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ZF,LFSTANDIc,E.

SlRIJD?

ttDaad en Gedacirtetr, heeft
een interesdískusqíe
over
gebeurteníssen
de
plaatsgevonden.
deze
zomer
ín
PoLen
!¡a4te
D91e.-gebeurtenissen hebben nijn beLangstelLí:ng evenzeer gewèkt alã zij. dar
bíj I'Daad en Gedachterr gedaan hebben; niettemín meen ík, dat,, er zornreL door
G.K. aLs doo( 'lDaad en Gedachtetr r^rat om de'hete bríj heengedraaid ís.
G.K. belreert in feite, dat de díssidente KoR-bãweging nu nog aan hetzeLfde'front staat als de arbeiders, dat zíj d.ezeLfde belangen vertegen-

In

een Paar vorige nutmers

van

woordÍgen. D. & G. brengt daar tegenín, aat óp grond van.hun beider kiasseposítie van zofn samenvaLlen van belangen geen sprake 'kan z,íjn, hoewel

sormige leuzen overeensternming suggereerden.
.. ,
In nrijn ogen raken beide uitgangspunten toch niet de:essentie van de
voorbije gebeurtenissen. Zonder in ¿ãtäifs op de gevoerde, dískussie in te
gaan wíL Ík híeronder níjn eigen zienswijze uiteenzetten.
M.i. ligt de sLeuteL van de hele kr¿ástie in de volgende vraag: vras er
ín_Polen sprake'van een zelfst,andige arbeidersstrijd of-níet?Deze vraag ís
¡veliswaar in de diskussíe ook aL gesteld, maar na¿lr nijn idee onvoldoãnde
.

beantwoord.
'rÐaad en Gedacht,e'r schríjft :(oktober tB0), in de pooLse arbeiderestríjd een zelfstandige aktie te zien. i{et bewijs daarvoor zíet. de groep
vooraL ín een aantal praktísche .zalcen, zoa-'!.s het uitgevelÌ van een etgen
stakingskrant' het houden van vergaderingen nret zeLf.gekozen komítees, -en
het gebruík van luídsp:ekers tíjdens ile onderhandelingen, om,de arbeiders
bui'ten' op de hoogte te houden van t¡at eï aan de veigadertafel gebeurde.

Echter, mij zegt dat níet zoveel. tlet gaat hí.er enkel om uíterLi5tn"a"n.
Tijdens aktíes ís het imners gebruikel-ijÈ, dat. de í.nfonnatÍ" tt""i de arbeiders toe nÍet verzorgd wordt rloor pertijkranten e.d., maar door ,de organen van de alttíeleídiãg, ín dír gevaL de vakbondsleidíng-i"-"pã.-û; i;"
het toch niet onlogisch vínden, dat bij een Fl[V-sraking ã.r" rtãkbond nÍãt
een bLad van de nu oppositionele PvdA verspreidt, mear haar eigen aktienieuws? 0f dat zij verslag van de onderhandelingen uitbrengt aan-de arbeidere?' Zeker, de Luídsprekers in Gdansk garandeerden een bãpaaLde mate van
openbaarheíd¡ doch de arbeíders zeLf konden in de besprekiàgen niet prak-
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-2tisch íngríjpen, atgezonderd a1s zíj waren van de onderhandelingskamer.
Zij mochten enkel aanhoren hoe de vakbondsleiding-in-spé de door haar zelf
zo keuríg opgesteLde eisen met veel- bravoure naar voren bracht, waarbij
zij hoogstens enige korrekt,íes mochten aanbrengen.
ZeLfstandige arbeidersstrijd of proLetarische demokratie houdt voor
mij iets anders ín dan het gebruiken van een bepaalde struktuur. Het bestaan van algemene arbeidersvergaderíngen en gekozen stakingskomiËees met
eigen blaadjes etc., hoeft niet noodzakel-ijkerwijze uít de noden van de
arbeídersstrijd voort te komen. Het kan ook het rníddeL zijn in de handen
van een oppositioneLe beweging om, bij gebrek aan erkenníng van de kant
van de heersende klasse, vía zgn. demokratische procedures zích van een
stabíel-e aanhang te voorzien.
Verder zegt tt feit, daÈ de eerste staki.ngen in Polen in de zomer van
1980 op ongelíjk tijdstip uítbraken en door elkaar heenliepen hoogstens,
dat de beweging spontaan begonnen is, maar het maakt niets duidelijk omtrent een eventueel zeLfstandig karakter van de geheLe stakingsgol-f.
Het noge duideLijk zíjn, dat uíterlijke kenmerken geenszíns het wezen
van de beweging bloot kunnen leggen. lrlanneer je deze balonnen doorgeprikt
hebt, ontkom je dan ook níet aan de índruk, daË er in Polen geen zeLf.stan-

dige beweging was, doch hoogstens een "wílde" staking.
De Poolse arbeidersklasse heeft, vooral sinds het begin van de jaren
'7A, zich altijd op een fel-Le manier verzet tegen de maatregelen die de
bourgeoisie in de loop der jaren nam om de krisis in de ekonomíe het hoofd
te bieden. De materiäle Levensst,andaard van de arbeiders, toch aL niet riant, werd ín de voorbije jaren regelmatig aangetast, vooral d.m.v. verhogingen van de voedselprijzen. De beweging onder de arbeiders, met name
ãpenbaar geworden ín'7}lt7l en tTîruitte zích op spontane en massale wíjzë¡ iets wat direkt voortsproot uit de materiijle belangen van hun klasse.
In díe strijd r^¡erkce o.a. het ín brand steken van partijkantoren als een
belangrijke kataLysaËor, en de bewegíng deed dan ook de grondvesten van de
Poolse ekonomíe in genoemde jaren behoorLijk wankelen.
De arbeiders hebben ín deze gevechten, vanaf het begin van een nieuwe
ingri.jpende ekonomische krísis, altíjd als drijfveer gehad hun direkte materíijle belangen. In een zeLfstandige klasseaktie vormt dit hun kracht, en
dwingt het hen uiteindeLijk tot .een gewel-ddadige konfrontatíe met de staat
als zijnde de gewapende arm van de heersende klasse. De voorproef daarvan
gaven genoemde stakingen te zien. Toen echter de vleesprijzenverhogingen
ï¡raren uitgesteLd, en de heersende politieke leíders door schijnbaar meer
hervormingsgezinden vervangen r^raren, kende de beweging der arbeiders na-
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Een bepaalde stroming onder de Poolse intelligentsia (G.K. wijst er
was aL jaren aan het ijveren
al op in zijn eerste artikel over het K.O.R.)
tt
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de bevolking meer bij de besluitvorrning te willen betrekken. Men moet deze
groep natuurlijk niet aLs revolutionair beschouwen. Noq afgezien van het
ieit, dat geen-enkele politíeke groepering een proletarische revolutie kan
voLbrengen, en dat ook niet wíl, Íras de dissidentenbeweging niets meer dan

