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Betreft: Besloten bijeenkomst van de KEIM-ml over de vakbondsstrijd,

Verslag van de op woensdag 22-12-1976 in gebouw Odeon, Gou
vernestraat 50-72 te Rotterdam, gehouden bijeenkomst van de KEN-
ml in het kader van de valtbonds strijd.

De vergadering is slechts toegankelijk voor hen die een
persoonlijke uitnodiging, hetzij mondeling hetzij schriftelijk,
hebben ontvangen.

Aanwezig zijn 11 personen.
De bijeenkomst wordt te 20.00 uur geopend en de voorzitter

houdt een inleiding over de oorzaken en gevolgen van de economi-
sche crisis.

Hoofdpunten zijn:
1. Crisis en werkloosheid wordt veroorzaakt door de kapitalisten

namelijk verscherping van de concurrentie, problemen van de
afzetmarkt en de gestadige groei van het aantal werklozen.

2. Vakbeweging en vakbondsraad (VR).
De inleider zegt dat de VR naar een oplossing zoekt voor d

problemen binnen de kapitalistische maatschappij, wat nooit zal
lukken omdat het kapitalisme zelf het probleem is.

De KBN-ml is van mening dat de arbeiders alleen hun strijd
kunnen winnen binnen de vakbonden zelf door middel van een oppor
tunisjztyitische taktiek.

De vakbonden moeten op lange termijn zorgen voor inleverin
van loon en alle sociale zekerheden om de economie op gang te
houden. Doen de/bonden dit niet dan trekt de kapitalist zich teru
Zowel de vakbonden als de kapitalisten zijn niet gebaat met een
kloof tussen beide partijen, dus lopen de vakbonden aan de lei-
band van de kapitalisten om toch nog iets te doen voor de arbei-
ders, maar in zekere zin worden ze bestolen.

Waarom stelt de KEN-ml de VR aan de kaak? Omdat alle maat-
regelen van vakbonden en regering e.d. de economische problemen
niet oplossen en het is niet denkbeeldig dat nog ergere maatre-
gelen van de vakbonden t.o.v. de arbeiders zullen volgen. Het be
tekent in ieder geval afbraak van het levenspeil van de arbeider

Uit de houding van de CPN blijkt duidelijk dat de FIMV-top
in bescherming wordt genomen, omdat geëist wordt aan zwakke be-
drijven subsidies te verlenen of deze te verhogen. Dat betekent
volgens de CPN het creëren van werkgelegenheid.

De KBN-ml is voor geen enkele concessie maar eist volledig
prijscompensatie. De crisis oplossen is onmogelijk omdat eerst
het kapitalisme omver geworpen moet worden. Het tegendeel hierva
bewijzen is volksverlakkerij. Politiek moet aansluiting kunnen
vinden bij de volksmassa, namelijk door een juiste opstelling
tegen de crisis. Praktische politiek is dus: Vakbondsstrijd tege:
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de politiek van de kapitalisten door o. a. op hun samenkomsten ar
beiders uit te nodigen om opmerkingen te maken uit de praktijk.
Het is bekend dat veel arbeiders de geschriften van de KEN-ml no
te algemeen vinden. Het is de concrete politiek van de kapitalis
ten om de moeilijkheden van de arbeiders over hun ruggen af te
wentelen. Zij doen dit o. a. door loononderhandelingen te traine-
ren met loonbeperking als gevolg en het drukken van het levens-
peil. Ook richten de kapitalisten zich tegen het systeem van au-
tomatische prijscompensatie.

De VNO en de NCW hebben voor 1980 het volgende perspectief
- Het plaatsen van jonge werklozen op leercontracten.
- De mogelijkheid vergroten om jonge werkkrachten te verplaatsen
en/of om te scholen.

- Werklozen in minder aantrekkelijke baantjes, dus geen aangepas
werk, te plaatsen.

- De WAO-yltkering van QQ% naar 755*> terugbrengen.
De WAC WBlvaartsvast tot waardevast te maken.
V/elvaartsvast = Alle lonen en uitkeringen worden verhoogd in-

dien het minimumloon verhoogd wordt.
"Waardevast = Prijscompensatie wordt slechts als de lonen om

hoog gaan gerealiseerd, zodat de lonen en uit-
keringen alleen procentueel stijgen en niet vo
iedereen een zelfde bedrag.

- Voor niet kostwinners moet de WAO beperkt worden tot 70$a wat
belangrijk is voor bijvoorbeeld afzwaaiende militairen.

De ondernemers hebben ten aanzien van het uitgavenbeleid
van de overheid voorgesteld om niet de concurrentiepositie van
Nederland aan te tasten door de belastingdruk gunstiger te maken

Komt er van het voorstel van de ondernemers niets terecht,
dan moeten er andere ingrijpende maatregelen genomen worden, zoa
het steunen van bedrijven die door een staking worden getroffen
uit de algemene ondernemerspot.

De KEN-ml is van mening dat al deze oplossingen de proble-
men verscherpen. Dit soort maatregelen is ook te zien in Duits-
land, België, Italië enz.

Uit een aantal voorbeelden is duidelijk te zien dat fusie
van bedrijven in vele gevallen afstoten van bedrijven betekent,
met als gevolg minder arbeidsplaatsen. Voorheen- werden bepaalde
bedrijven verplaatst naar de ontwikkelingslanden maar dat doen
de kapitalisten nu niet meer omdat de positie in de ontwikkeling
landen erg onzeker is. De verslechtering van de situatie hier be
tekent wel dat veel produkten uit de 3e wereld hun weg vinden
naar de kapitalistische landen, waardoor minder produkten kunnen
worden afgezet, dus hoge prijzen.

De textielbedrijven in Nederland zijn niet meer belangrijk
voor de kapitalisten vanwege de hoge lonen, daarom hebben 20 Ne-
derlandse bedrijven zich gevestigd in Tunesië. Ook in andere lan
den in het Midden-Oosten worden door de kapitalisten investerin-
gen gedaan vanwege het gunstige economische klimaat.

De arbeiders verdienen echter naar verhouding maar een f ra
tie van hetgeen daarmee wordt verdiend voor overeenkomstig werk
in de kapitalistische landen. Dus moeten de bedrijven doorgaan
met het verplaatsen van arbeidsplaatsen om zo de economische spi
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raal vrij te laten..
Als de scheepsbouw enz. in ogenschouw wordt genomen, dan i

te zien dat er 1^ miljoen arbeidsplaatsen teveel zijn in \7est-
Europa, dat de scheepsbouw een overcapaciteit heeft van 50% tot
1980 terwijl de wereldhandel e.d. slechts met 5 tot 9;ó toenam.

Het is niet denkbeeldig dat Nederland op korte termijn ge-
confronteerd wordt met 10.000 arbeidsplaatsen minder in de
scheepsbouw, zodat het aantal werklozen toeneemt tot 250.000 in
die sector.

Door de geïndustrialiseerde landen in West-Europa zijn voc
stellen gedaan om de scheepsbouwindustrie in Japan van 65% terug
te brengen tot 5Q% op de wereldmarkt.

Andere problemen zijn de expansiedriften van de Sovjet Uni
voornamelijk op vervoersgebied. Door dumpprijzen op vrachtgebied
wordt een chaos veroorzaakt in het Europese kamp, hetgeen een
voordeel is voor de Sovjet Unie.

Ten aanzien van de afbraakpolitiek van de kapitalisten zij
voorbeelden te over, doch het belangrijkste terrein is het werk-
lozenprobleem. De kapitalisten hebben tot doel om de concurren-
tiepositie te behouden. De conjuncturele werkloosheid mag de
grens van 70.000 niet overschrijden.

De politiek van de FNV is gericht op compromissen met de
ondernemers. Dat betekent heel duidelijk financiële achteruitgan
van de werkende massa. .
1965-1970 De groei was 4,5%.
1970-1975 Daling van het percentage tot 2,5% wat een geflatteerd

beeld is omdat de daling groter was, namelijk
- De BTü-verhoging is niet vergoed.
- Door procentuele loonaanpassing worden de verhoudin-

gen tussen arm en rijk verscherpt enz.
- Het stap voor stap achteruit gaan van de arbeiders
voor loonrondes is toegeven aan de kapitalisten.

De arbeiders zijn nergens meer als bijvoorbeeld Wiegel aan
de macht komt. Gesteld wordt dat de staat neutraal is en bemid-
delt tussen werknemers en werkgevers. Dat is een leugen want de
staat beschermt de belangen van de kapitalisten. De KEK-ml is er
van overtuigd dat de arbeider/^ zich steeds bewuster wordt van
zijn situatie. De vergaderingen van de FNV worden slecht bezocht
waarin zit opgesloten dat de FNV niet de gehele arbeidersklasse
vertegenwoordigt maar een stelletje handlangers van de kapitalis
ten die door het sluiten van compromissen zich in laten pakken i
plaats van vechten tegen de sociaal-democraten die de vakbonds-
leiding beheersen.

