzíjnlíjk dat bðnnan niet aL te Lange tíid de
uss? zích nog uen,*ev, ín de pníoaat-kapitaLístisehe niehtíng gaat
onh'tikkeLen" daamee het Chinese t)ooybeeLd øoLgend. l^lant China
geen doekjes om de ontuikkeLingen dde da,an aan de gang
"\4t
zr)in, VevLeden jaæ heeft een tientaL Chinese ondemenringen toestermnt'ng geknegen a.andelen uit te geuen en deae böj het- pub|iek
te pLaatsen. De emissíes l) ziín suceespoL verlopen, ,iaæ nnn

l)

Emissie =

uitgífte

van aandelen"

-7aandeeLhoudev moet op

ztn tijd.

z?n aande\en ook ueer kt¿nnen uey-

kopen. \ dat nogeL¿¡k te maken" gaat bð.nnenkoz't. in shanç¡hai d,e
eerste Chlnese
effeetenmakelaay, z'n díensl;en aan het aanìeelhou-.
d.enQe pubLdek aanbiecen" tngetai.jfeld, zullen er in een aieh
zo
sneL onknikkelend Land spoeùig meer uolgen en clan zaL het niet
Lang dt*en eev e'r behoefte ontstaat aan n:en effeetenbeuxy, uaûr
onder-nemingen
bepraefde kapitaListiseh'e'wíjze an uâoo ii-o! 4ekapitaLen
uestering beno&ùgdrz
kurmen aantz,ekken. il-

I{íj zijn het met deze uiteenzetting van de heer Lagendijh in vrijwel
a1Le opzichten
ook al geefr híj er hier en daar uriSt iran, dar:hí5
?gls,ontwikkelingen
de maatschappel-ijke
ul-u her res¡¡1"Èaar vãn het-menseLíjË
streven ziet er¡ er weinig oog voor heeft" dat de menselijke aktivituit. åf
grond van gegeven verhoudingen plaats vi¡rdt en maar al te dikr,yijrs tot uilkomsten voerË rrtaarnaar men allesbehal-'¡e heeft gestreefd
" Afgezien daarvan
echter zijn er_ maar enkele punten waarbij wij een kritischä
kanttekening
zouden wiLlen maken.
in de aanhef van zíjn beschouwing over fmarxÍstísche
en
- li: . spreekt
leninístÍsche
theorieän die gebruikl r¡orden om de bevolking. "-:" -;i;i;-.i;

onderhorige dienaren van de staat te laten gedragen? [.Iij ,oüd"r, het juister hebben gevonden indÍen híj van l<t¡así-matrístlselze" tháoyíeën zou hebben
gesproken. tt Leninisme (zeLf zotn kr^rasi-marxístísche theorie) vervul.È
inderdaad de ideoLogisehe funktie die hij eraan toeschrijft. I{åar juist, een
marxistische analyse voerË tot het inzlcht, dat er in China, evenals in
Rusland, staatskapítalisme heerst
Op grond van een dergeLijke-anaLyse hebben r.rij, vel-e jaren geleden,
reeds ten tijde.van de zogenaamde 'Kultlrele RevoL,ttiá' de vãrwachãing uiågesproken dat binnen afzíenbare tíjd de maoîstísche partijbureaukratie
terzíjde zou r,rorden geschoven door, aLthans haar macb.t zou vãrríezãi-;;;; ;;;
nieuwe klasse van kapitalistische managers. I{oe reäel, ài"
tijds was is inmiddels gebleken. l,fet }lao is cok rr"t **oir*ã-g""aotven.
"ãrãchting desDe
trour¡ste volgelingen en mederverkers van rde grote roergangert zijn in ongenade gevallen en zij die onder de voríge *"ãhth"bb"rr-.rui.ro1gd en verketterd werden zijn op de voorgrond van heã chinese politieke toãeel verschenen en hebben een totaal andere koers uitgezet dãn de roerganger van r,¡eLeer.
Dít proces - ü7e noemen het aLdus omdat de veranderíngen natuurlíjlc
. van
niet
de ene dag op de andere zÍch voLtrekken. - is gepaard gegaan met
feLle botsingen en strijcl" door vóõr- en tegenstanders
van het industríäle
managerdom met wisseLend succes gevoerd" Ifãar tei.kens
wanneer de typísche
vertegenwoordigers van deze nieuwe kLasse een nederl.aag te verduren
kregen,
kwamen zij met verdubbelde kracht opzeÈten" llaarmate
de
managers r^ronnen
aan maatsehappeLíjke. betekenís, groeide de poLitíelce macht
rrui'o"rrg xiaoping. hlat men in het afgeloien-tieniar-tr;;;in
china heefr kunnen zíen
is, dat zijn tegenstanders-st"äd" meer h.et veld hebben moeten ruimen.
rn september j'1" onthief Deng xíaoping níer míndur
parrijfunktionarissen van hun macht, ondÃr r^rie 64 leden van het ããtt-irl
centraal
Kommitee' Eén van de rueest vooraanstaanden onder de ontsla€renen v¡as de Bg-jarige maarschalk Ye Jianying, díe sterk gekant rrras tegen de
hervormíngen waarvoor Deng bij tret toenemen van zijn invloed steeds
krachtiger
en met stíjgend succes heefr geijverd, officieel heer her en her
is*nacqurîi:r.-"iå.
onjuist - dat het bíj díe ontslagen om ee.n verjongï"ä-"""-f.,gi-üåtírieke en