-3de reaktie van de kleinburgert íjke ¡riddenkLasse op de excessen ín de Pool-se poLítíeke verhoudíngen, en drukte zíj het verlangen uit naar een raËionaLisatie van de ekonomie, waarbij de bevolking (Lees: de arbeiders) wat
meer gemotiveerd zou gaan werken.
Deze ínteLlektuele beweging voor meer polítieke vrijheden 1-íep stuk
op de heersende gezagsstrukturen. Ondertussen hadden echter de zelfstandige arbeídersakties van t70, '7t en t76 haar duideLíjk gemaakt dat aLleen
het weerklank vinden bij de dagelijkse strijd van de arbeiders mogelijkheden kon bíeden om een demokratisering van de machtsverhoudingen te bereiken. De arbeíders bleken imrers de enige machË te vorÍien díe de heersende
elíte onder druk kon zetten, en bovendien ber^rees , naat de mening van de
intet ligentsía, hun verzet de achterhaalbaarheid van de politieke struktuur in Pol.en. Dat dat veîzet veel meer bewees kwam natuurLijk niet bij
hen op.
De demokratiseringsÈendens beperkte zich echter niet tot de inteLLigentsia. Ook onder de arbeiders üraren er die de bewegingen van voorafgaande jaren r¡Ílden vertaten in termen van liberaLisering, in een aanpassíng
van de ekonomíe aan heË weLzijn van de bevoLking. Naast de intellektuel-e
díssidentenbeweging, uitLopend in het KOR, ontstond onder sormige arbeiders een beweging voor vrije vakbonden, die met tt KOR samenrserkte en zich
ríchtte op de verbeteríng van de materíäle positie van de arbeíders, alsmede op meer polítieke medezeggenschap. De heLe beweging benadrukt het belang van de nationaLe ekonomie en de eenheid van het land, rrrat verzekerd
zou moeten worden door de "sociale weerbaarheid'f van de gehele bevolking.
1980. lle zijn een paar jaar verder. De verhoging van de vleesprijzen
Leidt wederom tot spontane arbeídersaktíes, doch deze keer groeit de stakingsgol-f niet uít tot een radikale zelfstandige strijdbeweging, uitgaande
van eigen klasse-eísen en volledíg gekontroleerd door de arbeiders zelf,
maar gaat zíj de kant op van een beweging met een ovenfegend poLitiek karakter, met aLs inzet het beheer van de nationaLe ekonomie. Iedereen kent
de feiten uit de staking wel, dus 1-íjkt het me niet nodig daar nu verder
over uit te wijden. Ik wíl nu een paar konklusies uít de gebeurtenissen
trekkenn waarbij het betangríjk is in te zien, dat de Poolse stakingen van
de jaren r70 tot en met nu in eLkaars verlengde liggen, net zoaLs in RusLand met 1905 en l9l7 het geval was.
De arbeidersklasse ín Polen heeft in de voorbije stakingsbeweging haar
verLangen naar materiäle l"otsverbeteríng vertaaLd in een steun aan de oppositíonele díssidentenbeweging en de beweging voor vrije vakbonden, welke
in de Loop der jaren erin geslaagd ís zíjn aanzienlijke invl-oed onder de
arbeiders te verrÂrerven. Deze oriilntatie vindt haar uitdrukking in de 2l
eísen van het centrale stakíngskomitee. Deze zijn geenszins specifíeke eisen, die uit de materiëLe positie van de arbeiders voortvLoeien, met uítzonderíng van de eisen voor loonsverhogíng. Het zijn over tt algemeen verlangens die regelrecht van de poLítíeke opposítíe overgenomen zijn, inkLusíef de eis van vrije vakbonden.
Ten tweede is het nodig te konstateren dat het geenszins ËoevaLlig is
dat de arbeiders zich door de politíeke oppositie hebben laten gebruiken.
Hun weíníg komfortabele l-evensstandaard, in kombinatíe met het ontbreken
van een pol-itieke struktuur díe zou kunnen voorgeven met de arbeidersbelangen rekening te houden (zoaLs de parlementaíre demokratie ín het hresten
die iLLusíe sËaande wil houden), heeft ertoe geLeid dat zíj hun hoop stelden op de opríchting van nieuwe vakbonden en poLitieke demokratísering en

-4Iliervan getuigen akties voor vrijlating van dissídenten.
Hieruit vl-oeit voort, daE, vooropgesLeld dat de vrije vakbonden niet
op korte termijn r^rorden uíÈgeschakeld, de rnogeLíjkheden voor een. zelfsEandige beweging onder de Poolse arbeíders in de nabíje toekomsÈ uíterst gerílag zal zíjn, Het vertrourÀren van de arbeiders in de Solida.riteit-bonden,
r^rat op de ontr¿íkkeLingen van de Laatste jaren teruggaat, ís nog veel te
groot om op kort,e terrnijn tot een beweging buiten de bonden om te Leidenn
die opnieuhr een bedreiging voor het regiem kunnen vormen.
Ten derde brengt het voorgaande met zieh mee, dat de sËakingen geen
enkele vorm van proLetarische demokratie te zien konden geven, iets wat D.
& G. er wéL in meent te zien. HeÈ waren nieL de aLgemene arbeídersvergaderíngen, die de 2l eisen opstelden, maar het cenËraLe stakingskomitee MKS
(in feite een groep díe regelrecht uit de beweging voor vrije vakbonden van
de voorbíje jaren voortkwam). Het lfKS had konstant de Leiding van bovenaf
over de staking, en kon zich rustig oproepen aan andere arbeiders veroorl-oven, om toch vooral niet meer in staking te gaan, zonder dat rt daarin door
de eigen achterban op de scheepswerven werd gehinderd. Er zijn weL radikaLe
tendenzen onder de arbeiders ge\^reest (sonrnige bedrijven weígerden zich
bíj het MKS aan te sluiten), doch deze doen niets af aan het algemene karakter van de beweging, die na een min of meer spontaan begin meer en meer
tot burgerlijke hervormingsbeweging werd getransformeerd, waarvan de centraListísche leiding wel de meest tastbare uitdrukking was.
Tekenend is híer ook de houdíng van de overheíd. Na aanvankelijke aarzelingen, bang als ziJ was dat de politieke eisen van de beweging haar
machtspositie zouden bedreigen, zag zíj onderhandelíngen als de voor haar
medezeggenschap.

meest wenselíjke opLossing, temeer toen bleek dat KOR en IÍKS de arbeiders
uitstekend in de hand konden houdenr êr niet uit hraren op het omverr¡TerPen
van de bestaande orde.
oTenslotte wi1 ik hier nog opmerken, dat de stakingen van l9B0 eenr70
vergangsfase vertegenwoordigen tussen de spontane akties in de jaren
en een werkelijke zelfstandíge arbeidersstrijd in de toekomst. 0m nog even

naar de toon van de afgelopen diskussie te grijpen; het KOR stond natuurlijk niet aan het front van de (klassebetangen der) arbeiders; de arbeiders hebben in feite hun werkelijke belangen opgeofferd aan het po1ítieke
front van het KOR en hlalesa c.s. Zíj hebben niet zozeer een overhTinning
behaaLd, maar zíjn opgezadeld met een zoethoudertje in de vorm van vríje

vakbonden.
ALLeen r¡ranneer de opposítíebewegíng zich in de praktíjk tegen de arbeiders moet gaan keren (en dit geLdt natuurLijk ook voor de katholieke

kerk díe eenrãlfd. positíe als het KOR inneemt), zal ín Polen de mogelijkheíd tot een zeLfstandige arbeidersstríjd ontstaan. Ík zíe dít in de toekomst zeker gebeuren.
ï:::::::=::::=:3:3=================================Ë=============l==I:=I:

HET

IS GELUKT
Dank zij de behoorlijke fínancíäle bijdragen, die wij van verschilLende lezers hebben ontvangen, hebben wij onze schulden kunnen belalen. Nu
gaat het er om r¡/eer ïíaL geld binnen te krijgen om door te kunnen werken"
Het is daarom noodzakeLíjk, dat díe lezers, díe over 1980 nog niets hebben
bíjgedragen, 66k hun bíjdrage voor l9B0 en lg8l overmaken, Laten zíj een

voorbeeld nemen aan hen, díe ons geweLdig hebben gesÈeund.
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I,Ias er afgel-open zomer ín Polen sprake van een zelfstandige arbeidersstrijd? tleÈ is een vraag díe door ons met een volmondíg j a beantwoord
wordt, door onze vriend B. v. !1. daarentegen in zijn voorgaand artíkeL
met een duidelijk n e e . llat hij ons verwijt is dít, dat wij ons oordeel
gabaseerd zouden hebben op uíterlijke kerunerken die geenszins het wezen
van een beweging bLoot kunnen leggen. In "uit,erlijkheden", zoal-s de uitgave van een eigen stakingskrant, vergaderingen met zelf.gekozen komitees en
het gebruik van luidsprekers tíjdens de onderhandelingen, zo zegt hij, wil
"Daad en Gedachte" het bewijs zien voor de juistheíd van haar beoordeling
der Poolse gebeurtenissen. Dat nu is een dubbele vergíssíng. Het is in de
eerste pl"aats een vergissing on dit soort zaken aLs uiter.Lijkheden af te
doen. I{et is in de tweede plaats een vergissing om te menen, dat onze karakteristÍek hierop zou berusten. Ze1-f.s ü¡anneer de onderhandelingen tussen
I,Ialesa en JagieLskí niet via luidsprekers door alle arbeiders van de Leninwerf gevolgd hadden kunnen qrorden, zeLfs indien ex niet op een dergeLijke
schaaL eígen stakingskranten r^raren verspreid aLs in feite het gevaL is geweest, enz. etuz., dan nóg zouden wij de strijd van de Poolse arbeíderskLasse een zelfstandige strijd hebben genoemd. De díngen die B.v.lü. noemt vormen voor ons niet het bevijs dat er van een zelfstandíge aktíe sprake was.
Ìüat uit deze dingen kan worden afgeleid is dít, dat de Poolse arbeiders
bij hun zeLfstandig optreden verder zijn gegaan dan üraarvan doorgaans bij
autonome akties sprake is.
ALs dat zo ís, r^raarop berust dan onze opvatting, dat de strijd in Polen een zel-fstandig karakter droeg? !üij wil-Len deze vraag met een t,egenvraag beantr,troorden: zou in een staatskapitalistisch Land aLs Polen, r^raar
de ekonomische én de pot itieke macht door dezetr fde personen wordt uitgeoefend, rraar geen enkele sociale of politieke instelJ-ing bestaat die ook
naar (zoals in rt r¡esten) de seVtijn vestígt dat zij de belangen van de arbeiders behartigt, een ánder soort van arbeidersverzet mogeLijk zijn dan

een zeLfstandig verzet?
0p deze vraag wordÈ door sommigen - níet door B.v.ïI. overigens - geantr¡oord dat er in PoLen weL degeLíjk een organísatie bestond díe het verr
zet van de arbeiders wil-de bundelen en organiseren en die hun beLangen wiLde behartígen, namelíjk het K.O.R. Het is een opmerking díe hout sníjdt,
nant het blote bestâán van een dergetijke organisatie (sinds 1976) heeft
tot gevol-g daÈ uren bij een verzet van de Poolse arbeiders niet meer min of
meer automatíseh urag konkLuderen dat men met een zeLfstandig verzet te maken heeft, maar zích moet afvragen of men nu índerdaad weL dáármee te doen
heeft dan wel met een (níet-autonoom) verzet r^raarvan het KOR de dríjvende kracht vormt en dat door het KOR urordt ge1-eid dan ¡¿eL geinspireerd
en gestimuleerd.
Hierover gíng de in ons blad gevoerde diskussie met G.K. Anders dan
B.v.[ü. meent raakte deze juist wé]. de essentíe van de gebeurtenissen. Immers juist de daarin behandelde vraag of heË KOR nu wel- of níet aan hetzeLfde front al-s de arbeiders stond, of het KOR nu ¡,rrel- of niet de bel"angen van de Poolse arbeíders vertegeffrroordigde, is van ft allergrootste bel-ang aLs men het karakt,er van de strijd ín PoLen wil definiålren. Zoals wij

-6niet met een verwijzíng naar stakingskranten of
luidsprekers hebben wij het zelfstandig kprakter van het arbeidersoptreden
in Polen trachten te bewíjzen, maar door aan te tonen, dat de art-¡eiders en
het KOR niet aan hetzelfde front streden.
Hieraan moet onmiddelLijk iets worden toegevoegd, wat B.v.[i. op een
gegeven ogenblík r¿61 onder woorden brengt, maar wat hij - gezien de hele
strekkíng van zijn betoog - in feite geheel buiten beschouwing laat. Dit
nameLijk, dat de werkelijkheid nooit zuiver wit of zwart is. Akties die
puun zeLfstandíg zíjn zaL de praktijk zelden Le zíen geven; omgekeerd vertonen duidelijk níet-zeLfstandige akties vaak zeLfstandige trekken en het
komt zelfs voor, dat aktíes die formeel ni.et zelfstandíg zijn niettemin in
feite een zel-fstandig karakter dragen en omgekeerd. De beweging in Pol-en
vormt op dit alles volstrekt geen uitzonderíng. Er behoorden¡ oil wat te
noemen, zowel vertegenhroordigers van het l(OR aLs van de r.k. kerk tot
de
van het overkoepelend stakingskornitee M.I(.K. in Gdansk en
tt ís"adviseurs"
steL1-ig waar dat. het we1 aan hen zal moeten worden Èoegeschreven dat
soruníge van de 2l eísen er z6 uitzagen aLs zij deden. Ðát echter - en niet
de door B.v.I,tr. genoemde dingen - kan tot de "uiterLijkheden" worden gerekend, r^laardoor tret uezen van de beweging all-erminsË wordt aangetast.
hraar 8.v.1'1. komt te spreken over die zaken die híj tot de "uiterlijkheden" rekent, klopt zijn beschrijvíng niet met de feiten, of wel hanteert
hij rarnmeLende voorbeel-den. Dat de arbeiders van de Lenín-werf "afgezonderd waren van de onderhandelingsruimtet' is in zovette onjuíst, dat een
deeL van de arbeíders, afkomstíg zowel van de Lenin-werf als van andere
I¡¡erven en bedríjven langs de Pool-se Oostzeekust, zích weL degelijk ín de
hierboven aL vastst,elden,

zaal- bevond waar de besprekingen meÈ de regeringsdeLegatie r¿erden gevoerd.

