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:

Zoals in een vorig opstel- reeds is beschreven 1 ), is d.e sociale situ-
atie in België {e,,laatste maand.en erg gespannen gewo"á"tt. De oorzaken moeb
ten trorden gezocht in d,e massale fabriekssluitingen, in d.e,vele ontslagen
alsmed.e in d.e soms regelrechte aanvaL op ît levenénîveau van,de arbeitlers.
Nq,ctat regering, vakbeweging en ond.ernemerd.om a^kkoord. ¡¡aren gegaan met een
nieur¡e sociale overeenkomst voor geheel België voor 1981, was ,t a1 duid"e-
J-ijk dat een nieuwe aanval op et levenspeil terstond daarna zou'word.en in-
gezet. Eerst eehter beleef,dè men nog cie politieke val van minsiter-presi-
d.ent. lfielfred Martens, lid van de cfrrislufijke Volkspartij en daarúinnen
vertegdnwoord.iger van het christelijk vakverbond.2). nij werd opgevol6Sd
door Mark EVskens, zoon van d.e vroegere minister.preeídent Gaston E¡iskenso
die tot tlezelfd.e vJ.eugel van de CVP behoort als Mártens, maar met dit ver-
schil- dat Eyskens jr; betere kontakten heeft net het'bed,rijfsleven, o.a.
via ziin vad.er die voorzitter is van d.e raad. van beheer van d.e Belgische
I(reclietbank en die bij uitstek rt Vlaanse kapítalisnè vertegenwooraigt 3) "

De nieuve Belgische regering trad. in de voetsporen van de vorige. Ook
zij streefde ernaar enkele tientallen niljarden bij de arbeid.eqs te halen
om clie cadeau te d.oen aan de ond.ernemers. Volgens Elrskens jr. ÌÍas er spra-
kg van een I'wanverhoudingtt tussen d.e bested.ingen van d.e verbruikers en d.e
bestetlingen in de vorm van investeringen. ûm het evenrricht te herstellen
zoud.en de,bested,ingen van d.e verbruikers moèten word,en vêrminderd. net tien
niljard. guld.en oftewel ongeveer 1.000 gulden per intlividuele Belg, wat zou
neerkomen op meer clan 3.000 gulden per loonarbeicter" Maar hij haastte zieh
d.aaraan toe te voegen, dat hij (en het bettrijfsl-even) voor'het ogenblik
sleehts een d.erde van d.ie som behoeftlen. i :

Toen een goed,e v€êk nad.ien enkele duizenden gehandicapten in Brussel
d.emonstreerclen on uiting te geven aan hun ongenoegen over hun niet-,Ihre-
cligcte behoeftenr lras d.e ehristen-denokratischê vakbond.sman Llskens in geen
veld.en of wegen te bekennen. Er.bestaat voor hen duid.elijk'verschiL tussen
d.e behoeften d.er gehand.icapten en tle behoeften van d.e ondernemingen, met
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als dringendste die van de Société Générate, ile o]-iemaatschappij Petrofina,
de seheepswerf Boel e"a"

Tegel-ijk met d.e val van l,lilfried. l,{artens rverd de diskussie hervat om-
trent t'd.e ind.exatie van lonen en wed.d.ent', zoals dat in Be1giê heet. llat
d.aarond.er verstaan moet rrord.en is het volgende, In België is het zo, dat
'r.¡anneer cle ind,ex van de kleinhand.elsprijzen lr) met 2/' stiigt, d.e lonen met
2/o vorð,en verhoogd.. IVIaar d.at gebeurt pas twee maand.en ná de verhoging van
d.e ind.ex. Doordat in België d.e belastingsehalen niet aan cle index r'rord.en
aangepast betekent een ind.exstijging van 2% allernrinst dat het nettoloon
met 2% stijgt. De brutolonen worden verhoogd en van de verhoging ontvangt
men slechts twee d.erd.en. Bij een inflatie van T/, per jaar krijgt men op de-
ze manier ongeveer twee derden van 6% of cirea bØ. sin¿s 1971+ tot nu toe
bedroeg d.e inflatie ongeveer 5Tf'. De koopkracht van cle arbeiders is d"erhal-
ve aanzienlijk verminderd. - misschien l¡el met een kwart 5) - naar als ge-
volg van het zojuist gesebetste systeem eer zij het beseften. Zo lras loon-
d.iefstaL nogelijk zonder al te scherpe konflikten.

Het is allesbehalve verwontlerlijk, tiat d.e vakbeveging, d.ie d.aarbij
wordt nagepraat d.oor d.e ttlinkset' partijen, dit systeem zoveel nrogelijk r.ril
behoud.en. I¡trant d.e vakbeweging is niet gebrand op sociale konflikten ofte-
we1 stakingen, ten eerste omdat zij ae behoedster van d.e kapitalistische
orde is en ten tweecie ond.at zij in geval van stakingen aan haar leden nil--
joenen zou moeten uitkeren, d.ie zíi liever investeert in d.e uitbreiding
van haar macht binnen het staatsapparaat en binnen de inciustrie 6).

Het nieul¡e plan van de regering - en vooral van de vakbeweging - voor-
ziet in het verhogen van d.e BTW ter vervanging van d.e inkomsten uit dalen-
rLe sociale lasten van de patroons. Vooral zou de BT'tl van die prod.ukten moe-
ten r,¡ord.en verhoogd. rrelke niet in d"e ind"ex zijn opgenomen. Zodoende zou
r¿ord.en vermeden d.at d.e lonen via ind.exverhoging veer zouden stijgen. Voor
d.e ond.ernemers zou aldus een voord.eel van 2 miljard. guld.en kunnen worden
verkregen, maar zij steld.en zich d.aarmee nog niet tevreden. Evenals Els-
kens jr. verklaarden zij een loond.iefstaL van 10 niljartt guld.en voor nood.-
zakelijk te houden. Uit vrees voor stijging van d.e soeiale spanning, voor-
al in l¡'lallonië, sehrikt cle regering hiervoor echter nog terug" Inmiddels
is het duidelijk, dat in septenber a.s. wederom pogingen zuIlen word.en ge-
daan om het loon te d.oen d.alen. Volgens het in februari j.1. afgesloten
sociaal akkoord. immers zal in die komend.e septembermaand. het "besparings-
effekt" van d.at akkoord r¿ord.en vergroot.

In d.e Brusselse regeringswijk en in burgerlijke kringen l¡ordt over
d.it al1es druk overleg gevoerd. Tnnid"dels gaat de sociale strijtl in d.e be-
drijven voort. Het is onmiskenbaar d.at de belangrijkste klassen in d.e sa-
menleving elkaar scherp in het oog houden. De ene stalring volgt op de an-
d.ere in België en het centrum van de stakingsaktiviteiten bevind.t zieh in
trnlalloniê. Als gevolg van deze stakingsgolf word.t de tegenstelling tussen
de arbeid.ers enerzijds en d.e vakbeweging met haar delegees (vakbond.safge-
vaarttigden in de bedrijven) anderzijcls steects groter. De bereid.heid van ðe
bonden om te natigen en het verzet van d.e arbeiders daartegen Ieid.t tot
een almaar hevíger botsing.

