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Nog niet zo ls,ng geled.en kond.en de Ned.erlandse tel-evisiekijkers kennismaken met de fil:n ftMan va.n ijzertt van de Poolse cineast Wajd.a. De film
ging over d"e gebeurtenissen in Polen in d.e zol¡¡er van 1BO. Onze lezers zullen zich herinneren, dat wij er nogal wat kritiek op hadd.en. 0p maandag 29
maart heeft cle NCRV een Engelse filn op het scherm gebracht met precies
hetzelftle onderwerp als d.ie van trrlajda. tt Ligt yoor d.e hand. dat wij vergelijtringen hebben getrokken. Hoewel Ìrij ook op het prod.ukt van regisseur
Leslie !'Ioodhead. niet weinig hebben aan te merken, geven wij er toch verre
ile voorkeur aan boven dat van d.e Pool. De redenen hiervoor zullen zo aanstonds duidelijk rvorden.
Er bestaat tussen beid.e filns een aantal pwrten van overeenkomst. Beid.e bestrijken n:in of meer d.ezelfd.e period.e en beid.e hebben rain of meer dezelfde þlaats van hand.eling. Zowel tijd aIs plaats zijn in de Poo1se filn
een tikkeltje vager, in de Britse film daarentegen zeer naunkeurig bepaald..
Maar in beid.e fil¡ns gaat het om r¡¡at zich tussen th en 31 augustus 1980 afspeelde aan de Baltische kust. Bij llajda is de (voornaa¡nste) plaats van
handeling een scheepswerf (waarbij men zich nu eens de Lenin-werf in d.e havenstad Gd.ansk, d.an weer een and.ere werf, b.v. in Gdynia moet voorstellen),
bii Ïr¡ood.tread. is de eníge plaats van hand.eling c1e Leninr,rerf. De Britse rol-prent wint hierdoor aanzien'l,i jk aan d.uid.elijkheid., maar ons bezwaar blijft
onverkort, d.at aan de toeschou¡'¡er wed.erom het feit onthoud.en wordt, d.at d.e
historisehe gebeurtenissen in Polen in de bewuste zomer niet op th augustus een aanvang hebben genomen, maar op 1 juli; d.at niet ö,e werfarbeid.ers
het sein tot verzet gegeven hebben, maar de arbeid.ers in de tractorenfabriek van Ursus. En niet, werkelijk niets, in welk van beid.e fil¡rs ook, omtrent d.e stakingsbeweging, d.ie wekenlang d.oor heel Polen golfcle en ond.er
meer in d.e stad. Lubl-in een hoogtepunt bereikte. Zeker, er word.t in d.e Britse filn op een gegeven moment gepraat over mogelijke stakingen in d.e Silesische mijnen, over d.e stakingen d.us die Later zijn begonnen d.an d.e stakingen op d.e 'hterven. Maar d.at er half juli al meer ctan vijftig stakingen
waren uitgebroken en dat op 1l juli tt openbare leyen in het 3O0.O0O inrqoners tellencle Lublin geheel door de strijcLende arbeid.ersbevolking werd J-a.mgelegd., d.aaraan zijn beide filnnakers voorbij gegaan.

-2De titel van d.e Engelse film luidt: ttsty"ike: the biyth of SoLiclar¿t7,,
(ttstaking: d.e geboorte van Solidariteittt). ons bezwaar d.aartegen is, dat
op deze wijze de ind.ruk word.t gewekt, dat uitsluitend. datgeneiat zícn op
d.e Lenin-werf heeft afgespeeld cle stoot ertoe heeft gegeven dat I'soliaari'teitrrals vakbeweging r¡erd. erkend.. Die indruk houden *ij .rroor onjuist. De
regering in I'iarschau is riiet voor d.e werfarbeiders gezwiãrrt, maar voor de
gehele Pool-se arbeid.ersklasse. De stakingen langs de Baltische kust traren
als het r,rare d.e beslissentle slag, toegebracht aan een overheid. die prahtiseh reed.s was mllrw gebeukt.
De NCRV kond-igd.e d.e Britse film aan met d.e ¡soord.en z ,SoLídør-iteít: hoe
he-t aLLemaaL begont'. Dat d.oet ons opmerken, dat het z6 a¡s de film laat
zien, nu allemaal net n i e t begon en dat, ind.ien net, z6 w61 begonnen
was, d-e akkoorden van Gd.ansk nooit en te ninmer door viee-premier ;a!iets-