hrij beschikken over woordelijke versLagen van al-l-es wat zich tijdens die
besprekingen heeft afgespeeld. Uit die verslagen blijkt dat arbeiders, díe
niet Ëot de eigenlíjke door I'lalesa aangevoerde deLegatie behoorden, zídn
herhaaldelíjk in de besprekíngen hebben gemengd. Uít die verslagen b1-ijkt
tevens, dat het daarbij niet alleen maar ging om "het aanbrengen van enige
korrektíes" (zoals B.v.üI. schrijft) maar om échte interventies, die er in
niet geringe mate toe hebben bíjgedragen dat de positie van Jagiel-ski voLledíg werd ondergraven. Als B.v.I¡i. met zoveel r¿oorden betoogt, dat ook bíj
offíciäle akties de aktieleiding (wat in de meeste gevall-en wil zeggen: de
vakbond) de informatie naar de arbeiders toe verzorgt, dan is het hem kennelíjk ontgaan (men behoeft er een vakbondsblad al-s dat van de Industriebond-FNV maar op na te lezen) dat een dergelijke "informatie" een sehijnínformatie is waarbij de werkelijke feiten juíst worden verdoezeld. EnkeL
een vakbond in opkomst of in wordí.ng handelt anders. Dat is één van de redenen Ì4raarom in Gdansk wéL juiste informatie werd verstrekt. De andere reden is, dat onder de omstandigheden zoals die op de bezette Lenin-werf bestonden, de "vakbondsleiding-in-spè" nog allerminst de handen vrij had en
door de arbeiders direkt op de vingers werd gekeken.
Het wordt echter tíjd dat üríj deze details (r¿aarover uiteraard nog
heel wat te zeggen zou zíjn) verder laten rusten om ons bezÍg te houden
met de hoofdlijn van B,v.!í.ts betoog. In dat betoog bespeuren wij een opvallende tegenstrijdígheid. Uit zijn beknopte beschríjving van de ontwikkelingen in PoLen kunnen wíj slechts afLeiden, dat hij het arbeidersvetzet
van l97O/71 en van juni 1976 als een zeLfstandige klassebeweging beschouwt
of op zfn minst als een belangrijke aanzet ("voorproef" noemt hij het zelf)
tot een zelfstandige klasseaktie. De sËríjd van de afgelopen zomet ziet

-7hij bepaaLd niet als een voorbeeLd van zelfstandig kLasseoptreden maar tegelíjkertijd verklaart hij, dat "de stakingen van 1980 een overgangsfase
vertegenwoordigen tussen de spontane akËíes in de jaren f70 en een werkeLíjke zeLfstandige arbeídersstrijd ín de toekomstr'. tr'leLnu: indien B.v.trrI.
zich hier bedíent van het r¿oord oúergdngsfase, dan kan dat alleen maar betekenen, dat hij de stakíngen van 1980 díchter bij een zelfstandige arbeidereaktié zíet Líggen dan díe van de jaren '70.
Nu kan ons natuurlíjk worden tegengekTorpen, dat iemand die verklaart
dat de beweging van 1980 díchter bíj een zeLfstandige arbeidersstríjd l-igt
dan die van 1970 (of die van 1976, waar B.v.I,tr. ín 6én adem over spreekt)
daarmee nog niet verklaart, dat de bewegÍng van f80 aL een zelfstandíge arbeidersstrijd í s . De opmerking is in zovel:e juist, dar B.v.tr{. in feite van mening ís dat de zelfsrandige arbeidersstrijd in PoLen nog uoet komen. Híj spreekt nadrukkeLijk van "de uJerkelíjke zeLfstandíge arbeidersstrijd in de toekomstrr, waaruit zou kunnen worden afgeLeid dat hij noch de
bewegíngen van r70 en 176, noch díe van r80 als zodanig ziet. Het is mede
om die reden dat wij zíjn zíenswíjze voor een zwart-wit-tekening houden,
voor éên, waarbíj het begrip rzel-fstandige arbeidersstrijdt aLs een soort
van absol-ute måaËsËaf wordt gehanËeerd. Daartegen koesteren r.rij die bezr¿aren

r^Taarop

r^ríj híerboven hebben getrezen.

Bij B.v.ïf.rs redenering over de Pool-se stakingen ís de logíka zoek.
Men behoeft er zijn beschrijvíng van de gebeurËenissen van t70 en t76 maar
oP na te lezen om te zíen, dat hij ze hoger aansLaat en van méér betekenis
acht dan díe van t80. Híj spreekt over'70/'71 en over tT6 als van "een
sponËane en massale strijd"...die "direkt uít de nateríäle be1-angen van de
arbeiderskLasse voorüsprootrr en díe ttdan ook de grondvesten van de PooLse
ekonomie ín genoemde jaren behoorLijk (deed) r¡ankel-en". "De arbeiders", zo
laat hij er onmíddellíjk op voLgen, "hebben ín deze gevechten altijd
als drÍjfveer gehad hun direkte urateriilLe beLangen. In een zelfstandige
klasse-aktie vormË dit hun kracht
". Daar hebben wíj niets tegen in te
brengen, doch aLleen maar díË aan toe te voegen, dat hij zich over de beweging van '80 bepaal-d niet op een dergeLijke positieve wijze uitlaat, ook
al ziet hij dat l^tat er in 1980 gebeurde dan aLs de ouergaztgsfase naar de
"werkelijke zelfstandige arbeidersstrijd", met andere woorden; als iets
wat tussen t70/ r7l of t76 en komende bewegingen in ligt.
IIoe vaLt datgene wat wij hier als een gebrek aan Logika bij B.v.I¡I.
hebben aangeduid, te verkLaren? I,{ij kunnen ons níet aan de índruk onttrekken, dat het hÍerdoor wordt veroorzaakt, dat hij datgene hrat ín 170/ r7l en
wederom ín t76 plaats vond voor meer spektakuLaiz, houdt. I,rlas er toen niet
sprake van een duideLijke konfrontatie van de arbeiders met de openbare
macht? T,rlerkte - om het met de woorden van B.v.tr{. te zeggen - het in brand
steken van partijkantoren toen niet als een belangrijke katal-ysator rd.rñ,2.
aLs iets waardoor de intensíteit en het éIan van de bweging toenamen?
Onze opvatting is een totaaL andere. I^Iij beschouwen - de Lezer weet
het - zowel wat er in 1956 in Poznan geschiedde, als dat wat in'7A/t71,
ín t76 en ín r80 gebeurde als zelfstandige arbeídersstrijd en weL net dien
verstande, dat iedere volgende beweging de voorafgaande in betekenis overtrof. Zeket, brandende partijgebouwen en gevechten meË de oproerpoLítíe
zíjn spektakulair, maar de betekenís ervan blijft vér achter bíj de betekenÍs van de beweging van r80. Taferelen als die welke zich in 170/t7l en in
r76 voordeden mogen in de voorafgaande zomer hebben ontbroken, de Poolse
arbeiders hebben in f80 méér macht ontwikkeLd dan ooit tevoren en de kon-