Marcel Schoeters, d.e algemene sekretaris van rt trsocialistischert vak-
verbontl ABVV te Antwerpen en de grote baas van de lcrant ttDe Morgentt, ver-
klaard.e tijdens een meeting dat I'd.e petroleumarbeiders wel bereid zijn ora
te matigent'; een and.ere vakbond.sLeid.er¡ €en zekere Decuy¡rer van de christe-
lijke centrale van arbeid.ers in overheidsðienst, gaf te kennen d.at hij we1
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enkele ttlichtett wijzigingen in het pensioenstelsel wild.e aceepteren.Uiter-
aard. sprak noch cte één, noch d.e and.er uit naern van d.e betrokkenen, Geen
r,ronder dat bijna aIle konfLikten ctie zich dit voorjaar ln België voord.ed.en
spontaan ontstonden en dat cle strijdende arbeid.ers zieh d^aarbij niet hiel--
d.en aan de nornale stakingsprocedures T).

De houcling van d.e va&beweging komt in een scherp licht te staan wan-
neer men let op bepaaltle paragrafen van het socíale akkoord. Daarover toch
schreef d.e sociaal-ctenokratische vakbond.skrant "De l,{orgenlf op 13 februarij.1" :

ttzo is er een vrij algemene clausule die de soeiale vred.e voor-
ziet. De ontlertekenaars verbinden er zich toe geen nieur,¡e eisen
buiten het gesJ-oten a,lckoord. te stelleno noeh dergerijke eisen te
steunen die cioor de basis word.en gesteld. Daar r,¡ord.t aan vakbond.-
zijae niet n¡aar aan getild...tt

Dat sinclsð.Íen tie basis van het ond.ernemerd.om overal d.e eis van 10Ø loons-
verlaging poogt door te ttn¡kken en dus duid.elijk gecoördineerd dat soeiaal
a}koord. verbreekt, lijkt d.e vakbeweging veinig te interesseren. Haar enige
reaktie erop bestaat hieruit, d.at zij het verzet ertegen tracht te beper-
ken en te verhinderen.

Seclert enige tíjd stellen zowel enkele tiental]-en betlrijven - gelijk
bijvoorbeeld. d.e I'faalse staalfabrieken van Cockerill en Hainaut Sa^rnbre -als d.e regering - bij mond.e van vooral de t'socialistischerr minister van
ekonomische zaken l,Íil-Ly Claes - een direkte loonsve:minclering voor. De ten
aanzien van de staalbed.rijven van tuik en Charleroi bestaand.e fusiepJ-annen
houd.en oncler and.ere een loonsverlaging van respektievelijk 1O% en 5/, ín.
Gezien d.e sterl¡ing van d.e arbeid.ers in d.e onderscheiden bedrijven word.t
d.at echter maar zelden openlijk gezegd. en beveren d.e betrokken vakbond.en
d.at ze zich hiertegen net klem zuLlen verzetten. Maar l¡anneer een ond.erne-
mersblad. aLs "Ðe Stand.aard.?r konstateert {lat de bevuste loonsveruinttering
nog helemaal niet zeker is, dan spruit dat vooral voort uit de strijdvaar-
cligheid. van de arbeiders en uit ettelijke spontane werkonderbrekingen, tij-
dens wel-ke ttsocialistische'r vakbond.sbonzen al"s Gíllon en Staquet goed. voor
schut ¡¡erd.en gezet.

Hoe het in werkelijkheid gestelcl is in het Luikse met d.e verhouding
tussen cie arbeid.ers en "hu'r" bond wordt door de gang van zaken bij twee
konfLikten' bij het bedrijf van FN in Herstal en dat van Babcock te Grace-
Hollogne, duidelijk in het lieht gesteld B).

Strij.l bij FN
De stakine bij ntr (f'atrique NationaLe) begon terwijl achter de scher-

men nog de ond.erhandelingen aan d.e gang l¡aren over het nieuwe sociale ak-
koord.. Ðe arbeid.ers vreesd.en afd.ankingen; bovendien eisten zij van de be-
drijfsleiding cte nal-eving van de vorige soeiale akkoord.en. De strijd ont-
snapte van het begin af aan d.e kontroLe van d.e vakbeweging.

Onnicld.elLijk natlat het nieur¡e sociale akkoord. ondertekend. is komt Gil-
lon, ABW-baas in het gebied. van Luik, in aktie. Om aan cte staking bij FN
een eind. te maken zet hij de d.elegees in het bedrijf oncler druk. Tijäens
een bijeenkomst in het bedrijf blijkt d.at de arbeiders met het zojuist tot
stand. gekomen sociaal alçkoord. allesbehalve zijn ingenomen. Kreten als ttGil-
lon diktatortt enttGil-lon aan d.e pea.l" zijn niet van d.e lucht. 0nder z'$rare
druk van cle basis wordt het nieur^¡e sociaal akkoord ook door de d.elegees
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van het ABVV verworpen, maar d.e volgende dag blijkt wat zij l¡aard zíin 9) "Die dag, 19 februari 1981, r.¡ordt de stakingspost tij FN-Milmort (één van
de vier FN-beilrijven ín het gebied. van tuik) door het ABW aangevallen en
overrompeld. Te Harzee (and.ere vestigingsplaats van FN) roept het ABW d.e
hulp in van d.e rijkswacht om het stakingspiket aan te vaI1en. Een dag 1a-
ter word.t rt FN-bed.rijf te Harzee door d.e rijkswacht bezet ond.er het goed.-
keurend. oog van ABVV- bofd.afgevaard.igd.e R. Engelen. IIet gevolg van een en
and.er was d.at d.e arbeid.ers zich nog openlijker tegen tthuntt bond.en keerden.

cij zeL ingen
De zogenaarnd.e "linksett pers in België maakte nauwelijks melding van

d.eze aanvallen op de ltraal-se arbeid.ers " It{aar in Luik en omgeving bleven ze
natuurlijk niet onopgemerkt. Geen r¿onder dat de arbeid.ers van Babcoek in
de Luikse voorstad. Grace-Hollogne toen het erop aankwann hun levensniveau
te verd.ed.igen, omtrent de vakbeweging en de socialistische partij geen en-
kele illusie koesterd.en. Teneind.e een bedrijfssluiting te voorkomen eisten
zij van d.e regering een kred.iet van 3715 miljoen. Bovend.ien trokken ze naarft gemeentehuis, alwaar zij d.e "socialistischet' burgemeester Alain Vander-
biest en het voltallige sehepenkollege (trotlege van wethouders) opsloten
en vervolgens het gemeentehuis bezet hield.en. Een deel van hen trok onmid-
delliik daarna naar het 1okaa1 van het Algemeen BeLgische Vakverbond. Daar
eisten zij van Urbain Destree, de sekretaris-generaal van d.e "socialisti-
sehe" bed.iend.enbond Secta, d.at hij net hen mee zou gaan naar tt bezette ge-
meentehuis, Toen Destree d.it weigerde sloten de boze arbeiders hen in zijn
eigen bureau op en vervolgens bezetten zij ook de bondsgebouwen, Vervol-
gens verlangden ze, d.at ninister Dehousse, de voorzitter van d.e I,,IaaIse
d.eelregering 10), persoonlijk ten tonele zou verschijnen met het gevraagde
krediet.