-8bestuurlíjke kader gíng" tlet is één facet ervan, maar niet het belangrijkste" Van veel grot,er betekenis is het, dat zij die inplaats van de ontslagenen zijn gekomen over het algeneen aanhangerÊ van Dengn dat wiL zeggen
exponenten van het opkomende managerdom zíjn. tlíertoe behoren onder rneer
ook více-prenier Li Peng en Tian Jíyun, beiden protég6s van Deng, wier

zo ¡vordt a}gemeen aangenomen, zal toenemen nu jonge aanhangers van
hem hun geLederen zijn komen versterken.
Oai: het jongste kongres van de Chínese partij,
dat na deze ontsLagen

macht,

werd gehoudenn een zekere tverdeeldheid' toonde, bewijst welíswaar dat er
binnen díe organisaËíe nog aLtíjd oppositie tegen Deng wordÈ gevoerd, maar
dat bewijst naar onze opvatting niet, dat deze oppositie nog altijd sterk
ís, aoals sormige tl,.Iesterse waarnemerst menen, De voornaamste woordvoerder
van deze toppositiet irrners is een zekere Chen Yun en deze Chen Yun mag

niet tot

Dengs

politieke

tegensLanders worden gerekend.

Deng heeft er tijdens het iu september gehouden partijkongres geen
twíjfel over laten bestaan dat hij op de ingesl.agen !¡eg van hervormíngen
wíl voortgaan. Inlaarheen díe weg voert is in de l-oop van dit jaar tB5 hoe
Langer hoe duídelíjker geworden. De funktíe van fabríeksdirekteur, <lie enkeLe jaren geleden formeel al in ere werd hersteld, ís van werkelíjke betekenís geworden. Niet Langer behoeft hij naar 't pijpen van de partijsekretaris te dansen. Hij en híj alLeen heeft de verantwoordeLijkheid gekregen
voor produktie, personeelsbeleid en financiän. Terecht voelen de plaatseLijke parËijsekretarissen zich afgedankt" De gang van zaken kan enkel maar
ale een nÍeuwe, de zoveelste, nederlaag van de (maoistische) partijbureaukratie r¡orden gekarakteríseerd. En om de betekenis ervan voLLedig te doorgronden behoeft men nog sLechts Ëe weten dat de níeuwe, meestal jonge, fabríeksdírekteuren ingenieurs zijn, dat wíl zeggen technokraËen met een insteLling die praktisch en pragmatisch, dus tt tegenovergestelde van ideoLogisch ís; Volgens het Chinese Volksdagblad zíjn de partíjsekretarissen oude aanhangers van Ì,tao en juíst r¡ét ideolggen. tt BLad beschreef kort geLeden de twee zo verschiLLende typen als ttwee tijgers, die eLkaar vaak ni.et
Lustenf. De beschrijvíng is buítengewoon raak en ilLustreert t/at of er in
het huídÍge China aan de hand ís. I..Iie dat, zoals wijo aLs een r¿orsteLing
tussen de partij oude stijL en de nieuwe managerskLasse heeft getypeerd,
krijgt thans, weLLícht onbedoeLde van China's toonaangevende krant gelijk.
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DE
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GELD?