-8frontatie met de heersende klasse, de botsing met de overheid ís heviger
bij genoemde voorafgaande keren van verzet.
Niets is minder waar dan de beweríng van B.v.I^I., dat de Poolse overheid bang was dat de (van het KOR afkomstige) polítieke eisen van de bewegíng haar machtspositie zouden bedreigenrmaar dat zij vervolgens onderhandeLingen als de voor haar meest vrenselijke oplossing zag, te meer Ëoen
bleek dat KOR en MKK de arbeiders uítstekend in de hand konden houden. De
werkelí jkheid is anders. I'liet de pol ítieke eisen boezemden de Pool.se autoriteíten vrees in, maar het feit dat de arbeidersklasse massaal de produlc*
tie lamlegde l). Dat feit bedreigde haar machtspositie.En haar geneigdheíd
tot onderhandelen nam niet toe doordat KOR en MKK de arbeiders uiÈstekend
in de hand konden houden, maar door taL van tekenen die er op r^7ezen' dat
KOR en MKK de arbeiders juist naweliiks ín de hand hadden.
I.{aar ís * en dat schijnt ons ook de redenering van B.v.I^I. te zijn het bLote feit dat er politieke eisen werden gesteLd dan geen bewíjs, dat
het KOR weL degelijk zijn stempel- op de beweging drukte? Ons antwoord hierop luidt ontkennenã. Het typisch po1-itieke karakter van bepaaLde eisen,
dat is nu juist voor ons een "uíterlijkheíd" díe totaaL niets zegt omtrent
de wezenlijke betekenis van de strijd. Hetzelfde geldt voor het feit, dat
de arbeíders "hun hoop sËelden op de opríchting van nieuwe (2.g. vrije)
vakbonden". tr{aarop het híer aankomt is niet dat,gene wat "vrije" vakbonden
ín het ï^resten z íj n, noch r¡rat zí3 zouden zijn indíen zij zich op de
duur in PoLen zouden kunnen handhaven. Í,Iaar het om gaat is, wat de Poolse
arbeíders met een dergelijke, op zich hoogst ill-usionaire eis, tot uitdrukking r¿ilden brengen. En dat dít totaal iets anders is dan wat tr'lal-esa
c.s. voor ogen zr,feeft, dat is inniddeLs al zonnekl-aar gebl-eken.
B.v.l,l. schrijf t in dit verband, dat het (mispLaatste) vertrou\,üen van
de Poolse arbeiders ín de vakbeweging "So1ídariteit" vooralsnog buítengewoon groot is. Met die opmerking zijn wij het eens. Tegelijkertíjd echter
kan niet ontkend worden dat de tegenstel-Lingen tussen "SoLidaríteit" enerzijds, de arbeiders anderzijds, hoe Langer hoe duidel-ijker aan de dag treden. 0f het vertrour4ren te groot is om, zoaLs B.v.I^I. zeyt' op korte terurijn
te kunnen leíden ÈoÊ een beweging buiten de bonden om, díe opnieuw een bedreiging voor het regíme zou kunnen vormen, is een zaak die niet zozeer affrant<ãtiji< is voor de omvang van het thans (nog) bestaande vertrour¡len' dan
gehTeest dan

ontwíkkeling en de eventueel voor de arbeiders
stríjdnoodzaak.
daaruít voortspruitende
Over de werkeLíjke beËekenís van het KOR en van de door l,lalesa geLeíde vakbeweging oordelen wij zo mogelíjk nog ongunstiger dan B.v.W. Van een
dergeLijk oordeel uítgaande komt híj tot een Inegatieft oordeeL over de
jongste- scrijd omdat hij deze kenneLijk aan de betekenís van het I(OR en
van llalesa afmeeË. Híj schijnt Ëe geloven, daË de arbeiders zich afgelopen
zomer naar deze beÍden hebben gericht. Het is omgekeerd. ZoLang de beweging aanzwol moesten zor¿el hlal-esa aLs de intel-Lektuelen van heË KOR zictr
ã""i ¿" arbeiders richten. Toen hun beweging verfLauwde traden KOR en 5oLídaríteit meer op de voorgrond en meteen traden ook de verschíllen met de

weL van de maatschappelijkà

l)

het in meí/juní l968 in Frankrijk níet de polítieke
eisen der studenten en everunín hun gevechten met de oproerpof-itie, díe het regiem van De Gaul-le bedreígden, maar.de staZo hTaren

kingen en bedrijfsbezeËtingen van ruim 9 miLjoen arbeiders"

-9arbeiders aan de dag. Naar onze meníng zullen díe verschil-len zich hoe langer hoe scherper manifesteren. Naarmate dat het geval zaL zíjn zal ook de
raogel-ijkheíd van níeuwe zelfstandíge kLasseakties in PoLen toenemen.
==========

STERVEND?
In

NEE

DOOD

GEBOREN

vrijdag 23 januari konstateerde een redakteur
buítenland van dít bl"ad, dat het zogenaamde ttEuro-communisme" als stroming
welíswaar nog nieÈ dood maar toch wel- stervende zou zijn. ülat met de term
ttEuro-eomnunismett wordt
bedoeld is een bepaalde variant van het boLsjewisrer aangehangen door de bol-sjewistisehe parËijen van Spanje, Frankrijk en
ItaLiä, Ì4laarvan de leiders meenden verkiezingsmunt te kunnen slaan uit een
onafhankelíjke opstelLing tegenover Moskou. Voor diegenen díe zowel kritisch ten opzÍchte van I t Kremlin als kritisch ten opzichte van de Europese sociaaLdemokratie st,onden, zotr - zo heette het - het Euro-bolsjewisme
een alternatíef vormen. Iüaarom 1t hier ging was een zuíver poLitiek aLternatief, dat juist om die reden geen alternatief wás. Het tijdperk waarin
htij leven iumers wordt daardoor gekenmerkt, dat de klassentegensteLling in
de kapitalistische maatschappij de pol-ítíeke sehijn die haar ín het verLeden nog aankLeefde voLledig heeft verl-oren. Het aLternatief voor een bepaalde poLÍtíek - of heÈ nu om de sociaaLdemokratísche dan wel de boLsjewistische pol-itiek gaat - is niet een ándere polítiek, maar de zeLfstandige strijd van de arbeidersmassats. Daarom kan men niet beweren dat het Euro-bolsjewisme stervende is. Het was van het begin af aan een dood geboren
"De VolkskranÈ" van

kind.