Daarom moet de KEN-ml ook strijd leveren om dit te verande
ren en die strijd moet aan.de basis beginnen. Zij moet er voor
vechten dat de arbeidersmassa zich niet laat blinddoeken door
mooie beloften waardoor de economie weer opgevijzeld kan worden.
De Kü2Nf-ml moet de arbeidersmassa aanvoeren in haar strijd om soc
Ie verworvenheden onaangetast te laten.

Slechts 30 a 35% van de werkende bevolking is aangesloten
bij een vakorganisatie. Dat houdt in dat alle activiteiten van
de vakbonden mede gericht zijn op de niet aangeslotenen. De vak-
bondsleden moeten leren begrijpen dat deze niet aangeslotenen de
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contributie per maand in hun. zak houden. Dat zij mee profiteren
van door strijd verworven rechten.

Kortom er treedt een verscherping van de toestand op. Agre
sieve concurrentie houdt een nog grotere overcapaciteit in. Al-
leen de grotere bedrijven overleven dit omdat die in staat zijn
elders te investeren waar een gunstig arbeidsklimaat is.

Een pakje boter wordt tegen afbraakprijzen gekocht. De grc
te boterboeren profiteren hiervan door kapitaal vast te leggen
in dit produkt, omdat er altijd wel een winstmarge op is. De kle
ne bedrijven, dus niet zo kapitaalkrachtig, missen daardoor de
kwantumkorting. De winst is daardoor geringer en zo wordt de
markt voor de kleine bedrijven vernietigd.

De KEN-ml moet er voor vechten dat de koopkracht blijft ge
handhaafd of wordt opgevijzeld. Dat wil niet zeggen dat de econc
mie daardoor gezond wordt gemaakt zoals de CPN zegt, maar dat de
arbeider niet het slachtoffer mag zijn van kapitaalmanipulaties.
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Betreft: Werkgroep Vakbeweging van de KEN-ml.

Door de Werkgroep Vakbeweging van de KEN-ml zijn enige
besloten discussiebi ̂eenkomsten gehouden waarop uitvoerig is ge-
sproken óver' de "Inleiding Werkgroep Vakbeweging 21 september
'77" en de "Richtlijn 'Vakbohdswerk" "gedateerd 5 oktober 1977. De
betrokken nota's zijn in fotocopie bijgevoegd.

Besloten is de standpunten van de vakbeweging voor 1978
op de voet te volgen en hierop eventuele acties af te stemmen.
De vergaderingen van de verschillende bonden zoals de Industrie-
bonden en de Vervoersbonden zullen voor zover mogelijk bezocht
worden.

In eerste instantie zal de aandacht gericht worden op de
ontwikkelingen rond de scheepswerf van Gusto in Schiedam. De ac-
ties worden daar nu nog geleid door de P.v.d.A. en de C.P.N.,
maar niet uitgesloten is dat deze organisaties de zaak weer la-
ten zakken zodra blijkt dat positieve resultaten niet behaald
kunnen worden. De KEN-ml moet dan klaar zijn om aan de acties
leiding te geven.

Op 3-11-1977 zal een landelijke manifestatie worden genpu
den om de situatie van de leerling-verpleegsters in de publici-
teit te brengen. Aan deze manifestatie zal worden deelgenomen
door de KEN-ml.

200 A 03



Inleiding Wejferroep Vakbeweging 21 september '77.
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Beste Vrienden,

ik heet iedereen van harte welkom op deze eerste vergadering van de
werkgroep vakbeweging. Ieder die hier zit, is de afgelopen weken bena-
derd vanuit de KEN met het idee voor de opzet van dewerkgroep vakbe-
weging, en om er aan mee te werken.
Ik zal eerat wat verder ingaan op de opzet en de bedoeling mot deze
werkgroep, en met name op voorbeelden van wnt de werkgroep vakbeweging
ir de strijd op ons bedrijf en in onze vakbond kan betekenen.
Ala oerate wat kort ovor de opzet en de bedoeling van de werkgroep.
Het is niet zo, zoals do naam misschien doet vermoeden, dat wij voor
deze werkgroep alleen maar vakbondsleden benaderen. Ook vanavond zijn
er mensen die om uiteenlopende rodonon nog niet, of niet meer lid zijn
van de vakbond. Ook hebben we niet de bedoeling ora ons in deze werk-
groep zomaar bozig te houden met een studie van de vakbeweging. Of om
mensen bijoen te brengen om se te bewegen vakbondsvergaderingen regel-
matiger te bezoeken.
De bedoeling met de opzet van de werkgroepen vakbeweging- die we ook
in andere steden opzetten- is kort gezegd: otn de strijd van onderop
in de bedrijven en de vakbond vooruit te helpen en om - op langere ter-
mijn geredeneerd - de vakbonden woer in hnnden von de arbeiders te
brengen.
Wie de arbeiderestrijd vooruit wil brengen, of hij nu Iti of buiten do
vakbond zit, kan niet om de vakbond heen. In alle arbeidercstrijd
speelt do vakbond een centrale rol. Ook al ie het soms een negatieve
rol.
De vakbonden zijn van oorsprong opgezet om te strijden voor de arbeids-
voorwaarden en de levensstandaard van de arbeiders, tegenover de uit-
buiting wn onderdrukking door de kapitalisten. De vakbonden hebben een
gróte rol gespeeld in de geschiedenis van de arbeid restrijd.

Door de vakverenigingsstrijd hebben de arbeidere de noodzaak geleerd
om aioh te verenigen tegen de kapitalisten. TTog altijd is een behoor-
lijk aantal arbeiders lid van de vakbond, vanuit het besef dat we een
eigen orgsniactie nodig hebbon om ons teweer to gunnen stellen tegen-
over de heersende klasse. Het kan niet ontkend worden dat een goede
vakbond een onmisbonr wnpon is voor de arbeiders in de klassenstrijd.
Maar de vnkbond vervult al sindo long niet meer de rol van wapon voor
de arbeiders in de klassenstrijd, of op zijn minst vervult zij die rol
zeer onv Idoende.
De r,eden daarvoor is dat do vakbond al oinder lang niet meer in handen
is van de arbeiders. Zij is in handen van oen heel leger van bestuur-
ders, figuren nla Kok en dergelijke, die er eigenlijk voor betaald wor-
den om de arbeidorsbclangen te verdedigen, q^aar die voortdurend de sr-
beidorobelangen Inten vollen, de arboiderastrijd bij voorbaat afzwak-
ken door met eisen op do proppen te komen die een verdelende invloed
hebbon, omdat ze niet uitgaan van het nrbeidorobolang, maar van wat
heot hot 'bedrijfsbelang' of het 'okonomioo belang'; bestuurders ook
die regelmatig de strijd aan de barsis, in de bedrijven en op Inger
vakbondaniveau af wurgen of1 breken.
Bijvoorbeeld, ondanks de krachtige stakingen van februari, leidde
hot ei een programma van de FNV ertoe, dat de uiteindelijke reoultaten
de loonsachteruitEang van vorig jnar niet eens konden goedmaken on
dat de eerste inbreuk op de pri j stompe nsatio - via de oc honing van
de BTW-verhoging- gemaakt is. Zulke zakon veroorzaken desillusaie en
verdeeldheid in de arbeidersgeledere r.
Niet alleen in de CAO-strijd en ten aanzien van de top van de vakbewe-
ging speelt dit probleem. In alle dagelijkse ptrijd, op alle niveau's
van de vakbeweging komen dezelfde problemen naar voren.