Het r,¡as niet d.e eerste gijzeling van het afgelopen voorjaar. fn april
werd zelfs d.e gehele uit drie rninisters bestaand-e tr'traa1se deelregering ge-
durende enkele uren gegijzeld. d-oor arbeiders van het bedrijf Glaverbel,
d.ie eveneens bedrijfssluiting en werkloosheid vreesden.

Wat betreft d.e vijand.igheid. van d.e arbeiders ten opzichte van d.e vak-
bond.safgevaardigd.en in d.e bedrijven: bij FN was d.eze d.ermate groot, d.at op
een gegeven ogenblik de delegees niet werd.en toegelaten tot het bij tijd.
en wijle tijd.ens de aktie bezette bedrijf.

t'Verantwoordelijk

synd.ikalisttl
Hoe noeilijk de positie is waarin een vakbond.sleider als Gil1on ver-

keert en waarop precies d.ie positie neerkomt, blijkt - ongerril-d - uit een
nassage in rrDe Stand.aard-tt van 16 december 1980, een passage d.ie in d.ruk
verscheen enkele maand.en dus voor d.e konflikten bij FI{ en Babcock uitbra-
ken en ciie al-s volgt luid"t:

trDe and.ers zo heldere Gillon was moeilijk te volgen toen hij d.e

synd.ikale strategie (a.w.z. de strategie van d"e vakbeweging -
red.. D. & G.) schetste. Temeer omd.at d.e uitd.unnend.e meeting luid.-
op een algemene staking en zelfs een mars op Brussel eíste. Deze
waarschuwing (bedoeld is kennelijk een beperkte officiële aktie
van de vakcentral-en - red. D. & G.) moet voorlopig volstaan, zei
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hij o teneer omd.at onze aktie gevolgd wordt d,oor nieuwe in and.ere
gewesten. Een algemene staking kan ilç niet uitroepen omdat ik een
verantwoord.elijk synd.ikalist (een verantwoorcielijk vakbondsman -
red.. D. & G. ) ¡en... Gisteravond. vf,oeg men zieh in Luik nog af
¡¿at Gillon ¡n¡iId.e bereiken met zijn uitroep d.at in heel- d.e syndi-
kale gesehied.enis er nog nooit een algemene staking door et vak-
bond.sbureau is uitgeroepen. De vakbond. organiseert geen algenene
stakingo d.íe groeit spontaan bij d.e basis.l'
Tn zogenaaJßd. 'rlinkserr milieu's in België hoort men d"e roep L¡eerklin-

ken, d.at "l96Olt61 nog eens over moet vord.en gedaan". Maar wat gebeurd.e er
toen? Ook d.estijds trachtte Eyskens sr. de toenmalige ekonomische noeilijk-
heden te verhalen op de arbeiders. De 'rsoeialistischerr vakbeweging en d.e
toen:nalige BSP (nelgiscne Socialistische Parti.j ) tetçen¿en ogenschijnlijk
verzet aan. Er kwa,¡n een stakingsgolf opzetten. Toen die was weggeëbd. en
toen d.e liberaal-katholieke regering l¡as vervangen cloor een regering vanftsocialisten[ en christen-d.emokraten ond.er overigens d.ezelfde minister-pre-
sid.ent, werilen alle zo verfoeid.e maatregelen toch suceessievelijk d.oorge-
voerd..

It{eer konflikten
Er hebben zich in het lrlaalse d.ee1 van België meer konflikten voorge-

daan dan die bij FI\I en Babeock alleen. En het zijn stuk voor stuk konflik-
ten d.ie spontaan zijn uitgebroken. Ï,Ie noemen:

- een staking van het technisch personeel van de staatsbusmaatschap-
pij in Luik;

- een niet d.oor d.e vakbond erkende staking tegen de meciische kontrole-
d.ienst;

- êên staking van rt personeel d.er gemeente lrfons (Bergen) in Henegou-
wen tegen mogelijke ontslagen;

- stakingen bij de bedrijven Tnlarner en Lightin in Franeries;
- stakingen bij de r¡arenhuisketen van Delhalze, o"a. in Couillet;
- Een staking bij de naaldenfabriek Beka in Eupen (onderdeel van de

firma Bekaert), vaar de arbeid.ers, om sluiting van het bed.rijf te voorko-
men gedurende meer dan 2\ uur zoueL de ddrektie aLs de oakbondsLeídens gíj-
zeLden;

- een staking tij net staalbedrijf La Provid.ence in Marehienne;
- €eri stal<ing bij het staalbedrijf Laninoires te Jemappes, vaar eer-

der al d.iverse sehokakties l¡raren ond.ernomen, tijdens trelke de arbeiders
telker:male het buurtverkeer belenmerd.en dan wel spoorwegstations bezetten.

0ok in Vlaanderen
Niets verkeerder alan de mening, dat de geschetste tegenstelling tus-

sen d.e vakbeweging en d.e arbeid.ers in Vlaand.eren niet aan de dag zou tre-
clen. Zij d.oet zich ook hier voor" zij Ît r,¡at mincier scherp d.oord.at de eko-
nomie in Vlaand.eren veel beter bestand is tegen cle ekonomische krisis en
er in Vlaand.eren ciientengevolge mind.er bedrijfssluitingen zijn en mind.er
ontslagen vaIlen. Niettenin zijn er ook hier heel wat spontaan uitgebroken
konflikten zoals:

- een staking bij Ïr,Iilras in Doornik;
- stakingen bij Agfa-Gevaert en Alumico in Sint-Niklaas;
- een staking bij Behernan-Demoen in Bornem, 'r¡raar d.e arbeid.ers zieh
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niets aantrolcken van het voorstel van de vakbond" on d.e aktie tot slechtsaaêên dag te beperken;
- een staking uit protest tegen ontslagen bij Daikin Europe in 6osten-

de;
- een staking bij PCUH ín Zelzate bij Gent tegen het niet naleven van

de kollektieve arbeid.sovereenkomst ;
- een staking bij het eveneens ín ZeT.zate gevestigd.e o uiterst mod.ernestaalbedrijf Sid:nar;
De Sidmar-d.irektie r¡ilde een loonsverlaging van 1OØ doorvoeren aLsme-

d-e d.e plannen voor een r¡erkorting van d.e r.¡erkweek tot 37 uur voor onbepaal-
d.e tijd opschorten. Dezelfde d.ag d.at d.it voornemen bekend werd. gemaakt leg-
den d.e arbeiders spontaan het nerk neer. Het dagblad. ttDe l4orgeãt' schreei
hierover op 10 april j.f.,

t'De synd.ikale delegatie (rra¿) echter d.e grootste moeite om d.e na-
mid.dagploeg aan het werk te houd.en. Eén van d.e afd.elingen heeft
nog vrij J-ang gestaakt..... De vakbondssekretarissen adviseerden
met aand.rang het r,rerk te hervatten en met verd.ere d.emonstraties
te wachten. t'

Toen echter op 1\ april van serieuze ond.erhand.elingen nog geen sprake
was gingen de arbeid.ers geheel buiten d.e bonden om opnieuw in staking. t'De

Morgentt schreef d.aarop:
rfDe syndikale delegaties hebben ctinsd.agnridciag (de nidaag van de
1l+e april) nog gepoogd d.e arbeid.ers terug aan het werk te krij-
geno doch tevergeefs.?l

Niet onvenracht liet de d.irektie d.e d.ag erop haar plan tot 10Ø loonsverla-
ging varen. Zij koesterd.e de gerechtvaartiigd.e vrees, d.at er ied.er ogenblik
een volletiige staking in het bed.rijf zou kunnen uitbreken, met alle gevol-
gen van díen.