EEN

ONZORGVULDIGE

FORMULERING

In het aan de pop-musícus en ex-Beatl-e John Lennon gewijde stukje ín
het januarínummer van "Daad en Gedachte" wordt (op bLz. B, l3e regel- van
onderen) gekonstateerd, dat oorlogen "altijd uit ongel-ijkheid voortspruíten en haar in stand pogen te houden dan weL trachten te bevorderentt.I,laarmee men híer te maken heeft is een even ongelukkige als onzorgvuLdíge formulering. Itlat er werd bedoel-d is uiteraard dit, dat oorlogen het gevol-g
zíjn van maatschappelijke verhoudingen, dat hun onËst,aan moet worden verklaard uit tegengesteLde maatschappelíjke belangen. In het geval echter
dat twee staten op voet van oorlog met elkaar verkeren staan niet de belangen van bezítters en niet-bezitters tegenover elkaar, maar de beLangen van
beziËters. De Frans-Duitse oorLog van lB70/7 1 bijvoorbeeld r^ras een strijd
om de maeht tussen het Franse en het Duitse kapitaal; zowel in de eerste
als in de tr¡eede r¿ereLdoorLog waren de be.l.angen van veetr meer dan twee kapitaalgroepen in het gedíng.
Natuurlijk draagt de uitkomst van dergelijke kapital-ístische oorl-ogen,
zomin als de uitkomst van oorlogen tussen feodale staten ín het verleden,
all-erninst tot de opheffing van de sociaLe ongel-ijkheid bij. Het spreekt
ook vanzelf, dat als resul-taat van zotn oorlog soms de macht van een bepaalde kapitaaLsgroep wordt vergroot hrat tot grotere ongelijkheid, tot een
scherpere tegensteLl-íng tussen kapitaal en arbeíd kan voeren. In de bewuste zínsnede echter werden de geuoLgen van een oorlog ten onrechËe verwisseld met zijn oonzaken en de yedenel? hraarom hij wordt gevoerd.
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(vervoLg)

van het eersËe deel van dit artikel - in Daad en GeIn de inleídíng
i8l
- werd de vraag gesteld; r,raarin is de kracht van ardachte van januari
beíders gelãgen als ziJ zích moeten \^reren tegen een multinationaL? Het
zijn voðraL- kritische vakbondsmensen die suggereren dat de traditionele.,
een soort Èegenhanp"i buro"psgroep en natíonaat georganíseerde vakbonden
t t hoof dkantoof of hoofdger moeten vormen voor \^rat bij een rnultinational
kr.rartier heet, de plek dus van rvaar uit de macht wordt uítgeoefend en waar
de beLangrijkste bãsLissingen genomen worden. Voor zovet díe tegenhanger
echter nu al bestaat ín de vorm van de International- Labour organisation
beLoven ínitiatieven van de traditionele vakbonden weinig meer dan burokratie en het verzameLen van informatie \raar verder weinig mee wordt gedaan.
ZoaLs uit het onderstaande zal bLijken staan de huidige fuLl-time vakbondsfunktíonarissen zeLf.s uitgesproken vijandig tegenover initiatieven van hun
eígen leden op dit gebiedl iroewel- tãtt ze níeÈ openlíjk bestrijdt' I'faar
ovãr het algemeen worden verzoeken om steun, finaneíeel of anderzíns,
de arniet gehonoieerd. trIe kunnen dus rustig stell-en, dat de kracht vanvan
een
niveau
beídels niet gelegen is in een nieuwe organísatie op het
Maar
muLtinational" en onder supervisie van de traditionele vakbewegíng'
waarin f.igt die dan r.¡el?
Toen í¡ 1974 voor de zoveelste keer ontslagen dreigden bij Lucas was
het de leden van de combíne duidelijk, dat geen reaktie varr de arbeiders
zeLf buiten de vakbonden en hun geiiki" reperioíre maatre-geLen.om onvermijen hun
ã"ii:t zou 1eíden tot ontslagen ett d,ts verdriet voor de arbeiders
staken
gezíen:
genoeg
geziinen. Ze hadden tret bij ur,ãur" bedrijven aL vaak
hoogstens
ãf nut bedrijf bezetten hielp nieÈ de ontslagen te voorkomen,
qrerd een gouãu afvtoeiîngrt"gãl-ittg ín de wacht gesleept, die het bedrijf
worden
wel iets meer kostte, maar toeh moeil-ijk beschouwd of ervaren konnasleep
als een overwínning. Maar ontslagen hebben ook een verdríetige
behoeften zovoor de samenlevinl van ge!üone mensen met van díe ordinairejke.
en zuinige
als bet,er en l¡etaaíbaar otenbaar vervoer of een deugdel-í
huisverwarmíng. rn hun míãden moeten arbeiders díe de vindingrijkheid, bewerken'
langsteLlíng ãn bekwaanheíd hebben om daarvoor oplossittg"l-uít tehet
ware
werkeloos toezien hoe daar niets aan wordt gedaan. zi.j zijn als
de
op dubbeL non-aktief gesteld: ekonomisch ãn sociaal" En dat terwijl-een
noodzaak daartoe ergens ver weg in abstrakte winsËberekeningen van er
hoofdkantoor becijterã ís en de voðr de hand f-iggende werkeLíjkheidarheel anders uíztiãt: er ís een pro<lukËie-apparaat' er zijn geschool"de
beídersr êr zíjn ontr^rerpen .roår ,,íe,¡w" ptãatttten of behoeften waar iets
aan gedaan kan wórden, er is zelfs geLd en er zijn afnemers 'v1l
Men kan zich afvragen, ürat ei allernaal omgaaË ín het bewustzijn
maatschappelíjHet
ontslag'
met
arbeiders die al- jarenlãng bedreigd worden
plaats
ke zíjn is niet 1-anger een vaste flaats in het produktieproces, die
gedachten
l¡Teergegeven
boven
de
staat op de tocht. ã.t ís opvalL"ttd ho"r"er
het
over $Iat - geschooLde - mensen ontsLaan betekent voor de samenleving
artívoríge
het
Tn
gekleurd.
doen en laten .¿r, d" combine bij Lucas heeft
kel- is aL het ínitiatíef van het corporate Plan genoemd; een geheel van
ontrÀrerpen voor sociaal nuttige produkten, die grotendeels met de bestaande