ki

zijn getekend..
In beide films, zowel in d.ie van trolajd.a als in d.ie van 1,Iood"head., is d.e
calnera vooral gericht op enkele personen. fn d.e film van de Pool is d.at een
fiktieve figuur' een verzonnen held r¡¡aaraan het filmverhaal word.t opgehangen; in d'e fiI¡n van d.e Engelsman verschijnen slechts historisehe fiþren op
het d'oekr figuren die d.oor Engelse aktews word.en uitgebeeld.. Die onstand'igheid verklaart Traarom wij tegen d.e Britse fil¡r mind.er bezwaren hebben
d.an tegen de Poolse (het verhaaltje d"aar heeft, al-s men het ons permitteert, veel weg van een stuiversronannetje), maar d.at neemt niet weg, dat
ÕÓk ten aanzien van d"e Britse filn geId.t, d.at d.e massa te weinig aan bod
homt' al moet d.aar direkt aan word.en toegevoegd, dat zij in de Britse film
af en toe nog we1 d.egelijh een ro1 vervult, dat in tegenstelling tot de
fil¡r van Ì,,Iajcia, r¡aarin de massa totaal ontbreekt
Het af en toe aanwezig zijn van d.e arbeidersmassa in de ene fit.,
d.e
volstrekte afr.rezigheid ervan in d.e andere vormt 6én van d.e verschilpunten,
maar is niet het enige versehilpunt. lfaarin de Engelse rolprent zich vooral gunstig van de Poolse onderscheid.t is dit, d.at Lech ìrraLesa er niet in
verschijnt als d.e grote held. en voorman, doch als een aarzelende figuur,
die niet all-een geneigd is om d.e kat uit d.e boom te kijken, maar ook telkens weer geneigd tot konpromissen, tot het op een akkoordje gooien met de
autoriteiten. Uit de Britse film blijkt - vaarschijnlijt onte¿oeld en vermoecielijh ook zond.er dat d.e makers ervan zich d.at d.uid.elijk bevust zijn
geweest - d.at er enorme tegenstellingen varen tussen Walesa en d.e massa en
ook d.at ïdalesa een tytrrisch autoritaire bureaukraat r^¡as (is) ¿ie krachtens
zijn natuur erop uit is d.e massa te bespelen, maar d.ie belangrijke zaken
afhand.eLt in rfond.er-onsjes met d.e nachthebbe?s". fn d.e fil-m van hlajd.a word.en ttde akkoord.en van Gd.anskrt als een grote overvinning van de arbeiders
voorgesteld.. Die t'overwinning" vormt het enthousiaste en optinaistische
slot van het verhaal' fn d.e Britse filn ziet men, d.at velen aan d.e betekenis van cle bevuste akkoord.en twijfelen en ook twijfels aan de persoon van
Walesa vord.en niet verheimetijtt.
Dat heel d.e teneur van Inlajd-a¡s film d.aaruit voortvJ-oeit, d.at hij d.e
Poo1se werkelijkheid kennelijk door de bríl van het K"O.R. bekeken heeft,
hebben T.rii bii onze bespreking ervan reed.s uiteengezet. Hoe valt het te
verklaren clat de Engelse filnmakers, zíi het dan ook niet helemáál dan
toch in belangrijke mate tlaaraan zijn ontsnapt? Naar onze neníng hierdoor,
d.at hun filmverhaal gebaseerd is op een verslag, d.at is samengesteld aan
d.e hand van geluidsbanden d.ie tijd.ens de staking op de Lenin- Þrf door diverse arbeid.ers zijn opgenomen. Zeker, rt bewuste verslag is d.oor een KORt)-

zouden

-3d.oor Bo1slaw Sulik. In hoeverre ¡t feit d.at hij terzijd.e werd. gestaan d.oor Anna l,,Ialentyn6wicz van invloed. is geweest op het
uiteind.elijke resultaat en r"¡át haar bijdrage precies is geweesto kunnen r,re
niet beoorileLen. Maar we zijn er vast van overtuigd. dat d.ie d.e1en van de
Engelse filn d.ie het geloofwaard.igst overkomen dat hÍeraan te danken hebbenr dat zij het ninst ver zijn afgeweken van de inhoud. van d.e geluid.sban-