of het geLd is, geven niet aLleen burgerlijke ekonomen,
ook allerLeí lieden van de zogenaande tlínkerzíjdee de zonderlingste
antr¡oorden. Onlangs kr¡amen we ín rt bezÍt van een pamfletje daÈ was samengesteld door enkeLe Fransea, Zíj gaven daarín blijk, dat er bij hen omtrent het geld en zijn funktie irr de kapital"istische samenleving níet wei0p de vraag war

maar

níg misverstanden heersen.
Het geld, zo schrijven zij, ís tde ín cíjfers uitgedrukte waarde van
de menselijke aktíviteít,
de koopprÍjs oftewel de ruílwaarde van ons le-

-9ven. r lfaar, zo laten zij daarop volgen, rde menselijlce aktiviteit heeft
evenmin een prijs aLs de mens zelf, r¡ant tle menseLijká akti.¡iteir is het
menseLijke leven, hraarvan de waarde in geen enkelà som gelds kan v¡orden
uitgedrukt. I{an de mens voor geld verkocht worden of kan hlj zichzelf
geld verkopen? I{ie verkochË kan r¿orden is een slaaf en wíã zichzeLf voor
verkoopt heeft een sLavenzíel. Irlat moeten wij dus konlcluderen op grond van

het fei.t dat het geld bestâat? Er valt uir af te leiden dat dã ãtavernij
bestaat, ì^tant het geLd ís het onmiskenbare teken van de slaverníj van dä
mens aangezÍen het geLd de waarde van de mens in cijfers uitdruktoooo,,
Tot zover onze aanhal-ingen uit het bewuste stenciltje. Ze schreeuwen
als het ware om een rechtzetting
Als er gesproken wc,rdL van tde koopprijs van ons levenr en van ohet
verkopen van de mens voor gelde, dan dient te worden opgemerkt, dat in de
icapitalistísche naatschappij uraarin wíj verkeren geen mensen worden verkochË en geen koopprijs voor het menselijt<. teven roidt neergeteld.
de
kapitalistische samenleving is de menselíjtce atrivíreít gericht op deInproduktie van hr a r ê h r dat wil zeggen op de voortbreñging van goedãren
díe weliswaar gebruíkswaarde dienen tã-¡ezilten (omdat ,u.'"rrã.r, ,ri"t .r"rkocht worden) maar vraarvan t t bezit van ruíLr¿aarde op de (kapitalistische)
markt niettemin het voornaamste is.
tr'lat in een dergelijke samenleving gekocht, respektievelijk verkocht
wordt (zonder verkoop is er natuurlijk geen koop), aãt is de
Het kenmerk van de kapitaLístísche wíjzã van.roõtibrenging is,"ib"id"kracht"
dat daarbij
- in tegenstell-ing tot r,ùat er in vó6itaþiralisrisch* ãr ãi"r:kapitatisril
sche samenlevingenaandehand is -de ã rb e id s kr a ch t, tot een
¡¡aar is geworden.
In een warenmaatschappij wordt de ene hraar tegen d,e andere geruíld omdat degene díe een, bepaalde, voor het leven noodzakeLijke waar pioduceert"
natuurlijk ook in het bezít dient te lcomen van andere, voor het levensonderhoud onontbeerlijke !'raren, die door ánderen worde.n voortgebracht. rn
primitieve htarenmaatschappijen wordt de ene wilLekeurige waar tegen een andere wilLekeurige waar geruild. Het kapitalisme is een ontwikkelde r¿arenmaatschappij waarin de waarde van iederá üra¿rr in één enkeleo steeds dezelfde a 1g emene waarwordt uitgedrukË. Die aLgemenevraar is het gel-d"
tr'lat men de prijs van een waar noemt, dat is de waarde ervan uitgedruËt in
ge1d. Men ruílt er niet zo eî zoveel. tonnen graan tegen zo en zoveeL koeien of zo err zoveel ellen laken, nen ruílt grã.t tegen een bepaalde hoeveelheid geLdr waarmee dan een bepaaLde hoeveelheid lañen, woL oi zo en zoveel

stuks vee kunnen worden gekochË
Aangezien men slechts lcan verkopen $rat men bezit, dienen de verkopers
vandewaar arbeídskrachtdezewaar Èe b ez i t t eD, datwil
ze dienen v r ij e arbeiders te zíjn en dus géén slaven. hlaarmee
""gg".r,
in
het kapitalisme te maken hebben, is niet de slaverníi, maar de I o vre
o
n
e
: 1 -1 vreden
lj. En loonsLavernij is toËaal" íets ánders dan stavernij.
-r "bíjvoorbeeld
diende Ín ae trnreede helft van de vorige eerrro iå
F
de -{í"
verenigde staten.de slavernij te verdr¿ijnen toen het zich ontwikkelende
industríille kapitaLisme het beslaan van de l-oonsLaverníj vereiste en vooropstelde.