Als donderciag 23 april de onderhand.elingen zich nog altijd voortsle-
pen word.t d.e vrees van d.irektie en vakbond. plotseling bewaarheid. 0p die
d.ag legd.en aLle arbeid.ers spontaan rt r"¡erh neer. Ook bezetten zij d"e auto-
weg in d.e nabijheid van de fabriek. De volgend.e d.ag bereikten cle geschrok-
ken bond.sbestuurd.ers en direktieled.en een akkoord, waarin tte werk$ijttver-
korting grotend.eels is opgenomen. fn de zaterclaged.itie aan het eínde van
die week schreef ItDe Stand.aard.":

ttZowel d.e vakbond.en als d.e d.irektie voelen zich opgelucht na d.e
sluiting van het akkoord.. I,Iant het zag er d.onderd.ag nog naar uit
dat d.e spontaan uitgebroken staking naar een snelle en heftige
climax zou gaan.tt

Bedrijf bezet
De tegenstelling tussen vakbeweging en arbeid.ers deed zich eveneens

voor bij stakingsakties in het bedrijf C.P. Clare te Tongeren in Belgisch
Linburg, dat wekenlang bezet werd gehoud.en. De strijd was hier gericht te-
gen het ontslag van 306 van d.e iets meer Aan 800 werknemers, meest vroul¡en
en tegen de vermoed.e totale aftakeling van het bed.rijf , ttat eigend.on is
van d.e Amerikaanse nultinational f .T.T.

ùn de staking te beëindigen probeerde de direktie cte afvloeiingen op
basis van lrvrijw'i11igheid.1' te doen geschied.en. Daarvoor kreeg zij uitge-
breid. med.er,rerking van d.e vakbonden, clie de personeelsled.en onder druk" be-



gonnen te zetten om zich ttvrijwillig" voor ontslag te melden. Dat lokte
eveneens verzet uit bij de arbeiders. Eén van d.e arbeid.sters, José genaa,nd,
verklaarcle aan een verslaggever van ttDe Morgenrt:

ttWe d.enken dat de vakbonden ons aan het verkopen zijn. Zíi zíjn
aan het toegeven. Maar daar zijn wij niet mee ged.iend.r'

Dezelfd.e José verklaard.e ook:
tt. . . o Een afgevaard.igd.e van het christelijk vakverbond. heeft ons
in d.e kantine uitgeschold.en d.at wij d.e onderhandelingen schade
zoud.en doen.It

Na d.e aktie schreef een aantal betrokkenen in een brief aan het Belgische
weekblad. tt{ 

'mott, dat zij
"in d.e steek gelaten (werd.en) aoor heren zoals de ACV;- Þkretaris,
die (goed.) betaald rnrord.en voor hun vele'woorden en weinig d.aden.
. , . " Negen weken hebben r,rij Clare bezet. De ACV- ekretaris heeft
ons buitengezet.tl
Met het vooruitzicht van een nieur¡e poging tot loondiefstal. in septem-

ber, lijkt het weinig twijfelachtig dat ook d"e rest van het jaar 1Ç81 erg
woelig zal ¡¿orden en dat de ondernemers en hun vriend.en van d.e vakbeweging
nog bange uren te wachten staan.

1) ¡ten zie het opstel "De stakingsbeweging tegen de herstelr^ret-
ten van d.e Belgische regering" in ftDaad en Gedachtet'van apr.
1981.

a) De Christelijke Volkspartij (CVF) en haar'[nlaalse zusterpartij
Parti Social Chrétien (pSC) zijn onderverdeeld in verscheide-
ne |tstandentt zoals d.e boeren (vertegenwoordigd d.oor d.e Boeren-
bond.), d.e nidd.enstanders (vertegenwoordigd. door het Nationaal
Christelijk Middenstandsverbond IICtr{V en het Algemeen Christe-
lijtr l,Ierkersverbond ACI¡) en christelijke arbeidersorganisa-
ties zoaLs het KathoLieke Arbeid.ersvrouwen Verbond. (fAV), de
Katholieke llerklied.enbond. (KWg), d.e Katholieke Arbeidersjeugd.
(fnf) en niet te vergeten 't Algemeen Christelijk Vakverbondo
de eigenlijke vakeentrale met cle aangesloten afzond.erlijke
vakbonden. De machtsstrijd. tussen al deze groepen is é6n van
de voornaamste oorzaken van d.e potitieke instabiliteit in Be1-
gië. De strijti tussen find.emans en lr{artens }ras hiervan een
s¡rmptoom. Tot d.eze frakties binnen de C"V.P" moet ook nog het
Verbond. van h?istelijke l.ferkgevers (ViO¡) r.¡orden gerekend, dat
groot gezeg heeft. De investeringen van het Algemeen Christe-
lijk Vakverbond ACV zijn sterk gekoncentreerd bij Gevaert Fo-
to Produkten, rt bedrijf van wijlen Lieven Gevaert, oud-voor-
zitter en stichter van het werkgeversverbond. VKI^I. In d.e prak-
tijk is het ACi{ de grootste fraktie van de CVP; bij de PSC is
d.at eveneens de middenstand, tlie invloed uitoefent via de
pressiegroep CEPIC, die wordt geleid door Van den Boeynants.
Het is een pressiegroep d.ie nalrl¡Íe kontakten onderhoutlt met
het Europese neo-nazisme.

3) Men ziet hieruit dat voor het Algemeen Christelijk Vakverbond
cle funktie van vakbondsman volstrekt verenigbaar is met een
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positie in het kapitaristisch bedrijfsleven. uitzonderlijk is
d-at niet. ook in d.e kringen d.er sociaald.emokratie ziet men de-
zelfde soort verstrengeling " zc¡ heeft de cODEp, de spaarbank
v-an d.e Belgische sociaal-demokratie: êen beheerd.er bij d.e op
één na grootste holdingnaatschappij in Be1eiä, de gto"f Brus-
sel-La^rabert, met o.a. veel belangen in de staalind.ustrie.