Bijvoorbeeld bij ha\-; bedrijvenwerk van do vakbond. Ondernemingsafde-
lingen en bedrijfaledengroepen zijn opgezet met het doel» om beter op
te kunnen komen voor de belangen von de bendeleden op het bedrijf.
Maar op de scheepswerven bijvoorbeeld - zoals bij de RDM - houden de
besturen van de bedrijfsledengroopen van de Industriebond MCV zioh
niet bezig met het versterken van de strijd tegen de gedwongen ont-
slagen en v<5ó"r de verdediging von de oude sociale regeling van de RSV,
dio de arbeiders oen zekere bescherming bood bij reorganisaties en der-
gelijke; maar houden zij zich besig met de mensen, die eenmaal de
ontslagbrief in de bus hebben gehad, voor to lichten over hun ( nu dua
gekortwiekte) rechten. Hot lontete jaar zijn zo honderdon, vooral ou-
dere scheepswerf-arbeiders met otilzwijgoncle toestemming von de vakfe
bond afgevloeid.
Ook uit onze eigen bedrijfssituatie zullen we diverse vooi'beelden van
soortgelijke situaties kunnen nnndragen.
Toegegeven, als we zeggen we willen met de werkgroepen vakbeweging
de strijd van onderop versterken en de vnkbond weer in handen van de
arbeiders brengen, dan zullen verschillenden gelijk zeggen,'maar
dat is vrijwel onmogelijk, kijk eens noar dio enorme burokratie,
daar kom je nooit doorheen'.
Wij zeggen niet dat dat géén moeilijke en lange strijd ia. Maar wel
dat het mogelijk is daarin vorderingen te maken, als we ons niet bepor
ken tot het stellen vnn alleen maar leuzen tegenover de politiek van
de vakbondsbestuurders, maar ona in de werkgroepen vakbeweging daad-
werkelijk gaan bezig houden met de strijd van onderop, in onzo eigen
bedrijven, en hand in hand daarmee ons bezig gaar houden met het
winren van invloed aan de basis in do vakbeweging.
Zonder ons bezig te houden mot d<: vraag hoo we invloed in de vakbewe-
ging kunnen winnen, is het versterken van do arbeidersstrijd niet
eena mogelijk. Op alle bedrijven zijn er immers veel kommissies,
organen als de ondernemingsraad, en ook bedrijfsledengroepon, waarin
vakbondsleden, D! of niet mot vertrouwen van hun kollega's- , zitten
om do orbeidersbelangen te verdedigen.
Wie bijvoorbeeld iets wil ondernemen tegen de onveiligheid op het be-
drijf, zal uiteindelijk niets boreiken r.la hij alleen maar de zaak
aan de kaak stelt en oproept om or iets arm te do«n.
Want in feite beperk je je er dan alleen maar toe om tegen de mensen
te zoggen: er deugt niets van, gooi de znak maar plat.
Er werkelijk iete aan doen betekent kontakten leggen met kollegaé
en met hen beopreken welke weg or bewandeld moet worden om de strijd
rond het punt zo breed mogelijk to ontwikkkelcn. Daarvoor liggen
er vaak esn reeks mogelijkheden, zoala de zaak beginnen- aan te kaar-
ten bij do OR en bij oommissies die over do veiligheid gaan» do zaak
aan de orde stellen op oor bondsvergadering en or oen stukje over
plaatsen in een krantje van de Bedrijfeledengroep, om meer kollega's
voor het juiste standpunt te winnen.
Al die wegen moeten zo mogelijk bewandeld worden, omdat ze kunnen
bijdragen de eenheid te vorsterken.
Bovendien moeten we er niot bij voorbaat vnn uitgaan dat hot on-
mogelijk is om aulke organen, of mensen er in, achter aktles voor
belangen van de arbeiders te krijgen.
Wanneer het wol lukt om mensen vnn do OR, of uit het bestuur van de
BLG, zij het schoorvoetend, achter de zaak te krijgen, zou zoiets erg
belangrijk zijn, omdat het de strijd vnn onderop versterkt.
Zelfs wanneer we vakbondsbestuurdors, die heel wat op hun geweten
hebben, achter een bepaalde nktio kunnen krijgen, al is
halfhartig en mlesohien tijdelijk, dan ia dat enorm belangrijk.
Het gaat ons or immers om, in de eerste plnata, alle krachten l
te mobiliseren om de eenheid en de strijd vooruit te helpen. Alleen
door ons op zo'n manier met de strijd van onderop beaig te houden
kunnen wij en andere strijdbare kollega's het vertrouwen winnen van
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de kollega'a. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dot al3 er weer ver-
kiezingen komen voor kommissies, OR'n , besturen BLG'e en dergelijke,
dot cJan strijdbare kollega's verkozen worden in sulke organen, in
plaats van de halfhartige mensen die n Heen tnoar het vertrouwen genie-
ten van de bondsbestuurders*
Dit bedoelen wij met de strijd van onderop versterken en invloed win-
nen in de vakbeweging. Over zulke zaken willen we vooral oan de hand
van de eigenervaringen op het bedrijf diskucsieren; de ervaringen uit-
wisselen om van elkaar te leren, zodat we-vanuit de werkgroep vakbevr -
ging een steeda betere toktiek in do aanpnk van dit werk ontwikkelen.
Om een voorbeeld te geven. S'ij ó<5n van de aanwezige kollegn's, bij
Joop, speelt op het bedrijf het probleem dat er aan bedrijfsarts ia,
èie tegelijkertijd Iccntrolcror.d geneesheer ie. Dese man wordt door
alle arbeidera een pnardensla.gor genoemd, omdat hij zolfe als je dood-
ziek bent met eon paar anporiontjeo weor aan het werk stuurt.
Vorschillando mennen hebben al brieven ovor deze kwestie aan de OR ge-
schreven. Maar dio doot er niets aan, de bespreking erover is zelfs
buiten de notulen gehouden., V/e hebben van de week besproken, hoe we
deae zaak kunnennanpakken. Het h e erf t geen zin om zomaar een pamflet
erover uit te geven, temeer omdat «T o op over deze zaak nog geen kon j
takten heeft met andere kollaga'n. We hebben afgesproken dat hij eerst
do komende weken over dozo Haak öiskuesiert met kollega's en probeert *
kontakt non te knopen met mensen die er ook wat ann willen doen.
Ook gaat Joop eer babbeltje maken met een OR-lirl, om te weten te komen
wat het standpunt ia vnn de OR-leden. Een ander hulpmiddel is dat de
Rode Tribune aan de pnort wordt verkocht r We hebben de Ken-leden
geïnstrueerd om ook over deze kwestie babbeltjes te maken on 20 te
proberen met mennen kontakt te loggen. Hot belangrijkste is nu dat
we eerste meer t? •weten Iconien on onze kontakten uitbloeiden.
Op basis daarvan kunren we dan cvor onigo tijd bekijken of we de
aanhangig ma kon via de vakbond ( daarvoor moe-t; ook nog worden onder-
zocht of or een BLG'a is.) of vin il o OR en zo*
En ala dat allemaal niot mogelijk is, om dan namenR een griepje kol-
lega's, als we dio bij elkaar kunnen kr i jgen, er een pamflet over uit
te geven. V/e hebben daarbi j besorokcn dot we zoiets het boete kunnen
doen als er een aanleiding is, nln o r bijvoorbeeld lemend - wat al eer-
der is gebeurd- door de paordennlager aan het werk in gestuurd, on de
dag erop doodziek in Rot ziekenhuis belandt.
Met diskussies over de aanpak vr.n zulke kwesties, die betrekking heb-
ben op onze eigen bedr i jTH- on vakbondDQJtua t ie willen we een groot
deel van de ti.lil op de worh^roi/pver^nrlc ringen besteden.

Vooral.op deze eerste bi jeor.itor.bt lc het nodig d rit we grongig ingaan
opr'ISalS ze bij jullie op het bedrijf spelen.
Daarnaast willen we in de? noekornat ook regelmatig op de werkgroep-
vergaderingen riiskussieren ove::- de centrale vr na ga t ukken van de vok-
bondfistrijd. Dat zijn vraagstukken nis bijvoorbeeld de opstelling van
de PNV-top in cl e CAO-onderhandelingen. Z^nls v*rig jaar het FNV-plan
dat hot idee verkondigde dat 'iieor winat , meer werk ' z^u opleveren.
De KEN-ml heef t toen b i j eenkoms ten belegd, waarop dat idee ontmaskerd
werd, we hebbon daarbij de vierkelijke ooreaken van de ek^nomiese kri-
sis uit de dooken godaan, namelijk dat niet de ho-gte van de winst,
maar de overproductie en overkopacit.eit de kriais
Ook op de workgroc-p-7n.r>f;adc.u iing^n zullen we ons mooten bezighouden
met hetvoerlegger; van opva/t: tingenvan d w "P^V-top, die oen belem-
mering vormen voor rlo rirbei^lernytri j d « . Artikelen in de Rode Tribune
over de vakbond.ipcO.itiolr kunnen daarbij oen uiatekend hulpmiddel z i jn ,
Ook willen we ovor zulko onderwerpon üiükussiestenoils maken»

Tot slot zou ik noa willen zegden dat we beseffen dat om öe vakbonden
weer in handen van do orbeidern to brengen, dat dot geen kwestie van
maanden, maar een u^riyi van vr»lc jaren nal zijn.



Maar ale we ons nteeds oriënteren op hot versterken van de strijd
van onderop, moeten v?o or neker in kunnen slagen om veel meer
kollega'g, die nu vank in hun eentje en versnipperd opkomen
voor een goede vakbond, te "bundelen via het werk vnn de
werkgroepen vakbeweging.



^ a f : s^^Sasss'i4;^^:^^ii^
''V'' &^'*'^ '*"" i:^V,r . . . . . . ^''RÏOIlTJil^^VAraQjroSWBRK-, fB:O'''/6o.

PB 8SONMISOÏJ2) 6TRI JI>- KOJJSEKWENT VOEREïr VOOR BE KLASSEBEIANGEN. »POÏI-:
VISEREN» KSIPt TOE ISpEBMEHDi . . ^ - ' ; r ' " .v ' ; ; /' ' .