De uitbuiting van de arbeidende klasse spruit níet uít het:bestaan
van het geld voort, maar hieruít, dat de loonarbeíder, die d.-;rii;-;;;
zijn arbeidskracht betaald krijgt, met die arbeidskraeht méér waarde (de
zogenaamde meerktaarde) produceert dan zijn eigen
arbei.dskracht waard is"

t0Opheffing van de kapitalistische uítbuiting betekent derhalve niet de afschaffing van het geld, maar de opheffing van de loonarbeid. Zeker, net de
opheffing van de Loonarbeíd zaL ook het gel,d verdwijnen, aangezien opheffing van de Loonarbeid bétekent, dat de arbeidskracht niet langer een waar
is en niet Langer tegen de algemene r,raar geruild wordt. tîaar afschaffing
van heL geld (waarvan b"v. de aanhangers vån Bell-amy dromen) is een íl.Lusie zolang er loonarbeíd best,aat" I^Iie derhalve - zoals de samenstelLers
van het Franee pamfLet - onkLare opvattíngen heeft over de betekenís van
het geLd 'en I t karakter van de loonarbeid, die heeft ook onklare opvattíngen over datgene wat het kenmerk van een niet-kapitaListische maatschappij
zaL zíjn, die zich uít er¡ door de stríjd van de l-oonarbeíders ontr¡ikkelt.
Van díe onklaarheid l-egt het Franse stencíL dan ook duídeLíjk getuígenis
af
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Toen een aantaL jaren gei-eden de toenmalige sekretarís van de Scheepvaart
Vereniging ZuÍd te Rotterdam bíj het bereiken van de pensioengerechtigde
Leeftijd zijn funktie neerlegde en afscheíd nam, r4ras er Ëer geLegenheid
daarvan een drukbezochte receptie. Tot degenen die de vertrekkende heer
Bakx de hand knramen drukken behoorde ook de sekretarís van rle transportarbeídersbond. De ¡nan díe jarenLang als dírekte woordvoerder van de havenbaronnen de ltegenspeLert van de vakbondsbestuurder hras gerreest,, begroette
deze als tmijn goede vríendt. Toen een andere aanwezíge daarover zíjn verwondering uítsprak legde de heer Bakx fijntjes glinlachenci uit, dat't g.vecht dat híj en de heer HüLsker op gezette tijden aan <le onderhandelíngstafeL voerden, niet meer dan een rschijngevechtt vras, een fkomediet, die
zíj samen opvoerden rterwiLl.e van de wederzijdse achterbanr.
Scherper en beknopter dan de heer Bakx het bij die geLegenheid deed
kan de verhouding tussen '¡akbondsLeider en ondernemer moeiLijk worden geschetst. Dezer dagen heeft de bekende professor Heertje, l-íd van de Partíj
van de Arbeíd en tevens dubieus advíseur van enkele grote ondernemingen,
hetzeLfde nog eens op zijn wijze verklaard.
Sprekende over de verhouding tussen hen die namens de vakbeweging en
namens het ondernemerdom onderhandeLingen voeren, verkLaarde hij in Het Paz,ooL van 13 septernber j . 1. :
"Hoe mer\<uaardig het ook klinkt" het uerstandíg speLen oan het
speL úergt een goede uerstandlzouding tussen de natuurTí,jke tegenspeLere" Er ís oereehíL ü,rcsen uat zielt '0oo! en achter 'lzet gordijn afspeeLt". "tl
Dat kont op hetzelfde neer als wat destíjds Bakx onthuLde" Vó6r het
gordijn wordt, voor íedereen zíchtbaar, de üornedie opgevoerd, wordt het
schíjngevecht gehouden, Achter het gordijrì bedisseLen tde natuurl.ijke tegenspelerst aLs rgoede vriendent - om met de heer Bakx te spreken - wat, of

- lt er straks uit de bus moet, komen.
Professor Heertje heeft ook,
urínder duidelijk, gezegds

met nog weer andere rroorden, maar níet

|t.

oo
" Een -goede bestut¡rder 1)an de uakbeueging kan niet ond.er aLLe omstandígheden
d,e aaarheid spneken" H.i.j mâet meestal d.e eógen
mendng ondengesehðkt maken aar¿ Ltet üeeygeuen uan. d.e getsoeL-ens.
uan de aehterbano o o o,-r