\) ln¿excijfers (¡ijv" d.ie r¿elke bãtrekking hebben op de klein-
handersprijzen) zijn uerhoudingscijfez,s" ze r¡ord.en berekend.
aan d.e hand. van een z.g. pakkef, d..w.z" niet d.oor a1le klein-
hand.elsprijzen in d.e berekening te betrekken, maar sleehts
een aantal van de (¡,v. voor d.e kosten van levensond.erhoud.)
belangrijkste. Het gemiddelde ervan oüev een bepaaLde per-iode
wordt op 100 geste1d." Verand.eringen word.en zichtbaar gemaakt
in procenten van d.at gemid.d.eld.e, zodat stijeine van d.e prijs-
ind.ex tot laat ons zeggen 1Oh in een volgend.e periode zeggen
wil d.at het gemid.d.eld.e van d.e prijzen van het pakket met vier
procent is gestegen. (Noot van D. & G").

5) Hiertij moet er rekening mee r¿ord.en gehoud.en dat in 19T6 en
ín 19TT d.e ind.ex een paar naal bervust werd. vervalst " fn ßTT
werd hij "aangepast'Î omd.at hij te gevoelig l¡as voor.". prijs-
stijgingen (: ).

6) Oat de stakers van 1960/161 alleen werden uitbetaald d.oor de
sociaaldemokratie en'niet d.oor het ACV had. konsekwenties voor
d.e uitboui,¡ van hun ved.erzijd.se politieke macht. Zo is de bank
van het ACV, de B.A,C., veel groter d.an d.e sociaald.emokrati-
sche CODEP" Gezien d.e konkurrentiestrijd. tussen die tvee poli-
tieke fa,niLies wekt het geen verbazing, dat zij hun geld. niet
wensen te bested.en aan stakingen waar zij vanzelf al vijand.ig
tegenover staan en die zij alleen maar uitroepen ind.ien zij
niet and.ers kúnnen.

T) Na d.e stakingsbeweging van 1960/161 werd er in België een aan-
ta1 anti-stakingswetten uitgevaarctigd., d.ie erop ï/aren gericht
stakingen pnaktisch onmogelijk te maken. I,lettelijk is er een
proced.ure voorgesehreven volgens welke eerst d.e hulp van een
(regerings) bemid.d.elaar moet r^¡ord.en ingeroepen. Pas d.aarna
kan, via ôe bonclen, een staking word"en aangekondigd.o waarbij
een aankond.igingstermijn van meer dan een week in acht moet
worden genomen. Bovendien d.ient een stakingsvoorstel door een
meerd.erheid van twee d.erd.en d.er betrokken arbeiders te word.en
goed.gekeurd. Een eventuele overeenkomst ter beëindiging van
een konflikt kan slechts worden verworpen met een meerderheid
van eveneens twee d.erden.

8) net r¡as in de d.eetgeneente van Grace-Hollogne, Graee-Berleur,
d.at in 1951 tijttens d.e koningskr¿estie die leid.de tot het af-
treden van Leopolit III de eerste d.oden víelen.

9) Oe vakbondsvertegenwoord.igers in de bedrijven of d.eLegees zo-
a1.s ze in België veelal r¿ord.en genoemd. zíjn zel..ð.en voortrek-
kers in de strijcl voor d.e rechten van d.e arbeiders . Ze zijn
meestal spionnen van de vakbond.ssekretarissen en zodoende ook
van d.e patroons. Ze staan dikwijls ond.er sterke dn:k van d.ie
sekretarissen die hen zond.er enig probleem d.oor het bedrijf
kunnen laten ontslaan ind.ien ze zíctl te opstandig zoud.en to-
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nen. Dat ondervond. ond"er meer d.e (t'socialistiseher') hoofd.d.ele-
gee Baichir. Deze metrobestuurder in Brussel had verscheid.ene
keren gestaakt zonder toestenning van d.e sekretaris van d.e
vakbond en omgekeerd. geweigerd. om mee te doen net bepaald.e
stakingen die d.oor d.e vakbonden r¡aren uitgeroepen. Samen met
een and.ere delegee werd. hij op staande voet ontslagen rloor de
voorzitter van d.e Brusselse tra^nmaatschappij, de heer Guy Cud.-
d.elo d.ie soeiaald.emokraat is en bovend.ien zowel staatssekreta-
ris als burgemeester van de Brusselse deelgemeente Sint-Joost
ten Node. Hieraan moet nog r"¡orôen toegevoegd dat vele d.ele-
gees bij d.e vakbond.sbanken goed.kope leningen hebben kunnen
sluiten, dat zij op grond van hun positie als delegee hopen
op promotie binnen het bed.rijf en d"at velen van hen vrienden
of familieleden hebben d.ie dank zij t'd.e politiekît een baantje
hebben gekregen hetzij bij een van d.e talrijke sociaaldemokra-
tisehe of christendemokratische organisaties, hetzij bij de
overheid..

1O) itet bestaan van een Ì'laalse d.eelregering Ís een gevolg van d"e

tleling van d.e voormalige eenheid.sstaat Belgiën d"ie onlangs na
schier eindeloze voorbereid.ingen haar beslag heeft gekregen.

If ERD ER OOK TEMAND ACHTERDOCHTÏG?

Nog niet zo lang geleden - het !¡as ongeveer in de dagen dat de jong-
ste verkiezingska^nrpagne van het CDA startte - heeft de heer Van Agt uiting
gegeven aan zijn uaaz,dering voor d.e Nederlandse vakbeveging. Hij noemd.e
haar een ttredeLijke uakbet¡egingt', met een positieve opstellinge een vakbe-
r,reging rraarmee voortreffelijk kon word.en sa¡nenge'werkt, één r,raarmee Ned.er-
lanci zich gelukkig moeht prij zen en 'h¡aarom sornrnigs anclere landen het zou-
den kunnen benijd.en. Híj sprak van een vakbeweging die geen overdreven ei-
sen stelde en d.ie begrip aan d^e dag Iegd.e voor d.e moeilijke omstandigheden
van het ogenblik.

Het was een van d.e weinige keren, ttat wij niet lnet gevoel kregen dat
d.e heer Van Agt met de waarheid. op gespannen voet stond. Vanuit zíin stand-
punt was er voor hem ind.erd.aad. alle reden tot tevreôenheid over d"e Neder-
landse vakbeweging. Hij had gelijk: overheid. en ondernemerdom konden met
cle Ned.erland.se vakbeweging altijd. uitstekend sa,menwerken; haar opstelling
kwa^¡n al-tijcl overeen met datgene wat hij (Van Agt) onderttredeliikheidttver-
staat. Zijn r.¡aardering was oprecht, maar er zat, niettemin een luchtje aan.
Het was er eend.er mee gesteld als met d.e waardering, d.ie de Britse Conser-
vatieven - al hun demagogie ten spijt - in 19h6 aan de dag legden voor be-
paald.e aspekten van het beleid. dat d.oor de toenmalige Labounegering van
Clement Attlee werd. gevoerd.

Ook die r.¡aard.ering was opreeht. Maar juist onr d.ie reden wekte zij d.e
aehterd.ocht van niet weinig Britse arbeíclers. Die achterd.oeht gold niet d.e
Conservatieven. EIke Britse arbeider vist hé61- nauwkeurig dat zij zijn bit-
tere vijand.en l¡aren en hij hoefd.e zich niet af te vragen waar zij op uit
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'r^raren en Ìrat of zij bed.oelden. De achterdoeht die gewekt werd sproot daar-
uit voort, dat er iets mis moest zijn net Labour t¡anneer haar regering lof
van de tegenstander oogstte. Z6 werd het in d.e herfst van 19[6 ¿oãr ¿e
Schotse nijnwerkers C. Tonar en /, bloods gefornuleerd. op het nijnwerkers-
kongres te Rothesay.