Iep*aanzien van de vorige landelijke vergadering en de daar verspreid^
inleiding, speler? er nog belangrijke fouten in de aanpak van. ons' vakbó»
werk, Die kortten, het duidelijke tot uitdrukking inde inleiding- < * • - > . • ? ' " •
-dé: voorbéeld.ëii diè'aangehaald worden- gaan of over strijd qie- de vak-
bond laat liggen (bijv. de bedrijf sart o), £f over, negatieve y/)ör"beejj.dej
van het bedrijv&nwérk van'-de vakbond (bijv. de< bedrijfsledengrr>epen,yei
dé> industriebond; NKV: bij d e w e r v e n ) . - ' ; , ; - > ^ v ' . / , - . '
-Er wordtbin de inleiding wel gersprokon óver de ; hoodaaak öntfiook te v ' ,
riphten op OR's, vakbondsorganen, be0l;uurdë3?s; e«d., maar korapr4mise,»ns>,
met bestuurders moeten plaatsvinden op paaiè ?van <1e initiatieven die; v'
v>i^.- nemen> •?:•..> - - • > ' > ' . ' • . . " : ';" ', . ' - ' , - • • • " • ; . . ' r ; ,^--;.s:.: ' . ; . - . : : • : • ; . . , , •,;
Kortom, de irileiding-haalt voor de aanpak Van;het'werk alleen eenzijdig
die dingen "haar'voren, waar wij initiatieven én-leid ing kunnen neme n i >,
Een derèelii)ke oriëntatie ziet yoorbij eah liet feitf .dat negentig tot-S
95?» van de klassastrljd niet op'ons'initiatief .v j?laa|svind t, r^eit onder
onze leiding kan staani Een dergelijke oriëntatie ziet niet d^t er van-
uit de vakbond ï'op' heèj. veel bedrd jvené via 9I£ 's óf distripten örg veel
klasseatrijd wórdt aangepakt, en dat in de klagsestrijd op ditvpofflent. '
de .offioléle/leiding in meerderheid berüöt feij reforaiisten *én:. spma \ - j
ook revisionisten-» Wanneer wij ona, r4et oriënteren op deelname aan - :
die klasa©etrijd, maar eenzij4|g pp waar wij initiatieven en leiding • •
kunnen nemen, dan sluiten we ons af van V90 ,tot 95^ van de klasse strijd t

. . . . . . . . . .
Onder deze eenzijdige, 'oriëntatie? op zelfstandige initiatieven en*

* » in de klassestri jd, : sohuilt de oude radikalistisbhe lijn.van de:arbei«-/
d e reet rijd ^voeren Donder en tegen de b^ondsleiding', die beruet op het . .

, idee : a^aof onae baleng/ijltete taak in de kleissestrl jd ' eau zi jn- ' '
'de hoofdoleg te richten -tegen de verzoeners '. v • ,r

, Het Ijdee van de ; 'Koofdalög tegen de verzoeners riohten' Btel^-onae •' :
, taken in dé klasse strijd volledig op zijn kop>, .-;: ^^l/^ l ; : " ' :

. InplaatB van. deelname aan. de fclaseestri jd r er aan %ee. werken out' die '
zo krachtig, mogelijk te ontplooien om vandaar uit verkeerde ideeën te
overwinnen, .leidt het er" steeds weer toe dat 3! e belangrijkste; /gezien',
wordt om varfeeérde ideeè'n te bestrijden, 'ota 27 te proberen de eohte

r- strijd op gang" te. brftrigen '«, ' , /• ' . ' •' • ? • > . - ' • • • • ' -^ ]•' '"• <••*• {.. ; • - ' • ' - : .> : ' : - - . " ' :-' * ' . ' - ' .
Met deze lijn- wordt^er1 niet ^p de k^nkrete vraagstukken 'va ̂  de'beataande
wtrijd beargumenteerd ingegaanv Het ia de lf jn var h.et ' politiseren
van ; de ékónómisonsöhe /strijd '., die altijd weer leidt tot tirades tegen .
yaktondsbonzen, PvdA'èrs, CPN'ers, en die leidt tot het- opkloppen van
verontwaardiging en algemene oproepen. Y°or de^ atrijd. Met deze. lijn
worden er op de' strijd zware objoktivistische. 'analyses1 geplakt, die

, bedoeld al jnl 0,0» de ideeSn van de .yerzoeners . .tit weerleggen. , De op- ;
vatting daarbij is., dat wij zouden moette n vertéllen djaf wat het refor- ...
mlsme en het; revisipniemè willen onhaalbaar is in> het kapitalieoe. - > •
'dat zij niet üitgoan "van de onverzoenlijke f onoverbrugbare tegenstél- ; •?

• lingen enz. anz.'. . . , .
Deae 'analjtsea' è-yeten er dan t»e bijdragen om de radikale strijd tegen '
'het kapitalisme' oanfrewakkord te krijgen. . - . ,

* ' ' ' ' ' '
. . - . - - • • - ' -

Met 'deze lijn van de 'h^ofdalag tegen de verzoenere1, van 'het
sereö -van do ekonomiGphe strijd ' aöhiet je langs de werkelijke klasse- •
strijd heen en plast s je föe altijd weer bulten; de konkretè vakbondsstrljc
Dé strijd , tegen de verzoeners ligt juist 'in de verdere ontwikkeling
van de klaasestrijd, in de verdere ontwikkeling van het brede -skala
van vakbond saktivi tol ten dat nu grotendeels 'ind er leiding en op. .. • . - • . - : •
initiatief van -de refprmisten plaatsvindt^ Alleen in de ontwikkeling ;
van die e trijdjjv eteune.nd op cfe ervar i ngen; van 'dé massa's, kunnön de . , < i
verzoenere ontmaskerd worden. < ; ^ ,' ^ ,• . ' , • ••^•<:~ , .
Wetjjo lijn van;het . . ? pölitieeren; van <de; ök^n^nU.eQhe.^lir^^ v-, v 4^ ,' ^ ;;

^^



.
• lijk in de Rï de aanval tegen zulke krachten moeten lanceren» In de

eerste plaat a moeten we het in de RT steeds hebben over 3e vragen zelf
waarover de strijd gaat, dus in dit geval met name over de argumenten
die verduidelijken dat het voorstel tegen de arheide.rsbe langen in-
gaat. Op ao 'n wijze verduidelijken we in feite o"»k feoe de tegenatollirj
bourgeoisie -proletariaat in het vraagstuk naar voren komt» Alleen ale

"ar zo vanuit de strijd gewerkt wordt, kunnen er goede artikelen voor '
de rubriek 'Klasaestrijd in Bond en Bedrijf ' komen. Dan kan de RT orga-
niserend werken in de klassenstrijd . Op zo'n wijze streven wij een
leidende rol in de klassestrijd na: door juiste artikelen in de RT
te schrijven (en eventueel goede pamfletten) vanuit onze eigen lijn vai
het konsekwent de ekonoinische strijd voeren vo^r de klaseebelangen van
de arbeiders, dus op grond ven dat wij in staat zijn te vertellen waar
hat konkreet os gaat, Dan zullen wij ook beter in staat zijn mensen bi;
onze werkgroep vakbeweging te halen.
Vaak wordt jhet belang van RT artikelen voor een afdeling nog gezien in
de zin van 'we moeten een artikeltje afleveren', inplaats van te zien
datlsgoede RT artikelen een centrale rol spelen in het werk van de
afdeling er dat a i j doorslaggevend zijn voor goede RTL's,

DE VAKHONDS SECRETARISSEN MOETEN DE VAKBONDSBLADEN GRONDIG BIJHOUDEN!
Natuurlijk is het zo dat zulke brede initiatieven als bij Gusto en
Gevato maar in minderheid plaatsvinden, Vea is de vraag, als er niet

• zulke duidelijke brede initiatieven ailn: 'waar moet ik de klaseestrt^
dan zoeken '»
De meeste klaasestrijd op d e bedrijven vindt vanuit de vakbond s organen
en onder leiding van vakband «bestuurder» plaats, V^r wie dan o^k een
beeld wil krijgen van wat er aan klassestrijd op de bedrijven plaats-
vindt, is het uiterst belangrijk wekeli, ke grondig de belangrijkste
vakbondsbladen (WIK, «De Vakbondskrant) bij te houden.
Vaak nog speelt het vérkee de idee, alsof in de vakbondsbladen al-
lee nmaar de officiële • vakbondapropaganda staat, alsof de échte klaa«
sestrijd er niat instaat.
Maar in de vakbondsbladen staat-, wel deg-li jk veel artikelen over goede
initiatieven vanuit de baais. Dat moet o-k wel. Want souden de vakbondi

. bestuurders en de vakbondsbladen al die initiatieven vanuit de basis
• negeren, dan z~u de vakband ophouden vakband te zijn. .

Als we ons echter oriënteren op do 'zuivere klassestrijd1, en een-
zijdig op zelfstandige initiatieven en leiding, dan blijven we blind
voor de artikelen over de klasseetrijd in debinds^rganen. Omdat het
daar altijd gaat over ekties vanuit bonrisorgarisatiea, ondersteund
door bestuurders, aktios die dus riet 'echt' of 'zuiver' zijn in de
zin van dat de reformistensr geen enkele invlèed op hobben.
De artikel efl in cl e vakbondskranten over de klaesestrijd aljn uiter-
aard meestal gebrekkig ^tndat ze vanuit de sosiaal-denokratieohe
visie geschreven 4ijn, die er altijd op gericht is de goede initiatievt
vanuit de basis weg ta draaien van het ilassebelang van de arbeidei
die initiatieven om te buigen en af te wurgen. '

ondat de vakbondsbladen wel degelijk een zekere afspiegeling geve!
van de klassestrijd op de bedrijven, moeten we bij het aanpakken van
óns vakbonds werk dan ook met name uitgean van de vakbondsbladen»
Vooral de WIK, die een zeer breed deel van de industrie beslcat,
moet grondig bijgehouden worden. Elke week staan er in de WIK veel
artikelen over bondsakties in verschillende steden, .ingezonden brieven
van leden, en uiteraard de officiële PNV-standpunten over CAO, rege-
ring, hervormingsvoorstelion e, d.
De afgelopen maand hebben er bijv. in de WIK verslagen gestaan over
akties van de bedrij f sledengroep van de bond bij Dupont: in Dordrecht
tegen de voorgenomen sluiting van een fabriek tegen >nveiligheid, en

• voor vakbond sjreohten op het bedrijf. De BLG voert dsa:- een belangrijk
stuk klassestrijd en in hoofdlijnen op de juiste manier.