I¡laarover onze professor het hier heeft, dat is natuurlijk datgene $rat
zich v6ór rhet gordijn'l afspeeLt" oáãr r,¡oráen de gevoel-ens iran de achterban vertolkt- Dáár heeft men, zo verkl"aart de prõfu"ror, te maken met de
omstandígheden waaronder de vakbondsleider niet zijn eigen mening kan verkondígen en niet de r¿aarheíd kan spreken. Dat laatsteo zo vaLt dãaruit onmÍddel.Lijk af te leiden, gebeurt a c h t e r: her gordijn.

Volgens de professor r¿orden
¡'ín de iuíste toonzetting de roerseLen uan
de aehterban uen¡oord,
en zodoende gekanaL¿seerd,., wondt à¿n te zachbnoedìge toon aangesLagen dar¿ neernt de agressie tan d,e achterban níei af maar toe,
. " "Ilanneen te hoog uan de toz'en uoz,dt gebLazen,. . kz¿nien nad.eLen
ontstaan, b,u. dn de Ðorm uan een erplosde uan de Lonen...tl
heeft het híer.nog altíjd over hetgeen er vóór het gordijn plaats
- Hijwant
vindt,
hij zegt uitdiutcterijt, dat of d""" wíjze de i*årtle.rãrs ín
het openbaar worden toegesprokenr
Het zal onze lezers zijn opgevallen, dat olze zeetgeLeerde professor
als hij het over de gevoel.ns ,rãn de achterban heefÈ, aät wíl zeigen over
de eisen en verlangens van arbeíders, van tagressier'spreekt. uij"is tensLotte niet voor niets adviseur-van het uearljrsreven. Tüiens urooå iã"-ã"a,
(via een bankrekening in het buítent4nd, ,r".t-*.n zich weL herinneren zal)
dierrs r¡oord men spreekt. Dat bLijft dan-uiteraard voor zijn rekeníng.
Wat wíj volledíg onderschrijven, dat is de verzekeriãg van de professor, dat
rtuie aLLeen Let^ op ,nq,t er op
het toneeL gebetut" de heLft tan de
uooz,steT.Línq