ll
produktiemíddeLen gemaakt kunnen worden. De combine heeft ook een andere
boekhouding toegepast om a¿rn te tonen dat de kosten - in geLd uitgedrukt voor de samenleving bij ontsLag van de arbeíders veel hoger liggen dan het
gevaL zou zijn als men diezeLfde arbeíders de voorgestelde produkten 1íet
maken. De Britse overheid werd door de combíne met zíjn neus op het feit
gedrukt, dat de r¿inst- en verliesrekeníngen van de accountants van Lucas
alleen opgaan voor de kleine groep aandeelhouders van Lucas en níet voor
de samenLeving. Een andere daad, die typísch ís voor de combíne van Lucas
is het inschakelen van groepen uit de samenleving bij het ontv¡erp van het
Corporate Plan. In samenwerking met zíekenhuizen, buurtkomités of gemeenteraden werden produkten ontr^¡orpen die geheeL r¿aren afgestemd op de door hen
naar voren gebrachte behoeften aan bíjvoorbeeld een draagbaar diaLyse-apparaat of betaalbare stadsverwarmíng met machínes die eenvoudig in tt onderhoud zijn. Al- deze dingen zijn gegroeid uíjdens het werk aan het Corporate
Plan, ze volgden op het verl"angen níet werkeLoos te worden.
Iets dergelijks is niet gebeurd als gevolg van het ontstaan van een
combine bij Vickers, ook een Brítse multínational, hoewel ook daar ontsLagen víelen en nieur¡e ontslagen dreigden. Vickers is tot vLak na de T\oeede
I,'Iereldoorlog de wapensmid van de Engelse regering gel^reest. Nadat de meeste
koloniän van Engeland zelfstandíg geworden $raren, kregen de Engelse legers
wat. minder te doen en Vickers moest naar iets anders dan wapentuig uitzíen
om zijn fabrieken draaiende te houden. Tegenwoordíg doet Víckers dan ook
in onder andere kantoormachínes, apparatuur voor oLieboringen, voor zíekenhuízen, Laboratoria, drukkerijen en voor elektronísche beveiliging. De
roudet kern van het bedríjf bestaat nog, maar is slechts een kleín onderdeel geworden van de bijna 200 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten,
Afríka, Australiä en Canada, waaruít Víckers nu bestaat. De combine bij
Vickers is gevormd bij bedríjven díe tot de oude kern behoren. Samenwerking tussen de shop stewards van deze bedrijven daËeert aL uít de jaren
víjftig, toen vooraL deze fabrieken te lijden hadden van reorganisaties en
ontslagen. De shop stewards hiel-den naurnr kontakt meÈ elkaar, voornameLijk
met het doel gegevens uít te wissel-en over Loon, Ëoeslagen en dergelijke.
Die gegevens r^raren van groot nut tijdens onderhandel-íngen tussen de eigen
vakbond van een shop steward en de plaatselíjke direktie.Toen in de herfst
van 1974 het Vickers' Shop Stewards NationaL Corrbíne Connittee werd gevormd, beschouwde men een gezamenLijke aanpak van de strijd voor geLijk
Loon voor gelijk r¡erk als de belangrijkste taak van de combíne. Daar kwamen al- gauw andere zaken bij op het gebied van loon en arbeídsvoorwaarden
die van bedrijf tot bedrijf verschilden, zoaLs veíligheidsmaatregelen,
werkkLeding en sociaLe voorzíeníngen. Bij Vickers beschouwt de combine
zíchzeLf. vooral a1s een overbrugging van de afstand tussen de organisatie
van de arbeiders in het bedrijf en de door funktionarissen bevolkte vakbondsorganísatíe buiten het bedrijf. Dít betekent echter niet dat de vakbonden de combíne juichend hebben ingehaaLd.Er wordt geen financiille sËeun
verleend, het r^rerk van de combine moet door de arbeiders uit eigen zak gefinancierd worden, de combine mag zich niet begeven op het terrein van de
vakbonden, zoals onderhandeLingen over caots. I'fen is bLijkbaar als de dood
dat de combine de positie van de erkende, officiålle vakbonden uithoLt. Deze angst is bepaald niet ongegrond, ü/ant de combine wíl ook de stem Laten
horen van die arbeiders, die geen lid zijn van een vakbond of geen 1-id van
d.eze of. gene vakbond, die toevallíg met de direkËie mag onderhandelen over
iets dat veel meer arbeíders dan alleen de leden van de vakbond aangaat.

l2Dit kan geillusËreerd worden met 1t volgende voorbeeld. Er moest voor aLLe
handarbeíders bij Vickers een nieuwe pensioenregeling worden uitgewerkt.
De hoofddirektie onderhandelde met één vakbond, die niet eens aL1-e bedrijven, laaË staan al-Le arbeiders vertegenvüoordigde. Over hun hoofden heen
r¿erd een overeenkomst getekend die veel te wensen overliet, vooraL wat betreft het beheer van de fondsen, vlaaraan ook de arbeiders zeLf een groot
deeL meebetaaLden. ProtesË van de combine Leidde uiteíndelijk tot een landeLijke, algemene ledenvergadering van de vakbond. 0p de dag van de vergadering werd door Leden van de combine op elke zitpLaats een pamflet neergeLegd, r¡aarin zij pleitten voor een nieuwe overeenkomst waarin alle be-

trokkenen een stem zouden hebben. De pamfletten werden verwijderd, de combine-Leden kregen het woord níet, veranthroordelijke vakbondsfunktionarissen zaten te pitten. Orn een lang verhaal kort te maken: alles bl"eef bíj
het oude. tDe vakbond sehijnt alLeen te r^reten r^rat goed voor ons ist verzuchtte een shop steward van Vickers.
Toch is de tegenwerking van de vakbonden niet heÈ grootste struíkeLblok voor de combine. ¡at is narnelíjk de multínational zelf.. En dan níet
zozeeî de direktie of het hoofdkanLoor, maar het feit dat het niet eenvoudíg is zelfs maar tijdelíjk een eenheid te smeden of voor een aktíe de
noodzakel.ijke solidariteit te kríjgen, omdat díe bedrijven grote verschiLlen verËonen. Ze maken vaak níet alleen verschillende produkten. In de ene
fabriek werken voornamelíjk mannen die ín de streek geboren ziin, bíj
Vickers hun opl-eiding hebben gehad en met een ríjke stríjdtraditie. In een
andere fabríek ís groot verLoop onder het personeel-. En weer in een andere
worden de geschoolde arbeidets Langzaamaan vervangen door halfgeschoolde
mensen die màer en meer routíner¿erk gaan doen door de invoeríng van nieuwe
machínes. In het ene bedrijf is één shop steward op twaaLf arbeíders, it
het andere êén op honderddertíg werkers. Ondanks dit all-es zijn er suksesvoLLe stakingen gerdeest r¡raaraan bijna alle bedrijven die r^raren aangesloten
bíj de combíne meewerkten. Men Ìnoet bíj dít alles bedenken, dat de combine
bíj Vickers, evenals die bíj Lucas, eigenLijk een heel los verband is van
shop stewards, die de autonomíe van de arbeiders in de verschíLl"ende bedrijven respekteren en er niet op uít zijn een soort nationale centrale te
worãen die orders uitdeelt. De combine kan informatie en steun verstrekken
of iets adviseren, maar nooit zíjn wíl opleggen aan de arbeiders. Dit betekent in de praktijk echter wel dat het ene bedríjf een combine comité
heeft dat al-lerlei zaken aanpakt, terwijl een ander comité nog bezig is de
kontríbutie met veel moeíte binnen te halen.
On de verschil-Len tussen de bedrijven van Vickers in Engeland toch de
baas te worden ís men overgegaan tot dà vorrning van regionale groepen. De
voordelen hiervan mogen duideLijk zíjnz meer kontakt, minder reiskosten'
grotere betrokkenheíd.De groepen versËerken bovendien één van de uitgangstunten van de combíne, dãt een nationale organisatie weinig waard is zonder een hechte organisatie in de fabrieken zelf. Het een kan niet bestaan
zonder het ander. Vandaar ook dat men bijvoorbeeld een krant heeft opgezet'
waarin de arbeiders over het werk van de eombine, de comités en de groepen
uítvoeríg r,rorden geinformeerd. De krant is na korte tijd aL,een forum geworden voor dískuisie en ook kritiek op de combine en verdríngt langzaamaan de officiäle personeelskrant van Vickers.
De combíne bíj Lucas kent ongeveer dezelfde problemen al-s díe bíj
Vickers. De op!.ossingen zijn r,rat anders, omdat het werk van de Lucas combine wordt benoeilíjkt door de íntroduktíe, ín 1976, van het Corporate

r3 Plan. Toen de combine nameLijk de suggestíe van de minister van industrie,
Tony Benn, opvolgde om alternatíeven te bedenken, betekende diÈ:
- een antwoord op het feit dat de dírektie van Lucas híertoe níet ber:eid
en in staat was, dus een erkenning van het feít, dat de direktíe haar