V . We nebbe, n een kont akt bijDupont, waarvan eerst niet zo duidelijk waa
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geprobeerd de ie t rij dl tegen de verzoenere a prinri te voeren, eon-
der tö ..steunen op de ervaringen van de: tnaasa?s. Hij leidt tot isolement
en leidt er uiteindelijk toe dat de strijd tggen de verzoeners helemaal v
niet gevoerd wnrdt.
De lijn van het 'politiseren van de ekonomiaöhe strijd, öé 'hp-»fdalag?' 'fy
tegen de verzoenere' gaat er in feite van uit dat elconotnisobè ptrijd ' • • ; ' • -f
enge: "bel ange strijd is, die sangéwakkèrd en gepolitiseerd moet, vorden, .' *"
om klassestrijd te. kunnen worden.
Maar ekonomlsche strijd is altijd klasaeetri jd. - ,, >
Als de okonomisohe strijd k^nsekwent gevoerd w^rd- vanuit do klasaebe lan-
gen, is ES! j een. eohool vr">r revolutionair bewust gij ni . - • '" : -v

DE HOÓFDSLAG TEGEN DE HOOPPVIJAM) EI OEDENl ' -• - '
^ ' . . : - -w • : • . • • ' ' ." • : : ' : . . . : - - > ' , • : • • . • • •
l Onze taak in¥de ekonnaische strijd, ook in de vakbond B at rijd, is om
1 de strijd vo^r de betreffende kwestloe k^neekwent te «roeren, beargumen-/

teerd op de vraagstukken van de strijd in te gaan; otn clejuiste riohtirg'
_ aan te geven. ; . . : , . / ; ;

Die juiste richting aangeven kan alleen raBB r zij ni het' ontwikkelen van '-
een ar» gro^t piogelijk eenheldsfr^nt .tege^ de h^ofrtvijand in de strijd, -
Een eenheid sfmnt waarin wij taktiek en kompr'MUi^eeh met verepenings'
krachten niet moeten schuwen, om de strijd tegen de hoof d vijand te
versterken. Da hno f d vijand in de klas se strijd is de bourgeoisie. Daar* !
moeten we onae hoof d S la g' tegen rioht'ep!
De varzoeningskraóhter) öoeten als verizoeningekradhten bestreden worden1
clo-^r de strijd tegen de hoafdvijaml te ^ntploèien^ Wanreer de verzoening*

... kraohtcn gebombardeerd wórden. tot honfdvijandj beetrijd je én de hoof d -
I vijand én de verz^eningskrachtën niet, ; . ; ' -r-M
'l-c ' . . ' • . ' . . ' . : ' . • • ' . . - . • : • ' . •-- . ' . . ' . - ' . •
Ih een artikel 'van 5 april 1956, getiteld MDé historiabhe ervaringen -
van de diktatuur van he»t proletariaat", eeggen de -Chinese kameraden
over de opvattingvan ' , de hoofd slag rlaiiten op-de veraoeners1: -

"In zekere omstandigheden kan het juiet zijn dergelijke krachten
te isoleren j maar het is niet juist *e te isoleren in alle om^- ..
standiiheden,, Onae ervaring loert ons dat .in een revolutie de....,? '
voornagbste slag aaii de voornaamste vijand m^et worden toege- ''..'. ; ;
bracht, 'teneinde hem te isoleren. En ^nze politiek ten aanzien (i
van dé tussenliggende krachten 'doet hieruit bestaan, dat wij -'-.'"
o.ns er meer verenigen en tegeliikertijd ertegen strijden ten- ."
einde ae op zijn minst te neut ra liserafi, en vnle dé omstandigheden v ;
het toelaten, dat wij ons inspannen . .. • ' om ze van hun neu-

1 trale houding te doen overgaan tot e en -bond genoot schap met ons, op-
dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de revolutie* Maar er'
was een tijd.,... toen sommige van pnze kameraden,. .. hun voornaam-
ste aanval op; de tussenllggen krachten ribhtten en 2e beschouwden
ala onze gevaarlijkste vijand. Hot gevolg wae dat, inplaat s yan een
werkelijke vijand af te zonderen wij onaeelf geïsoleerd heötden,
Wij brachten ^nszelf verlieson toe en spéélden het spel var de
werkelijke vijand". , ' •' :

NIET OP DE R'EEEB BEWEGING VOORUIT LOPEN'
, ' • - ' . • ' • • ' • • • • • • • . . . ' * : . • . • ' - . - • • '% '.'. ''•'••' ' ~~1

In feite ia het zo dat we er geen enkele vroe a v>^r behoeven te hebben J
dat de refnrmisten en revisionister zich n-iet ^ntm?3ekeren# Zolang zij '
op een of andere manier (vanuit hun oriëntatie) eraan meewerken "om de
klassestrijd te ontwikkelen, - v i n d e r wij dot goed. Ale ei j een brede
beweging ontwikkelen ie dat uitstekend, en geeft dat een goede kans
dat zij zich ontmaskeren, omdat zij vanuit hun èard zich op een
gegeven moment tegen het verder ^ntwikkelen.var die beweging pirtetep kerer
We moeten ten opzichte van het ^ntmaskopen van de verzoeners alle
geduld hebben. Geen haoat hebben, en niet op de ree"le beweging
uitlopèn, • • .• /r



We moeten oidden in 'de reöle beweging -ran de klassenstrijd gaan staan,
Daarbij moet ,ónae politiek ten opzichte.van <3e door de reformis.ten bel
ste vakbondsorganen en ten opzichten van de reforrnistische bestuurders
or een zijn van samenwerking en var etri.id* , om de strijd tegen de
bourgeaoisie vooruit te helpen» We moeten in staat zijn kompromiesQn•,
aan te gaan, vanuit onze zelfstandige oriëntatie van het konsekwent '
voeren van do ekonoriiache strijd f t Die kotnpromiesen bestaan er nu voorc
uit dat wij deelnemen aari de klassenstrijd oo k als die onder leiding'
ataat van reformiaten, revisionisten, of andere burgerlijke krachten,

HET VOORB.3ELD VAN GEVAÏO, HET VOORB^EID VAN GUSTO. v .

Het voorbeeld van onze aktiviteiten rond Gevato in Zeist t'^ont heel ^
Boherp aan waartoe cle lijn van hot politiseren van de ekon^raisohe etrj
met zi jn aspekten ven de h ^fdslag tegen de verzoeners en strijd z-»nde
en tegen de bondsleiding, en het niet willer oqhgaan van kompr^misBen,
leidt. Daar was oen breed opgezet konite dat Gevato wilde bhhouden,
waarin diverse politieke partijen en groeperingen zaten» Wij gingen ni
in het kom te zitten, en "*ns bezig houden met de strijd, maar r
gingen met de HT van buitenaf kolporteren. We hadden ons ze
zó onthand, en konden niet werkelijk ingaan op de strijd. die bij ,
Gevato speelder Dit leidde ondermeer tot het uitgeven van één pamflet
wnarin met name de bondabeatuurders een veeg uit de pan kregen, omdat
ze al les--niet- .goed; 'deden , "De ervaring loert dat de arbeiders niet moe
ten vertrouwen op kapitaal, regering en vakbondetop", zeihet pamflet,
Uiteindelijk was do enige oplossing d i e - w i j konden aanbieden het
socialisme, Hoo he-t in de strijfl m^oüt k - n d e n we niet zeggon, behalve'
dan dat we een kl">igsang afstaken, Ciat fle vakb^n^stop het beter had
moeten 'doen.- . • ; • ' ' , - . ' ;
Het resultaat is na vele tnoanden, dat er geen enkele RT bij Gévoto
verkocht wordtj 'da-c br geen enkel kontpkt-gelégd. i'ay dat er-oen de ;
poort 'vrijwel nicmancl meer met ons wil praten, en dat' hot werk bij
Gevato maar atopgèze^; ia,
Bij Gustr» ie" Schiedam doet zioh nu E O ' n soortgelijke Dituat'ie voor. Da
la eon komlte ' G u c t o - O p o n ' op g^zancnlijk initiatief van GPN en PvdA
opgezet, dat een arb?xdernkotnite.-op het bedrijf dot vo^r het aelfde do
strijdt ondersteunt. Eè'r?3t wilden wij ons er buiten houden, vanuit het
idee 'je kan toch niet wsedoon met dio revisionisten en refórmisten'..
Maar zo 'n opvatting, loidt er..viel -l,oe dat je je buiten de strijd houdt
Ook al kom je met ee.n oriesEin^ redelijk artikel aan de poort , 'dan ie
toch de vraag voor de arbeiders, waarom je niet meedoet aan de initia-
tieven d4e al pleetsvinclen, V/ont. hat komlte haalt handtekeningen op
(nu al TOcOOO), belegd binnenkort een grote plaatselijke manifestatie,
alles onder cle eis, wat ook de centrale eis van do Gusto arbeiders isi
'Gusto moet open blijven'. ;
Öót ia de strijd die er op dit moment tr»nd Guato plaatsvindt• daaraan
moeten wij meedoen, vanuit de oriëntatie om het eenheidsfr^nt dat vooi
behoud van Gusto strijdt te versterken.:
D.e afdeling Schiedata/Vloarditigerrie nu in het komite gaen zitten, gaat
meedoen met handtekeningen ophalop, en helpen bij het organiseren van
rie manifestatie (uiteranrd binnen ^nze krachten). Vanzelfsprekend Boe-
ten we de vraagstukken van de strijd bij Gusto aelfatardig onder-
zoeken. Dat zi jn aakcn ale de vernohillende alternatieven voor de werl
vooral ook het plan viïn de G-usto arbeiders zelf, overheidosteun, enz.
Haar zulk onderzoek kan alleen goed gebeuren vanuit deelname aan de .
strijd» Alleen 20 kunnen wa kontakten leggen met Gusto arbeiders, en
vanuit do klasae belangen gezien de strijd en de opgaven erin ber