wist. tt

Professor Heertje bedoelt natuurLíjk: op het toneel zoLang aLs het
gordijn o p e I is, of zorang er vóór aát goråijn iers
geschiedt. De andere helft van de voorstelling (inderdaad eeã beter r,¡oord dan voorstelLing
valt er níet te bedenken) speelt zich a c h t e r het gordijn af" I{et is
we1 zonder meer duidelíjk, dat het daarbij dan om de uãrangri3tste t"fii
gaat, tijdens weLke reen goede verstandhouding worclt gevergdl.
onze professor zegt, dat dít lmerkwaardigr urag-klinñen. Dat vínden
wij alLerminst. Ats hij schrijft, dar wim rãt en chris .r"r, v""r,
tijdens de hitte- van heã gevaeht weL eens even gebeld zul"len hebben';il;;;
na
te gaan hoe een impasse kon worden d,oorbrokene, ãrr, ,egg"n wij; ¿at om
aåaä"
wijlen sake van dei rloeg en Rinze zíjl.stra ooú.r, aat'fs vool vakbondsbestuurders en werkgeversvertegenwoordigers de normale manier van doen.
' zou het waar zíjn vragen wij ons af, dat professor Heertje rbij goede
ondernemers zeLden begrip heeft aangetroffen vóor de moeílijkä positie
van
een vakbondsbesÊuurdert? ons komt dat weinig waarschíjnlijk voor" In
ieder
geval had de heer Bakx er destíjds u*n opãn oog vool en wíj t,rrrnor, ;;;i:
líjk aannemen dat hij en prof" Heãrtje nu net de enígen zoudän zíjn" -_---
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hebben nog wat ínformatíe líggen over arbeidersaktíes in enkele oosteuropese Landenu ltaarnee $re graag onze lezers lasÈig vaLlen. Deze informatie
ís welíswaat zeer verschíLlend van aard en stamt uit situatieso die verregaand van elkaar afwijken, maar is er níet minder int,er:essant, om" Bij gelegenheid zullen hre ons beslíst verdiepen in de maatschappelijke .r"ttãudingen, waaronder deze stakingen pl-aatsgevonden hebbenr- -*ari voorlopíg
moeten we deze stakíngen maar zien al-s het negatíef van een foto" Dit bevêt weliswaar nu al de meest wezenlíjke ínforrnatíe, maar za! te zÍjner
tijd nog worden afgedrukt en uitvergroot ten behoeve vân een beter overzicht van het geheeL
lle beginnen met JoegosLavíi!, In het zuiden van dit l-and, in cle republiek Macedoniän heeft in de zomer van voríg jaar één van de langdurigite
stakíngen plaatsgevonden uit de geschiedenis van het naoorlogse Joegosla*
viê. Bij het bedrijf. Idnína ín het índustriestadje KraËovo ãtaakten toen
tussen de 200 en de 300 arbeiders 78 dagen 1.ang tegen de fusie met een
ander bedrijf . Deze fusie r.riLde de llfacedoonse partijtop doordrijven, ook
aL hadden de arbeíders in een referendum van hun auÍãefiSte afkeer van dít
voornemen blijk gegeven. Toen op de uítslag van het referendum geen aehË
werd geslâgeFr brak de staking uit. lfet het dreígen met ontslag èn loonsverlaging probeerde de Macedoonse Leíding de ãttie te breken, maar de
stakíng bleef overeínd. Het eínde van de staking kwam pas, toen ile autôriteíten plechtig beloofden om níet langer op een fusie äan te sturen. Voorzover we de zaak van hier uit kunnen overzien, is de fusíe ook uitgebleven.
I{el zíjn echter íntussen de aktíefste arbeíders pJ"us de direkteur van fdnina lnun baan kwijtgeraakË r.regens ,opruiîng1.
Geldt }lacedoníi! in JoegosLaviä als een betrekkeLijk achtergebLeven
gebied, van de reptibl.iek sloveníë (clie bij oosrenrijk l.ier) zegr men gewoonLijk het tegendeel" De Slovenen zouden het meesr-ordeiíjt<, gãaiscípiineerd en werkl"ustig zijn¡ voLgens het tradítionel.e beeld áat uren van hen
ophangt. Ìrlat dus te denken van een artíkel in NIN (van 2l juli l9S5), dar
zegt dat in de Sloveense kustpLaats Koper een tuitzonderingstoestandi bestond. Dan moet het bijna r¡el om een staking gaan. En inderdaad, NIN meLdt
dat zo¡¿el de havenarbeiders ín Ibper als díe van het Tomos-bedríjf hebben
gestaakt omdat ze de lonen re laag vonden. Dat is belåchetijkn víndt illJ/t/:
rHet is ¡¿aard om op Ëe merken, dat bÍj de tweemaandelijkãe:uitbetaLing
(waarom de zaak draaíde - D & G): een tieniaL havenarbeideis in de haven
van Koper een Ínkomen hed van tussen de zeven en de tien miLjoen oude
dínars, dat et 28-tussen de vijf en zeven nniLjoen verdienden, en- dat het
laagste inkomen víer níljoen oude dinars bedroeg, en dát voor een arbeider
14 dagen in de ziekter¿et Ì¡as ger{eest. oot -åijn in deze arbeidersraad
9i"
in de loop van dit jaar de inkomens verhoogd met ín totaal. 4s%.J
Ilet is duídelijk: her (Servísche) NIN víndt 'r maar níks in SLovenië.'
Anders zou het blad ook niet. zo he'et van de naaLd verslag van een staklng
hebben þebracht, 'r¡ant normaal gesproken kunnen in de JoägosLavische perä
stakingen alleen r,rorden vermeld ï^Ìanneer ze aL l.ang en brãed voorbij àt1n
(zoaLs in het gevaL van Idnína). ILaar nu kan de jouinalíst van NIN - onbákomrerd schríjven over de uitzonderíngstoestanã die de autoriteíten (dat
I'tre

wil zeggen: de arbeidersraacl, de soãiaat-poLitieke organisaties in de
haven en de gemeente) uitríepen, omdat de stalcing de hãven teveeL geld

tJ

kostte.