In werkelijkheid.lras er niet iets "misttmet Laboure maar met de voor-
stelling d.ie de Britse arbeid.ers zich omtrent Labour ro*ákt"rr. Dat r+as wat
Tonar en lüoods bed.oelden, zond.er d.at zij het zichzelf realiseerd.en. Labour
- dat wil zeggen d.e zogenaa.nd.e Arbeid.erspartij plus d.e Britse vakverenigin-
gen - deed. hetr voorkomen alsof het d.e lã:-angen van de r+erkend.e klasse be-
hartigd.e terwijl' het in wezen het apparaat-r^¡as dat in de ka,pital-istische
maatsehappij d.e taak had d.e arbeid.ers onder kontrole te houd.en en de ar-
beid.svreãè t" ú"""ekeren

trrlat voor de Britse vakbeweging geldt, geId.t in niet mind.ere mate voor
de Ned.er1and.se" Ind.ien Van Agt haar prijsto d.an betekent dat niet meer of
mind.er d.an d.at zíi haar funktie iã ¿e huiclige sanenl eving naar behoren
heeft vervuld. 'tlij weten uíteraard niet in hoeverre zijn waardering achter-
d.ocht gewekt heeft. Ir{aar gerechtvaartligd is d"ie achtãrdocht slechts voor
zover niet de vakbeweging er het voorwerp van ise maar d.e gangbare ilIu-
sies d.ie er omtrent de vakbeweging heersen.

Dat Van Agt zich tevred,en heeft getoond. bevijst niet dat d.e vakber^re-
ging tekortgesehoten is bij de vervulling van haar taak, d.och bewijst eens
temeer tlat d.ie taak een ánd.ere is dan er nog vaak wordt verond.ersteld..

,1,'IAT BELIC AMDE EDUARD BER}JSTEÏN?

Er is cle laatste tijd. sprake, zij het dan op bescheid.en schaal en in
beperkte kring, van een hernieurn¡d.e belangstelling voor Eduard Bemstein"
Er verschijnen artikel-en over hem, d.ezer dagen is de Nederlandse vertalíng
uitgekomen van wat r¿el als zijn belangrijkste publikatie mag worden be:
schouwti 1) en over dat bemrste boek hebben l/eer diverse .besprekingen het
licht gezien.

Verwond.erlijlr is d.at alles niet. De Duitse sociaaldemokraat Bernstein
wordt sind.s het ber,ruste boek in 1899 van de pers lcr.¡a¡i beschouwd als de
geestelijke vader van een stroming, die zich, zo¡¡el theoretisch als prak-
tisch tegen d.e rtmarxistischet' trad.itie van zijn partij keerde en die op de
verd.ere ontvikkeling d.er sociaaldemokratie, zowel binnen als buiten Duits-
la::d. een beslissend.e invloed heeft gehad.. Zeld.en :zíjn binnen ôie interna-
tionale sociaald.emokratie vroegere denkbeeld.en overboor:d. getrorpen, zond.er
d.at men d.e kritische geest van Bernstein meende te ontwaren.

Niet zod.ra l,ras zijn boek voltooid. of d.aar ornheen ontstonden uiterst
felle d.ebatten in hoeverre d.e officiël-e theorie en beginçe1en der sociaal-
denokratie ind.erd.aad. een herziening behoefd.en. Nad.erhand.ziin d.ie diskus-
sies in beknopte vorm altijtt op d.eze wijze weergegeven, d.at Bernstein een
frontale aanval op het marxisme richtte en d.at dit rnarxisme.d.oor zijn te-
genstanders, in d.e allereerste plaats Karl Kautsky, r,rerd. verd"ed.igd
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Onze zienswijze is een andere. Irliet het marxis¡re werd d"oor Bernstein
aangevallen, maar datgene wat hij voor marxis¡ae hield.; niet het marxisme
is door Kautslçy verd.ed.igô, maar een theorie d.ie in ciie tijct algeneen voor
marxisme doorging. In werkelijkheid T¡raren Bernstein en l(autsky geen anti-
pod.en, maar vertegenwoordigd.en zij twee vormen, twee kanten als men wil ,
van een beweging, die theoretisch noch praktisch d.e uitd.rukking was van d.e

proletarische strijd. tegen het kapitalisme, d.och d.ie, in uiterst radikale
vorn op d.e linkervleugel van d.e burgerlijke maatschappij opereerd.e.

"De soeiaald.emokratie", riep Bernstein d.estijds zijn partijgenoten in
alle land.en toe, "brenge de moed op dát te schijnen wat zij werkelijk is'?.
Hij bed.oeld.e: de sociaaldemokratie is in wezen een burgerlijke hervormings-
partij, welnu, laat ze d.an niet net d.oen of ze inplaats daarvan een revolu-
tionair karakter d.raagt 

"ÏIelnu: Bernstein moeht over d.e theorieën van Karl Marx de zonderling-
ste misverstand.en hulciigen, omtrent d.e soeiaaldemokratie had hij volkonen
gelijk. Niet hij behoefde haar te hervormen en niet op haar hervorming vas
het nod.ig om aan te dringen, zij moest, volgens hem, d.e konsekr^¡entie trek-
ken uit haar eigen realiteit. Het is d.at nuchtere inzicht in tt burgerlij-
ke karakter d.er sociaald.emokratie (en alle naar haar mod"eI en ï¡ezen gevorm-
d.e afsplitsingen ervan) ¿at Bernstein aktueel maakt. trrlaar er hervormingsbe-
wegingen bestaan (van vat voor schijnrad.ikale huize ook) d.aar is een markt
voor Bernsteins geschriften" Dat heeft de uitgever d.er }Ted.erland.se verta-
ling voortreffelijk begrepen"

1) ttDe voorwaard.en tot het socialisne en de taak van de sociaal-
d.emokratie'Î, Uitg. De Arbeiderspers Arnsterda,m, prijs f \2,50.

DE HETE ZO M E R v AN MA,RGARET THAT CHER

Nergens in lfest-Europa, dat zal niemand tegenspreken, is tot dusver
de zomer z6 heet geweest als in Groot-Brittannië. Heeft het stukslaan van
winkelruiten, het plunderen van etal-ages, het in brand. steken van bouwsels
of motorvoertuigen, kortom hebben d"e uitbarstingen van geweld in vele tien-
tallen Britse sted.en, iets te maken net het. karakter van de Britse saJnen-
leving en de tegenstellingen waardoor deze l¡ordt gekerunerkt?

trrlie d.eze vraag, hier of aan d.e overzijde van de Noord.zee, ook ontken-
nend. heeft beantwoord, in elk geval noch d"e red.aktie van t'De Volkskrantr',
noch die van d.e toonaangevende liberale "N.R"C.t'Anders dan de Britse pre-
nier mevrouw Thatcher - die nauwelijks geloven kon dat zoiets als wat in
Liverpool gebeurd.e in het rgoed.e oude Engelandr gebeuren kón en d"ie voorts
vrijvel alles heeft afgedaan met woord.en als oonaanvaardbaar vand.alismet
of rverval van moreLe waardent - heb,lh de twee genoemde kranten nadrukke-
J-ijk gewezen op de sociale aehtergrond van wat door sonmigen ten onrechte
als rassenkonflikt is aanged.uid."