Hot ia bost mogelijk dat op een gegeven moment bepoolde kraphten in h€
homite een 'voorstel pousseren, clat'tegan de arbeidersbelangen ingaat,
r:aar moeten we met argumenten tegenin gaan» Als het vorstel werkalljl
niet in het be laris vnn dé arbeiders is, zal er. ook spontaan verzet ;
tegen komen, Waar ook dan ie het . een vraagstuk vor> -taktiek,'-:p£ w ope»
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Wat er met hem bespr^ke'n m^eet w*rd3n. Nu wordt er met hém gepraat ove
de stri-d van de BLG op zijn bedrijf, om er een goed artikel voor de R
over te maken. Ook wordt geprobeerd een gesprek te krijgen met de bar
stuurders van de btreffende BLG. Dit alles aanuit de oriëntatie om de .
strijd van de BIG te ondersteunen. Als we er een goed RT artikel nver
hebben kunnen we de RT net een pamflet oan de p^ort aankondigen, venui
onze solidariteit met de strijd van de Dupont arbeiders.
Ook over vele andere steden staan berichten in de WIK,, in de laatate :
bijvoorbeeld ovfcr: -Amsterdam (akilee bij Ford), Tilburg (ontelagen bi
Sigmacon) t. Vli ssingen (okties tegen verandering ploegensyeteem bij
de Scheldepoort), enz, .
Naast het grondig bijhouden van de algemene vakbondsbladen"als WIK -

en de Vakbondskrant, moeten de vakb^ndssecretarissën ook die vak-V
bondsbladen bijhouden flie specifiek belangrijk zijn v™r dé betreffen-
de stad, zoals bijvoorbeeld v-or Rotterdam en Amsterdam de krant van
de Vervoersbonden. *
In de eerste plaats vanuit dit bijhouden van de vakbondskranten noete'-
de vakbondaseoretarissen leiding geven aan het inspringen van deafdeli
op de klaaeeatrljd pp de bedrijven. (Daarnaast blijven we ons wel beai
houden met aaken, die de kontakten aandragen en die niet of rog niet ,
vanuit de Vakbond worden aangepakt - zaken als de bedrijfsartST. Maar'?
aulke zaken nemen ir het werk van de vakbondssekretarisssen een onder*
gesohikte plaats in). , ' ' :
Vaak is het mogelijk om op basis ven artikelen in de vakbondekrapteftvi
in hbo fdlijnen te bepalen waarover de strijd gaat, en in ieder geva} '

een globaal standpunt in te nenen. Op grond hiervan kunnen we bij,het
bedrijf gaan kolporteren om te proberen kontakten te leggen,1
Beter is rrg on eerst te proberen, op grond var solidariteit met -de ' .
aktie, een gesprek met een cl iet rikt sbest uurder .of mensen van !<3e BLO
of een aktieleiding te krijgen. De ervaring leert dat zoiete heel gpedl
mogelijk is. Bovendien is het vaak zo clat ale je w illekeurige mensen,
bni ihforiaatie vraagt ze je meestal d-orverwijaen naar de leidin^t ; .^

bfisis van het werk moeten de vakbnndseeor. regelmatig-artikelen
voor de rubriek .'tèlaesestrijd in b^nd er bedrijf ' verzorgen, " ;
Do RT vormt'de centrale eohakel in ^ne vakbondswetk. De arbéidersetrij
moet politiek het hoofdak.sent hebbon in de RT, Dat kan alleen öle de
vakbonclsoekretarisse-n zich riohten op de klaesestrijd die ->p*de bedrij
ven plaats vindt, en er leiding aan geven dat de afdeling daer op een
juiste manier op inspringt, j
Daarnaast zullen er vanuit landelijk regelmatig artikelen in.de RT
verschijnen over do centrale vraagstukken van de vakbands-^strljcl (de
CAO e.d.), en over -^nze visio op öe'vokb^nden.

WERKGROEP VAKBEWEGING; E E N BIJZONDER SOORT RTL . " . - • • .

i D e tendens om ±n do werkgroepen vokbew, aparte organieatieB^té alen
komt voort uit de verkeerde 'eeneijdige oriëntatie op zelfstandige init
tieven on leid i g.
De werkgroep vakbew, is in feite een bijzonder s-'ort RTL, één RTL waai
in hoofdzakelijk ingegaan wrrdt op de arbeideröstrijd.
De iaak van zo 'n RTL is om de.verbinding tussen de 'partij onde arbel-
deratrijd te yerzterken,' aan do hand van de diskltosies met <3e arbel-
dersk-ntakten over de vnkbindsstrj.jd, ó*n om de arbeidersk'-ntakten

l nauwer rond de KEN te scharen en uit hen kahdidaatleden te rekruterent
!<=» ' • _ ••.. • _ . . . • - , . . ' • - • . • • . ' . " " ' . . . • . .

In Rotterdam zijn we in -staat zo ' r werkgroep,op *e zette h/met vrijwel
alleen arbeid©rskontnkten^ In bijnn alle andere steden is daar het aat
tal arbeiders. - - k o n t a k t e n onvoldoende voor. In die steden moet
onder leiding van de 'vakbondsDRor . ook een RTL opgezet worden, die h<y
zrOcelljk ingaat op de arbeiderostrijg; iaaar in die steden zal.het nodl
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• ' ' . .."• . ' . • • . : ' . ' < • " • • - . . . " -6- :"••'"• • ' • - > :: '- • ' • ' • , -•-•• ' • • . . . •
zijn om naast de arbeiderakontakten, ook andere kontakten voor zn.n
RTL uit te nodigen, zodat de griep niet al té klein ia. (Wan eer da
de diefcussiee over de arbeid er s strijd inhoudelijk goed zijn, aijn ze
ook interessant v^-or de ni et-arbeid erskontakten,), - V,.
Naast het leidinggeven nan het inspringen van de afdeling op de klasse»'
strijd op de bedrijven» Ie dan -nok" de tweede taak van de vakbonds- ,
peer. het opzetten en leidinggeven a?n een rtl over de arbeid ersst rijd .i
De vakbond sar. zal via het AK regelmatig moeten onderzoeken, of .'• •'
arbeiderskontakten die via andere werkterreinen ( buurtetri ld, China- ,
werk e. d.) gelegd warden, --^k bij zo 'n RTL betrokken künren v^rden.

.HOE STELLEN WE OÏIB DE WEG F;,;,R BEDRIJPSCELLEF VOOR? • • "..''
- ' : ' . . ' ." . ' \ ' " - _ ' .. . ' - • " ' " • C

Het bedrijfawerk en de opbouw van bedrijf soellen van de partij ie
strategisQh zeer belangrijk. Het ie juiet f>tnprioriteit te geven aan
de verbinding van de portii net de arbeidersstrijd, er het wortelen
van de partij in dearbeidoraklasse. •
Op den duur doet elke afdeling eer basiseenheid bedrijfewerk hebben, " ?':
.als eerste stap ep weg naar bedri jfsoellen. ,;
Waar voor het opzetten van een basiseenheid bedri jfgwerk zijn twee ,-
voorwaarden n^dig in volgorde v^n belangrijkheid: - '! . .
1. De ontwikkeling van de afdeling moet znvor zijn dat het opzetten
van ao 'n basiseenheid niet ten koste gaat van de nogelijkheden om ^
deel te neaen aan andere klassestrijd clan de bedrijfsstrj^d, (de .
afdeling moet dus een zekere minimale omvang hebben) •
2, De afdeling moet één of meerdere arbeidersleden hebben • '
Vaak liggen er inde afdelingen verschillende taken op andere terreinen»
(de KJB, buurtwerk enz t) .
Het nu opzetten van een aparte basiseenheid .bedrljvenwerk belemmert
dan vaak de mogelijkheden van de afdeling om de prioriteiten in haar
werk af te stemmen op de vereisten van de klaesestrljd. Op dit moment
is in bijna alle afdelingen, behalve Rotterdam de qmvang en de
samenstelling van de afdeling een probleem. Vandaar dat in de :meeste
afdelingen op dit moment geen oparte basiseenheid bodrijfewerk wordt
opgezet. Wel ie in de meeste afdelingen een vakbondsseor, aangewezen,
die leiding geeft aan het inspringen van de afdeling op de vak-
bondsstrijd en het winren van arbeidersleden,
(Het. kan uiteraard wel V'-"'rkomen dat tijdelijk da afdeling h^ofdzakelijli
gemobiliseerd wordt voorde vakband asttijd, zoalo bijv, in de februari -
stakingen),