werk niet goed deed;
- een antr¿oord op het feit dat de vakbonden niet bij machte qraren met iets
anders te komen dan voorstellen voor een goede afvloeííngsregeling;
- een ant¡rroord op het feit dat de regering niet bíj machte hras iets anders
te doen dan fabríekssLuitingen te fínancieren.
Direktie, vakbonden en overheíd lieten zích vreseLijk in de kaart kíjken
en kregen er direkt spijt van dat zíj het zover hadden IaÈen komen en dat
zij niet hadden verhinderd dat de arbeiders íets gingen doen wat zij níet
konden. De combine houdt sinds de íntroduktie van het Corporate PLan een
fdagboek van het verraadt bíj.De belangrijkste gebeurtenissen híerin zijnz
de onmíddeL1íjke weígering van de direkt,ie om, anders dan op haar verzoek
en op de wij ze d.íe haar bevalt, over alternatieve produktie te praten; de
weigeríng van de regering om toe Èe geven dat de dírektie diskussie over
het Pl.an op all-e nogeLíjke manieren saboteert; de regeríng hoeft zich dus
nergens meer mee te bemoeien; overleg buiten de combíne om tussen de direktie, de vakbonden en de overheíd over ontsLagen, finaneiä1e sËeun voor het
bedrijf en belastíngverlíchtíng; het negeren van de vakbondstop van resoLutíes genomen op ledenvergaderingen van de bond ten gunste van de combine;
brieven van de combine aan de regering of de vakbonden die nooit worden beantwoord; leden van de combine worden bedreigd met ontslag en overpLaatzingS universíteiten en hogescholen die de combine ook financieel steunden
worden cnder druk gezet, de koördinator van een,onderzoekcentrum dat in samenwerking met de combine ís opgezetrkrijgt opeens zijn salaris niet meer.
Komen wij nu terug op de vraag waarin de krachL van arbeiders is geLegen als zij zich moeten weren tegen een muLtinational, dan kunnen üre meÈeen aL vaststellen, daË de arbeíders van de vakbonden of de overheid op
zijn best slechts halfsLachtíge steun verwaehten kunnen en dat rekening gehouden moet worden met tegenwerking, sabotage, onverschíllígheíd of sinpel
negeren wat de arbeiders r^¡ill-en. Of de arbeíders r^rí1Len of níet, ze worden
Èeruggevrorpen op zochzelf. DaË brengt niet alLeen ontmoediging, te1-eursteLling of woede mee. Uít het feit dat de combines nog steeds bestaan mag men
wel konkluderen dat de combines ook leren lnoe zLj op eigen kracht kunnen
werken. Maar er is nog geen sprake van een radíkate breuk met oude vormen
van beLangenbehartiging. De reLaËie met de vakbonden wisselt al- naar gelang de plaatseLijke omstandigheden, het strijdpunt of't tíjdstip van aktie. Niettemin, als de vakbonden aL niet een duídeLijke afstand tegenover
de combíne bewaren, dan doet de combíne rt wel tegenover de vakbondenn omdat de strukturen van de vakbondsorganísatie - hiärarchisch, autorítaír,
fuLl-tine funktionarissen versus werkende leden - zich absol-uut, niet Lenen
voor r¡¡at men door middel- van de combine wíl bereiken. Zelfs de shop stewards hebben híermee leren Leven, \trat voor hen persoonLijk niet altijd even
eenvoudig zaL zíjn, omdat zij èn de vakbond èn de combine vertegeffiroordigen. Misschien mag men konkluderen, dat de shop stewards, als werkende kaderleden van de vakbond, toch dichter bij de mensen op hun werk staan dan
bíj de vakbonden. lùaÈ betreft de relatíe Èussen de combine en de arbeiders
díe niet zíjn gekozen om ín de combíne, de comítés of de groepen zítting

te nemen, is het ondoenlíjk te generaliseren. A1l-e arbeiders tezamen hebben niet op een goede dag de combine opgericht, de combine is geen groeP

t4die op een slechte dag besl-oten de arbeiders te gaan vertellen dat zij zich anders moesEen gaan organiseren.De combine is geen permanente sErijdorganisatie, meer een netwerk van betreklcingen dat van tijd
toÈ Ëíjd wordt geaktiveerd omdat er bíj tijd en wijle ruimte ontstaat voor
aktíe door, bijvoorbeeld, het tfaLenr van de vakbonden.
Zott de combíne te manípuleren zíjn, dan zouden de multinationals er
wel wat in zíen, want onderhandel-en met tien of meer versehílLende vakbonden is ook niet all-es. Voorlopig slaagc men er echter niet in de eombine
te isoleren vân de rest van de arbeíders. De voornaamste reden híervoor is
dat men elke keer probeert om het ondez,handeLen met de vakbonden t,e vervangen door *iskussiëren met de combine en daar trapü geen combine ín. Wat
vervolgens geprobeerd wordt is het opzetten van advíescommissies, geheel
of gedeelteLijk bestaand uit arbeíders en geheel los van de combine. Uiteraard wordt daarin al-l-een geadviseerd over wat de direktie wiL horen' !Íaar
en üranneer de dírektie het wí1". Bn de combíne rnag zich met die onderwerpen
níet meer bemoeien, want die zíjn immers het terrein van de commíssíe geshop sterrrards

worden.

ín*
Het grote punt voor de combines is hun bemoeienís met ontslagen'
thun'
multivan
vesteringãn, *"t fabriekssluitingen en níeuwe vestigingen
nationals. Het is ook hét tere punt voor de overíge pârtijen met voorop de
dífektíe aLs grootste tegenstander van aLles wat ín die richting gaat. ZluLLen de combines erín slagen daar \nrat aan te doen? Of daaraarì een bijdrage
te leveren? Hoe dan ook, noch de arbeiders, noch de combines kunnen er omheen, zeker niet in die bedrijven die zich lenen voor alternatieve produlctíe, aL ís dat níet doorslaggàvend voor het eventuele sukses van de bemoeíenii van een combíne met bijt. ínvesteringen. Juist een muLtinatíonal bíedt
vele mogelíjkheden om teruglopende vraag naar een bepaald artikeL op te vangen en vervangende werkgelegenheid te kreären. De multinational is de heerãende ekonomiiche en soeÍal'e vorm in de produktieverhoudingen aan het r¿orden. De nultinatíonal doordringt de maatsehappíj. Maar dat betekent ook dat
die urultinational meer en meer Ler diskussie gesteLd wordt: de maatsehappij
ín hun
doordringt de multínatíonaL. De kracht van de arbeiders is gelegen
rv<¡lkr
in de
intieme ãn veeLzíjdige reLaties met het grootste deel- van het
bekunnen
ze
samenleving. Ze kenne.n de behoeften van die mensen en zouden
multínatiovredigen, als het winststreven en de eigendomsrechten van de
naLs de weg daartoe niet versperden. De combine is één van de vofmen hraarín dit utor*u vermogen ên deze onnacht gestalte krijgt. De groeiende onmacht van de multínatíonals on dageLijkse, zeLfs eLementaire behoeftes van
mensen te bevredigen uraakt met horten en stoten de weg vrij voor mensen en
produktieverhoudÍngen die dat wer. kunnen.
A.v.A.
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