Afgezien van wat er - een duid.elijke uitzondering - in de Londense
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I^¡ijk Southal gebeurde, hebben noch in Liverpool, noch in de Londense wijh
Brixtoir of elders jonge trleurlingen hun woede gekoelcl op jonge blanlcen of
omgekeerd". Overal toél¿en jongã kleurlingen én jonge-UianX"r. samen hun
woede op d.e bestaand.e naatschappij.

"Er zijntt, bchreef t "De Volkskranttt om d.at feit te verklaren, t'tïree
Engeland.en: é'en voor de rijken en 6én voor d"e arnen.rtHet woord stamt van
de 19e-eeu¡¡se Britse staatsman Disraeli, die - naal' "De Volksktrant" niet
verzuimd heeft op te merken - tot d.ezeLfd.e politieke partij behoord.e als
mevrouw Thatcher thans behoort, d.oeh d.ie in tegenstelfing tåt haar kenne-
lijt wéf oog had voor de maatschappelijke werkelijkheiô., :l

In gelijke geest, maar duidelijlter nog dan r'l)e Volkskrant!?schreef de
ttN.R. c "tt : ' : '. .

"Grote groepen van de bevolking : bl-ank, ztrart, okerkleurig - heb-
ben het gevoel in een vreemd. en vijandig Land. te leven r.¡aarin d-e

regerend.e kLasse in et verre Londen ongevoelig is',roor hun nodep,tt

En men behoeft mevrouw Thatcher maar te zien of haar'te horen spreken on.
te beseffenn d.at zij als het ware d.e verpersoonlijking is van die onger¡oe-
tieheid" en d.ie vijandigheid.

Volgens t'De Volkskrant" veet zij niet wat er in haar land omgaat en
heeft zij er geen benul van hoe groot d.e kloof is tussen d.e gegoed.e burge-
rij en de arbeiclend.e klasse" Anders dan Disrae1i, d.ié het bestaãn van de
twee Engelanden zag en er zich bezorgd over toond.e, toont de huid.ige Brit*
se premier zich niet zozeer bezorgdrd.an we1 verontwaardigd." ttlvlevrout¡ That-
cherrt, aldus d.e ttN.R"C,tt,

"eist van ied.ereen, ook van de uitziehtloos verkloze jongeren in
Brixton en oud.ers in cte krottenwijken van Toxteth, d.at men haar
burgerlijke vaard.e-oord.elen ond.erschrijft. "

Dáár ligt d.e reden, ilat het parlementsli<l Heffer, toen hij namens d.e La-
bour-oppositie het woord. voerde in het Lagerhuisu cle eerste rninister "een
ston wijfrr noemile. ].{aar deze afgevaardigd.e van Labour zag daarbij over het
hoofd., d.at d.omheid. geen verklaring vornrt voor d.e bekromperr opvattingen van
mevrou\,¡ Thatcher'. Haar zienswijze ruord"t bepaald door haar positie in een
klassenmaatschapþij, waarbinnen cle ook ten tijri.e van Dísraeli ¡.r-estaand.e
kloof tussen d.e respektievelijke klassen sind.sd.ien voortdurend groter is
geword.en. Idat voor een, overigens niet bekrompen, man als Disrael-i met ztn
ontegenzeggelijk ruine blik met enige inspanning nog zichtbaar was, d.at
onttrekt zídn volledig aan het vaarnemingsve"mogen van mevrouw Thatcher.
En wat voor háár geld.t, d.at geld.t al evenzeer voor. haar klassegenoten Ì1ie
d.e goed. ond.erhoud.en tuíndorpen van Zuid.-Engeland.: bewonen en die n naar de

"N.R"C.'r gekonstateercl heeft, het niet begrijpen Ìraarom een iong mens'een
steen niet neerlegt als een poJ-itieman clat beleefd vraagt ç .

itlannen en vroulìren van de arbeid.ersklasse, hun levensorostand.igheden en
hun zorgen, hun frustraties en hun wanhoope ze beçtáán ger¡oon niet voor de
huid.ige premier. Regeringsleid.ers a1s Attlee, l,Iilson of ,Callaghan'hebben
in het verled.en' het kapitaal gecliend. d.oor s€urien net de trade unionleid.ers
d.e arbeid.ers.te manipuleren; mevroul,r Thatcher meentl het kapitaal,beter te
kuhnen,die¡ren,door de.,trad.e unionleid.ers voor d.e schengn. te schoppen en dê
arbeiders te negéren. Zoals d.e Nederlandse koningin Beatrix d.e d.q.g na haar
kroning bij straatgevechten gewonde politiemannen ging opzoeken maar geen
enkele belangstelli:ng,toonde voor d.e gewonden uit net and.ere ka,rnp, zo ver-
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toefde premier Thateher acht uur bij d.e politie en bij d.iverse autoritei-
ten van Liverpool zond.er d"e moeite te nemen om met d.e jeugd"ige arbeid.ers
te praten, van wie het afleen maar onbegrijpelijk is..... d"at ze niet veel
en veel eerder in opstand. zijn gekomen. Een onderhoud met gekleurde buurt-
werkers, dat heeft ze nog kunnen opbrengen. Het had" plaats in rt gemeente-
huis" fn d.e krottenr,,¡ijk Toxteth waagde ze zich slechts in haar gepantserde
Jaguar, die daar met hoge snelheid. d.oor streng bewaakte straten reed..

Over het ond.erhoud- zeid.en de ber,ruste buurtr^¡erkers naderhand.: ttDe pre-
nier luisterd.e heel goed.. Maar op een of and"ere manier leek het alsof zij
niet kon begrijpen wat wij vertelden tt Een plaatselijk politicir.s ver-
klaard.e na een gesprek net Thatcher d.at and.erhalf uur duurd.e: trHet was to-
taal zinloos" Het lijkt alsof zij ín een volledig and.ere wereld. leeft d.an
ik.....tt

I,'Iat deze Liverpoolse politicus, van d.e Labourpartij nog wel, bij zijn
ond.erhoud met de premier ontdekte, dat wisten d"e Liverpoolse jongeren die
haar met tomaten bekogelden en dat wist heel de Britse arbeidersklasse al
lang. In een land als Groot-Brittannië - maar bepaald niet all-een d.áár -
staan twee verschillend.e wereld.en tegenover elkaar. Dat zijn niet d.e werel-
den van blank en zwart, of van bl-ank en bruin" Het zijn de burgerlijke we-
reld en de prcletarische. In juli j.1. zijn ze met elkaar in botsing geko-
men met een geweld. zoals d.eze eeuw in Groot-Brittannië nog niet eerd.er is
vertoond.. l'{aar het was niet d.e eerste botsing van d,eze eeuw en het was,
niettegenstaande d.e hevigheid. van et gewelcl, everunin de gevaarlijkste bot-
sing.