Op basis vand e verdere ontwikkeling van de afdelingen , en het
van arbeidersleden (mot name uit de ' ' ' speoigieke RTL) moeten
dan terzijnertijd basiseenheden bedrijfswerk, zoale in Rotterdam, tot
stand komen»
De basiseenheid bedri j f swerk is de ^vergange structuur naar cellen,
Op basis van uitbreiding van deze basiseenheid moet verdere afsplit-
sing (naar bedrijfstak, of n--'g beter bedri jf) , afhankelijk van de
samenstelling van het arbeidersledenbeatand plaatsvinden,
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE VAKBONDSSEOR.
.Samengevat k?mon de volgencle taken >nder cle verantwoordelijkheid van
fle vakbondssecr, te vallen:
-het grondig bijhouden van de vakbondsbladen» Minimaal de WIK (In^ua-
triebond NW), en de vakbond skrant. Op beide is een abonnement moge-
lijk. Eventueel andere vakbondsbladen die voor de industrie in de
betreffende stad van belang zijn. (Voedingsbonden, Vervoer sbond en,
ABVA).
-Vanuit dit werk en vanuit het kontaktenwerk worden door de vafcbonds-
aeor, artikelen verzorgd v^or de rubriek 'kiassestrljd in bond en
bedrijf- (Overleg over opzet artikelen via W,, voorlopig zijn er
ook enkele landelijke vergaderingen n^dig on de ervaringen in dit werk
te bo spreken) « . ;



-leidinggeven aan de bedrijfskolportage. Naast erkele vaste bedrijvë
(waar we bijv» kontakten hebben), betekent dat v^Tal organiseren da
bij de bedrijven waar een artikel over ir staat gekolporteerd w-^rdt,
en bekeken w^rdt of er van te voren een paciflet verspreid ka»- worden
-het opzetten en leidinggeven aan een Rli over de arbeid erastri jd.

•fhet organiseren van de bezoeken aan de arbeiderskontakten, net-
hen bespreken over welke onderwerpen op de RTL gediskusBieerd
wordt.

+voorberelden, aan de hand van de te bespreken artikelen van eer
korte inleiding voor de diskusele.

+•'onderzoeken of via andere KEN aktiviteiten kontakten gelegd
zijn die ook in aanmerking komen voor deze RTL.

-beoordelen van de ontwikkeling van de arbeidersk^ntakten, bespreken
in het AK wie we voor kandidaatlidmaatsohap moeten benaderen»

* , '

(Dat deze takon onder verantwoordelijkheid vallen van de vakbonde-
secr. wil uiteraard niet zeggen, dat hij al dit werk ook allemaal
zelf moet doen.)



Rubricering: 1)

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

Afschr.:

Betreft:
Vergadering van de C»P,N» net bedrijfsarbeiders.

Op zaterdagmiddag, 24 september 1977 werd, uitgaande van het CPN-distric
Groningen, in café Sasfcer te Oude Pekela een vergadering gehouden, waar-
aan werd deelgenomen door enerzijds de C»P*H» en anderzijds arbeiders,
werkzaam op bedrijven in Oost-Oroningen»
Het «as de bedoeling van zoveel mogelijk grotere bedrijven uit Oost—Gro«-
ningen slechts enkele arbeiders ter vergadering te krijgen, zulks om het
aantal deelnemers niet te groot te doen zijn»
Hoewel de C»P»N» zich in de laatate jaren bij dergelijke vergaderingen
veelal had bepaald tot partijgenoten/bedrijfsarbeiders, was nu uitdrukke
lijk gesteld, dat ook en vooral niet partijleden ( die echter wel met de
partij moesten sympathiseren ) welkom waren*
Op deze vergadering bleek echter, dat lang niet alle bedrijven waren ver
tegenwoordigd en dat voornamelijk de arbeiders, werkzaam op één der in
Oost—Groningen gevestigde oartonbedrijven de uitnodiging hadden aanvaard
De reden voor het houden van deze vergadering — en meer van dergelijke
vergaderingen in de nabije toekomst •» was, zo werd gesteld, te komen tot
het vormen van een comitee, dat tot taak zou krijgen het voorbereiden en
eventueel voeren van acties tegen bijvoorbeeld dreigende bedrijfssluit in
gen ( momenteel vooral actueel in de oartonindustrie ) en voor volledige
prijscompensatie»
Dit oomitee diende te stoelen op een — politiek gezien •• zo breed moge*
lijke basis, zulks om naar buiten uit te doen blijken, dat het voortkwan
uit de gehele arbeidende bevolking ( een zogenaamd Algemeen Comitee )»
In feite echter wil de C»F»N» proberen om, middels dit " algemene oomite
spectaculaire ( de bevolking aansprekende ) acties te gaan voeren met de
bedoeling de verloren goodwill voor de partij terug te winnen, dit voora
met het oog op de aanstaande verkiezingen van leden voor de Provinciale
Staten en de gemeenteraden, daarbij gedachtig aan de jaren 1969/70 toen,
dank zij de succesvol verlopen loonaoties in vooral de oartonindustrie,
de C»P»N» bij die verkiezingen ( in 1970 ) in de provincie Groningen
een extreem hoge stemmenwinst boekte»
De geestelijke vader van deze tactiek is Frederik MEIS, geb» 17-11-21
bekend, toentertijd " adviseur ** van de aotieoomitee*s» Ook nu zal hij,
naar als zeker mag worden aangenomen, bij eventuele acties een H advise*
rende •' rol willen spelen, zulks om niet in directe zin het CPN-etempel
op die acties te drukken»
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD N r. T»2* Bij operatie-/inf. rapport nr.

LEEUWERIK had de leiding van deze vergadering en in zijn openingswoord
voorspelde hij, dat er voor de arbeiders in de cartonindustrie donkere
-tijden zouden aanbreken, nu er wederom werd gewerkt aan plannen tot sane.
ring van die industrie door de COMMISSIE PRINS ( i*o* de Begeleidingsooim
missie Massief karton Industrie ( B*M*I* ), waarvan de oud-gedeputeerde
Mr. PRINS de voorzitter is )• De eerste phase was inmiddels, in een rap-
port verwerkt, uitgekomen en daaruit viel zonneklaar te concluderen, dat
de werkgelegenheid in die industrie stevig " op de tocht kwam te staan N<
Er werd duidelijk gezinspeeld op sluiting van bedrijven, iets wat, zo
lang er geen vervangende werkgelegenheid voor in de plaats was gekomen,
niet kon worden geduld* Er zou dan ook harde strijd moeten worden gevoeri
tegen bedrijfssluitingen, i*o* de vermindering vgn de werkgelegenheid»

Hij gaf hierna het woord aan MEXS*

Deze deelde mee dat, nu de eerste fase van het herstruotur eringsonderzo»]
afgesleten was, er, op basis van het door de B*M*I* opgemaakte interim-
rapport een nader onderzoek werd gedaan door het onderzoe]
bureau van Mo Kinsey ( de tweede fase ), Dit bureau had imiddels al een
tussentijds rapport laten verschijnen, waarin het stelde, dat de gezond-
making van de cartonindustrie op sooiaal verantwoorde wijze en met een
minimum aan gedwongen ontslagen uitgevoerd diende te worden* Zonder de
namen van bedrijven te noemen, die inzake deze gezondmaking, eventueel
ouden moeten verdwijnen of wier personeelsbestand aanmerkelijk zou moete:
worden ingekrompen, gaf het bureau wel enige alternatieve mogelijkheden,
echter ook pas te realiseren met afstoting van arbeidsplaatsen, derhalve
ontslagen en, naar mocht worden aangenomen, vele honderden in getal*
Hij stelde, dat de actiecomitee«s sedert 1970 al ettelijke saneringsrap-
porten van de tafel hadden geveegd en dat zulks ook met deze rapporten
diende te gebeuren* Onder geen beding zou een bedrijfssluiting worden ge.
duld en zodra er dan ook sprake zou zijn van de opheffing van een fabrie!
diende men onmiddellijk tot actie over te gaan*
De vorm, waarin deze acties gegoten zouden moeten worden, moest echter
nog bekeken worden , want het ging onder de huidige oonjucturele omstan-
digheden niet meer aan " de klep dicht te gooien " ( » het werk neer te
leggen )* Er moest derhalve uitgekeken worden naar een andere aanpak van
actievoeren dan men gewend was en daarover hoopte hij op één van de eers
volgende vergaderingen nader terug te komen*
Hij vond, dat er in de laatste jaren veel te snel werd gedacht aan slui-
ting van bedrijven, die zogenaamd niet meer rendabel waren* Veelal bleek
dat daarvan niet de schuld bij het bedrijf als zodanig lag, doch bij de
leiding daarvan* Als voorbeeld haalde hij het constructiebedrijf van
ZWALVE te Oude Pekela aan, voor welk bedrijf het vorig jaar geen toekoms
meer scheen te zijn weggelegd. Het zou aanvankelijk dan ook gesloten
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1*3* Bij operatie-/inf. rapport nr. 659'* 77e