-

Deze toestand bLeef van kracht, t,otdat de door de staking veroorzaakte verliezen weer zouden zijn goedgemaakt,. Gnuivend citeerde 1llI/l/ ook
de sekretaris van de basisorganisatie van de partij in de haven van Koper.
volgens deze was bij deze staking op
geen enkeLe tnanÍer sprake gehreest van
dreigend nadeel voor de arbeiders, " tmaar bovenal lrun or,å.grip bij de arbeiders voor het
-f-eit, dat zij alleen maar datgene kunnen veraãLen wat zij
eerst verdiend hebbenr
"
Dan nu een bericht over een staking in Polen, in februari/maart dit
jaar' Het gaat over een staking.r"r, vroù¡.ren in de Rosa Luæernburg-fabríeken
in I'Jarschau (wat voor soort fabríeken dit zijn is ons onbekenC). Aangaande
het verloop van deze stakirrg citeren wij uit ínformatiebull*iirr" vän het
ondergrondse Solidarnoéó uit l.Iainz en Bern"
tfDe staking bij
Rosa Ltwemburg begon donderdag 28 februari. De arbeídsters van afdelíng ['I-l hebben rs middags hun machines stopgezet en e'lkaar
met gestrekte handen het V-teken gegeven. De bedrijfsleiåing heeft deze
aktie genege-erd. op maandag 4 maart heeft het hele personeeL
afdeling
P-l (zaln 100 personen) het ¡,¡erk een half r'r,-rr ,r**rgelegd z zijvan
eisten een
aanpassing van hun lonen aan het landelijk gemiddelde, cl.w. z'" een verhoging van ca" 3.000 zl. ne direktÍe gaf geán kãnkreer ant¡,roord. ze beloofde
aLleen ?na te gaanr of, en zo ja, hoeveel meer Loan zíj kon geven. op g
maart' de ínternational.e Vrouwendag, werd in afdeLing T.I-ã, r"ri 200 mensen
werken, het werk voor twee uur neergelegd. De arbeidsters c{,urfden geen afgevaardigden te kiezen; zij eisten een ioonsverhoging met 3000 Z1 voor het
hele personeel van Rosa Luæemburg" (...) op ll maair staakte de volgende
afdeling, P-5. De B0 vrouÌ¡r personeel heef,t het vrerk voor anderhalã uur
neergelgd en eiste eveneens loonsverhoging.rt
t'Aktívistes van soLídarno6ô in de-Rosø Luæembu,g-fabrieken
zeggen ven
de situatie het volgendes oDe vrouüren werken bij onä in tarief, váãk ti.r,
tot tl{aalf uur lang. Zo is het bíjvoorbeeld ts maandags dikwijls zo, dat
er om hal-f zes begonnen rnrordt en na twee uur t s miãdags ,noÊ steeds
de
heLft van de arbeiders aanwezig en aan het werk is" rn de afd"îirrg"n r"ut
het v¡erk üàtaar en ongezond is verdient men tot aan de 16"000 zloiy, maar
ín de andere afdelíngen krijgen de arbeídsters niet zelden maar g000 zI.
Het gemiddelde loon, dat het bedrijf offícieel noemt, I6.700 z/o ís
daarom.zo hoog, omdat de salarissen van de chefs worden meegeteld,
van
die Lui hebben hre een hele hoop. Bovendien ryerden ook de lonen uit en
overurenr -vrije zaterdagen enz, enz" meegerekend.. r
tOp de Vrouwendag
stond de heLe-afde1-ing I,I-4 stil,
ze1"fs de partÍjleden en leden van de níeur¡e officíäle vakbõnd deden mee. r,rij eisten 3000
ZLoty loonsverhoging. Een afvaardiging hebben r,re nÍet gestuurå - r.re hebben
afgesproken dat als 6én van ons begini te praten, dan meteen een paar andere.vroulten meepraten' zodat niet steeds dezelfden aan het woord zl.jn" Oank
zíi deze methode $teet de direktie nog steeds níet wie zij rnoet ontslaan.
op de afdelíng verscheen de bedrijfsleider samen met, de
sekretaris
van de bedríjfs-partijcel" Hij beloofde ons v66r de l4e maart
"är"t" antr,¡oord te
geven" (..") Vanaf de lle maart zat d,e sekretaris van het l,Iarschause partijcomité dríe dagen lang in ons bedrijfo maar hij durfde zich nier op cle
afdeling te vertonen. Deze I,üozníak noaigáe alleen ãie arbeidsters,
die f.id
van de partij zíin, uít om voor een gesprek naar het kantoorgebour¿
te
komen' De bedrijfsleíder heeft ín afdeLing If-4 een personeel-svergadering
bij elkaar geroepen" Hij begon met te zeggãn, dat hij g".r, g"ia had, maar
dat hij alLe moeíte zou doen om het
nár níjscñoiirrgriorra" besremde
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t4geLd