Dat de jongste uitbarsting van haat en frustratie een bed.reiging voor
d.e gevestigd.e ord.e vo:rmt is onbet'wistbaar" 1',1aar d.ie ord.e werd. o"a. veel en
veel ernstiger bedreigd toen in d.e zomer van 1972 de ene bedrijfsbezetting
na de and.ere en d.e ene - veelal ttwíld.ett - staking na d.e andere het ¡naat-
schappelijk leven in Groot-Brittannië verla.rnde, ile mijnwerkers zich op een
mars naar Londen schenen voor te bereiden en er geleidelijk aan in het
land een situatie begon te ontstaan d.ie sornmige r,¡oord.voerd.ers van d.e arbei-
ders karakteriseerden a1s ttde algemene staking van onder optt"

I(an men d.ergelijke stakingen, doorgaans voor puur nateriël-e eisen, a1
d.an niet gepaard. gaand.e met het posten voor zijd.elings bij zoen konfLikt
betrokken bedrijven, in all-e ernst vergelijken rnet de woed.e-uitbarstingen
die onlangs in Liverpool begonnen en die zich vervolgens in zoen d.ertig an-
dere Britse steden voorcled.en? Het antwoord luid.t bevestigend.

In de eerste plaats hebben beid.e maatschappelijke verschijnsel-en
- ook het geweld in de krottenwijken beschour,ren wij a1s zod.anig - dezelfd.e
dieper liggende oorzaak" d.ie in de bestaande klassentegenstellingen en de
levensomstand.ighed.en van cle arbeiders moet worden gezocht.

In d.e tweed.e plaats is het onderscheid. tussen stakingsakties en het
naar d.e vorm zo verschillende optreden van plund"erend.e en vernielende jon-
geren in bepaald.e opziehten en in sonrnige gevallen geringer dan men voors-
hand.s rn¡el zou denken. Intlien het belang van hun aktie het d.wingend. vereist
wordt ook d.oor stakers meermaals fysiek geweld. gebruikt: tegen onderkrui-
pers' tegen d.e politie. Van een soortgelijke woede als waarvan volIed.ig in
de steek gelaten jeugdige buurtber,¡oners vervuld zijn, is dikwíjIs genoeg
sprake bij arbeid.ers d.ie tevergeefs een beroep doen op d.e bestuurd.ers vantth*ttt organisaties en zich d.erhalve d.oor d.eze ttverrailentt voelen. En zowel
bij d.e aan verveling ten prooi zijnde jonge buurtbet¡oners a1s bij d.e wat
oud.ere en bij het produktieproces betrokken beri.rijfsarbeiders kan men in
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Engeland in toenemende mate een mentaliteit ï¡aarnemen die r,¡ordt gekenmerkt
d.oor onverschiltigheid voor d.e - d.oor Thatcher zo gewaard.eerd.e - burgerlij-
ke normen en moraal, cloor gebrek aan eerbied. voor de hetzij private, het-
zij publieke burgerlijke eigendom.

Of partikuliere autots in brand word.en gestoken d"an wel kostbare teeh-
nische installaties r.¡ord.en beschad.igd. d.oord.at stakers ßeen onderhoud.swerk-
zaarnhed.en willen verriehten, maakt in d.e praktijk natuurlijk r,¡el enig ver-
schil uit o maar niet r¡at het wezen van d.e zaalc betreft. Vernielingen r,ror-
d.en niet alleen d.oor jongeren in grote steden aangerieht, maar ook d.oor
stakers in ind.ustriële distríkten, bijvoorbeeld. wanneei :ze het treinver-
keer tot stilstand. villen brengen d.oor de rails op te breken 1 ). En niet
alleen d.e bedoelde jongeren, maar ook strijd.ende arbeid.ers keren zieh te-
gen het &ez.a"g en l.everen slag met de politie, zoals rie d"uizenden postenôen
bij een kolossaal kolend.epot in }fid.den-[ngeland begin 1972 heb ]h.laten
zien.

I,Iie in et ene.geval van tzinlozer en in het andere geval van.î'zinvol-
1er vernietringen zou villen sprekene vergeet d.at rt heel moeitijtr kan'r,ror-
d.en de grens tussen tzinloosr en rzinvolr te definiëren en dat het in'elk
geval - zor.¡el bij Ae losbarstend.e jongeren als bij d.e in aktie komende ar-
beiders - gaat om een verzet in deze of in gene vorm, dat'uit een gegeven
kLassesituatie wordt geboren. In beid.e gevallen gaat het ook, vrijwel al-
tijd. zoncier dat d.e betrokkenen zich ervan ber,nrst zijn, on een verzet da+,
de bestaande naatschappelijke orcle aantast. Voor zover er rnrat dat betreft
tussen het optreden van boze jongeren en het optred.en van boze fabrieksar-
beid.ers enig verschil bestaat, bestaat dit hierin, d.at het optreden van
strijd.end.e arbeid.ers, of ze nu in staking gaan dan wel 'n beclrijf bezetten,
voor de bestaande ord.e een gr.otey,e beclreiging vormt ,Lan dat van d.e tot ra-
zernij gebrachte arbeid.ersjeugd. :

Wie in " het geval van d.e Britse jongeren (en niet van hen affeen na-
tuurlijk) van tblindet razernij zou willen spreken, schíjnt niet b,emerkt
te hebben, dat de bewuste jongeren allesbehalve eblindr zijn en eÍ in te-
gendeel een scherp oog voor heb,Ïtl¡ d.at de politie in hun wijken hun víj-
and is, De buitenstaander d.ie d.aaraan mocht twijfelen zou inmidd.el-s uit de
clroom geholpen kunnen zijn cloor de manier waarop d.e politie in de Londense
wijt nrixton is opgetred.en, alwaar zij diverse huizen binnendrong en met
bijlen en koevoeten de interierrrs aan stukken sloeg" Het feit is onttub 7E--
zinnig vastgesteld. door Lorcl Scarman, een Lond.ense reehter, d.ie naar d.e

vernielingen door d.e politie een. ond.erzoek lcr¿a¡n instellen en bij een be-
zoek aan d.e getroffen hui.zen en fa.milies verklaard.e:

ttfk ben rechter en kan nu geen oord.eel geven. l{aar ik voel d.iep
mee met onschuld.igen van wie eigendornnen zijn beschaciigd.. Ik ga
ervan uit, d.at d.e sehade r,¡ordt vergoed"tl

Wat Lorcl Scarman zag, '$raren d.e sporen van een politie-overval d.ie begon om

drie uur in d.e morgen, een overvãl waarbij meer d.an honderd agenten in bur-
ger en uniform d.e huizen binnenvielen. Toen mevrou'hr Thatcher de verkloze
arbeidersjeugcl van euandalismet beschuld.igd.en was zi,j kennelíjk aan het
verkeerd.e adres

I ) tiet voorbeeld is historisch: tijdens de algemene staking van
1926 weú. de rails losgeschroefd op het trajekt van de Flyirrg
Scotsman. Een trein net 300 reizigers ontspoorde.