worden, doch dank zij actie daartegen bleef het, met financier. e steun
van de overheid bestaan en nu blijkt, dat het bedrijf wel zoveel be-
staansrecht had, dat het personeelsbestand nog meer kon werden uitgebrei
dan de overheid bij de 8teunverfc«Ug£ bad bedongen»
Zou men zich dan ook bij de sluiting hebben neergelegd, dan was er weer
een bedrijf in Oost—Qroningen verdwenen met alle nare gevolgen voor het
personeel van dien, terwijl nu niet alleen het bedrijf, zij het onder
een andere leiding, behouden was gebleven, maar zelfs ook uitbreiding vi
de werkgelegenheid was verkregen*
ME IS deelde verder mee, dat het onder de gegeven omstandigheden noodzak*
lijk was de bedrijf s krant wederom te doen verschijnen ter voorlichting
van een zo groot mogelijk aantal cartonarbeiders* Voor de uitgave daar*
van diende de afdeling Oude Pekela en het district Groningen van de CPN
samen te werken en hij zou dan ook graag zien, dat elke geïnteresseerde
een bijdrage leverde en deze, via de afdeling, opstuurde naar het
districtskantoor in Groningen, alwaar zou worden beoordeeld of de bijdrt
in die krant kon worden opgenomen**
Hij stelde voor om binnenkort en wel na de uitgave van de bedrijfsktant
wederom bij elkaar te komen voor een nadere bespreking van de situatie
in de cartonindustrie en tevens over de wijze, waarop eventuele acties
gevoerd zouden moeten worden* Alsdan zou ook kunnen worden beoordeeld
of de bedrijf sfcrant bij de arbeiders was aangeslagen*
In verband met de berichten over werktijdverkorting bij het KAPPA-conce:
te Oude Pekela was het van belang daarover nadere gegevens te ver krijg e]
Hij had namelijk beluisterd, dat dat concern werktijdverkorting voor de
duur van in totaal zes weken had aangevraagd en wel twee weken voor elk
van zijn hier in het Noorden gevestigde bedrijven, te weten "Britannia11
en * de Kroon n te Oude Pekela en " Soholten n te Hoogezand/Sappemeer*
Hij vond dit ".verdacht * nu KAPPA kortelings . het nieuwe papierbedrijf
|* OCTO " te Winschoten in productie had gesteld* Het was best mogelijk,
dat hiertussen verband bestond en dat * OCTO n derhalve een deel van de
productie van die andere fabrieken had overgenomen* Dit zou dan wel in
strijd zijn met de indertijd door de directie van KAPPA gedane toezeggij
gen, reden waarom getracht moest worden in contact te komen met OCTO—
personeelsleden voor informatie daarover*soneelsleden voor informatie daarover*

de pauze werd nog het woord gevoerd door t

PEIS: Hi vond dat tussen de reels vanLUPPEIS: Hij vondf dat tussen de regels van het door, de B»M.I* uitgebra*
te rapport inzake de sanering van de cartonindustrie duidelijk

te lezen viel, dat er bedrijven zouden moeten worden gesloten, echter
was hem opgevallen, dat er tot op heden nog geen namen van te sluiten
bedrijven waren genoemd» Ook bij de Industriebond-H W waren geen namen
van die bedrijven bekend, echter wel, dat er ontslagen zouden moeten va
len*
Hij achtte het - uiteraard - juist, dat geen bedrijfssluiting in het al-
gemeen en in de oartouindustrie in het bijzonder, zou werden geduld,
evenmin trouwens de vermindering van de werkgelegenheid*
Ook vond hij het een goede zaak de bedrijfskrant weer uit te geven, wan1
daarmee kon men inmmers alle in de cartonindustrie werkzame arbeiders
bereiken*
De volledige prijs oompens at ie was, nu de lonen weer eens op de nullijn
waren gezet, wel het minste, wat de arbeider nu kon verlangen* Hij voon
zag echter, dat hiervoor nog wel eens een harde strijd zou moeten worde:
geleverd. De arbeiders hadden in het verleden duidelijk bewezen geen
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VERVOLGBLAD Nr. Bij operalie-/inf. rapport n r. 659* 7 7<

enkele strijd te schuwen en ze zouden ook zeker deze strijd niei uit de
weg gaan, daarvan konden de ondernemers overtuigd zijn!»
In dit verband was hij van mening, dat een eventuele actie voor de volle,
dige prijscompensatie het "b ste zou kunnen worden gestart in de oo-1 on-
industrie. De arbeiders, werkzaam in deze industrie waren, als gevolg
van hun reeds jarenlange bestaansonzekerheid, onverschillig gemaakt en
dan ook tot elke actie bereid; ze hadden immers weinig meer te verliezen
Verwacht mocht worden, dat een in die industrie op gang gebrachte actie
de andere bedrijfsarbeiders zou aanspreken en zou prikkelen tot deelname
daaraan*

_S Hij beoritiseerde het regeringsbeleid ten aanzien van het
Noorden des lands en stelde, dat de regering er kennelijk steeds op uit
was dit gebied onwelgevallige zaken £ie te schuiven* Zolang hij in de
oartonindustrie te Oude Pekela werkte, was er steeds sprake van geweest
bedrijven te sluiten; zelfs waren er reeds gesloten, waarvan met name
de " REIDERLAHÏ " te Winschoten niet gesloten had behoeven te worden*
Hij prees dan ook het werk van de sedertdien bestaande actie—comitee's,
die het hadden gepresteerd verdere bedrijfssluitingen in de oarton te
voorkomen en vond, dat de regering nu toch eindelijk wel| eens met neiuw
bedrijven voor dit gebied over de brug mocht komen, wilde de oarton-
industrie niet meer rendabel zijn* 2e had daarvoor nu al ruim genoeg de
tijd gehad.
In dit verband vond hij het wel typerend, dat de regering wel steeds aan
het Noorden dacht om atoomafval in de bodem te deponeren en militaire
oefenterreinen aan te leggen* De Bevolking had echter overduidelijk ge-
toond van een dergelijke negatieve regeringsbelangstelling niet gediend
te zijn*

Rubricering: ')
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AJIDE_PE RSONEEL SLEDEN BIJ-_jpE --OVERHEIB

Op de Universiteit heeft de ABVA-NVV_groep onderwijs het initiatief
genomen tot een LOONAKTIE.
Meer dan 1290 personeelsleden hebben hun handtekening al gezet
voor de volgemde eisen:
- EEN EENMALIGE UITKERING VAN 1300,- AAN HET TECHNIES-EN ADMINISTRA-

TIEF PERSONEEL
- GEEN TOEPASSING MEER VAN SCHALEN 1 EN 3 ( die nauwelijks boven

het minimumloon liggen)

Verder wordt geëist dat er een vloer in de salarissen komt van
f1406,- vanaf 21 jaar ( voor jongeren f960,-) en dat er een
versnelling plaatsvindt van de doorstroming.

De voortdurende prijsstiJgingen_en_l§:Ste_nyerzwarin^en treffen ook
de ambtenaren. ~ ~ "~ ~ ~
Bijna allemaal krijgen we te maken met een huurverhoging.
GAS EN ELEKTRA is ontzettend duur geworden?
De prijs van LEVENSMIDDELEN rijst de pan uit. Opnieuw is een prijs-
verhoging van het "brood afgekondigd van 2 cent.

Door het zgn. trendbeleid werden de lonen wel enigszins bijgesteld,
maar altijd achteraf EN TE LAAG.
DE AMBTENAREN SALARISSEN LOPEN OP DIT MOMENT ZO 'N 5$ ACHTER BIJ
DE PRIJSSTIJGINGEN.

De aktie van de ABVA-NVV en het personeel vindt veel weerklank
in andere steden.
Verschillende ABVA afdelingen-groep onderwijs staan achter de
aktie en overwegen eigen aktiviteiten.

.VIJ ROEPEN DE PERSONEELSLEDEN BIJ DE GEMEEN TE-EN OVERHEIDS-
INSTELLINGEN OP DIT VOORBEELD TE VOLGEN.

EEN EENMALIGE UITKERING IS DRINGEND NOODZAKELIJK.

DE LOONSCHALEN DIE VLAK BIJ HET MINIMUMLOON LIGGEN MOETEN ERUIT.

ARBEIDERS EN AMBTENAREN ZULLEN MOETEN OPTREDEN VOOR HUN LONEN,

JUIST NU. EENSGEZIND.

Wij zullen deze strijd op alle mogelijke manieren ondersteunen,

CPN-afdeling Groningen , Turftorenstraat
tel. 137308