vríj te krijgen. Op verzoek van de bedrijfsleider rraren cle vrouwen
om hun ultimatun Ínzake de Loonsverhogíng tot de 25e maart te verr

bereid

lengen.
tBínnen de dírektie werd koortsachtig vergaderd, de ene zitting volgde op de andere. In de fabríeksmededelingen schreef. zíj, dat het werk vanrtege ontbrekende onderdelen had moeten worden stítgezet en dat daaron ook
het personeeL rtzo opgewonden" \,ras ge\,rreest. I)oor het bedrijf lopen de heLe
tíjd agenten van de veiligheidspolítie rond. De korunr:nilcatie tussen de afdelingen onderlíng r¡erd bemoeiLijkt - op een teLefoonverbinding moet uen
soms een uur lang wachten. De gesprekken worden waarschíjnlijk afgeluisterd. De ehefs gaan de afdelingen langs en uiten dreigementen, Zíj zijn
bang om op te vaL1en, hun lonen zijn ook níet al- te hoog, maar daar staat
tegenover dat ze er niet voor hoeven te ploeteren, I
?Er hangt een sfeer van ver\{achting" Het is aL bekend, dat de veertíende afdeling haar lonen al v6õr de feestdagen lcríjgt uÍtbetaal-d. Er
zí.jn ook pogíngen om vanaf I apriL een níeur¡ loonsysteem i.n te voeren, dat
oorspronkeLijk pas per I juli zou ingaan. Dít níeur,re loonsysteem is pure
oplichterij o maar in de eerste tr¡ree maanden zuLlen de mensen de índruk
hebben al-sof ze meer verdienen. De vrouqren zijn onËevreden, en $ranneer
onze eísen op 25 maart, níet worden ingewilligd en de lf-4-afdeling zal gaan
staken, dan zuLlen ook de andere afdelingen pLat gaan. s Over de afloop van
deze aktie ontbreekt echter nog de informatie."
Ons laatste stakingsberícht komt uir de Sovjet-Unie. Ðaar heeft de
nieuwe leíder Gorbatsjov, zoals bekenrl, een anti-alkoholkampagne cp t,oul't
gezet die, in tegenstelling tot kâmpagnes voor zaken aLs meer arbeidsdíscipline, wel degel"ijk serieus ro¡ordt doorgezet. Er zijn gerue.htenn dat bíj
wiize van proef hele steden zul.Len r,¡orden drooggeLegd, dat bepaalde artikeLen uit de handeL zullen r¡orden genomen of extra belast (bepaalde soorten drank, gist om zelt samogon le stoken, eau de cologne om te drinken
als de vodka op is) of dat de openingsuren van de drankwinkels verder zuLlen r,¡orden beperlct, Nu rríIlen de geruchten 6õk, dat in de l(orni-republíek
ín het noord-oost,en van Europees Rusland onmiddeLLíjk stakíngen zijn uitgebroken toen daar de drankverkoop werd gestaakt. l:l¿ar verluidt werd de
verkoop van vodka daarop r,reer onmiddeiLíjk hervat"
Naar aLle waarschijnlijkheid berusÊ dít bericht op waarheid, Toch
moet men eehter voorzichtig zijn en kan men aan de gebeurtenissen in de
Komí-republiek níet de reakties van de meeste Russísche arbeiders afmeten,
De Komí-repub}iek ís namelíjk een onherbergzaan gebied, rvaar ook de nodige
strafkampen Liggen (Vorkoeta is hiervan het bekendste). Voor míjnbouw,
bouw- en ontginningsprojekten worden in dit gebied arbeiders van een bepaald soort ingezet: avonturiers die op de hoge premies uit zí.jn en hel"e
en halve kriurinelen die voor een tsatgef in de Komi-SSR kwijtscheLdíng
van straf krijgen beloofd. Het ís níet gezegd, dat genoemde staking juist
onder deze groep arbeiders uitbrak, maar de kans daarop is wel groot. En
tot een regelrechte staking in meer geregeLde ondernemingen zulLen ze wel

níet gauw aanleídíng geven.
Nasc hrift
Toen dÍt artilçel gereed was kwamen Ìüe er ¿chter, dat de Ros Lurenibllrg-fabríek gloeilarnpen produceert. Samogon is een zeer sÈerke eigengestãokte
drank. De waarde van de oude dinar en de zlory is ons nog niet bekend.