1id genaakt, na^melijk

den"

De EngeJ-se filn ís gemaakt voor d.e tv en als filn a1 even voortreffeeerd.ere historische tv-films. Groot-Brittannië beschikt over een
groot aantal akteurs en dat maakt het mogelijk - ook met r¡at schmink en zo
uiteraard - met d.e keuze voor historische rollen een zeer grote gelijkenis
te ber,rerkstelligen. Niet alleen 'tnlalesa, maar ook Jagielski bijvoorbeeJ-d.
was zowat sprekend. het origineel. Engelse akteurs verstaan bovend.ien hun
vak.
Er r¡ord.t in de filn d.ie we hier bespreken voortreffelijk gespeeld..
Bijzoncler knap is ook het caÌreral{erk en d.e l-okatie. Men moet zich af en
toe werkelijk realiseren d.at de werf en de verfgebouwen die men ziet in

lijk als

Groot-Brittanniê staan en níet in Polen. En om vooral niet te vergeten:
ook de massa-opnâaen mogen er vezen. Het zou ons niet verbazen als d.e figuranten d.ie hiervoor r¿erd.en aangetrokken met het stakingsbijltje vel vaker hebben gehakt.
Sa¡renvattend stellen we vast, d.at de irritatie d.ie zich tijdens het
kijken naar "Man van ijzert'van ons meegter maakte, uitgebleven is bij het
zien van de Engelse fi1m, niettegenstaand.e onze kritiek. Maar laat men
vooral niet denken, d.at deze van bijkonstige aard. zou zijn. Doorclat alles
op cle Lenin-l¡erf gekoncentreerd. r¿ord.t, bLijft d.e oorzaak van d.e kapitulatie van d.e regering onvoldoend.e d.uidelijk. Verder komen d.e ond.erhandei-ingen met Jagielski er te bekaaid af (hoe goed. sornmige momenten ook geschoten zijn) en ontbreekt het tenslotte - gevolg van de hele opzet - a,an een
naulrkeurig beeld. vanttSoLidariteitrf en haar betekenis. Een fiha die clat al1es w61 toont zou van groot nut kunnen zijn voor een beter inzicht in wat
er later in Pol-en is geschied.. Maar zotn film moet voor zover wij weten
nog gemaakt worden. Zotn film zou zich natuurlijk niet kunnen beperken tot
d.e laatste tr¡ee augustusweken van 1980 en zou - om maar wat te noemen niet alleen trrlalesa in Gdansk, maar ook Ï¡üalesa aIs tegenstander van spontane aktie in tt staclion van Ursus of in het staalbedrijf Huta lrlarszalra moeten laten zien. We zulIen er nog wel even op moeten wachten.
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l) t¡ebben wij uiteengezet, clat de PvdA, als erfgen€uîre van zoals d.e Vrijzinnig Demokratische Bond, beschour¿cl moet worden
a1s een progressieve hervorn:ingspartij, d.ie niet naar de omvertrerping van
d.e burgerlijke samenleving streeft, maar naar d.e aanpassing daarvan aan d.e
behoeften van het mod.erne kapitalisne. In d.e vorige aflevering van ons
Onlangs

wel

d.e SDAP

l+

wij trachten aan te tonen, d.at tengevolge van d.e maatschappeliike ontwikkeling de aezenl¿Jke politieke versehiLlen tussen de partijen
zijn verdr,renen, d.at begrippen aIs Links of y,eehts nauwelijks nog enige betekenis hebben en dat het ontbreken d.aarvan juist de basis vormt voor hun

blad. hebben

onderlinge sa¡neff¡rerking van het ogenblik.
Uiteraard. betekent d.e afi¡ezigheid. van r,¡ezenlijke verschilfen niet dat

er geen verschillen zoud.en zíjn" De partijen verschillen r,¡elis¡,¡aar naulrelijks meer d-oor vat ae in d.e praktijk d.oen of r,¡ilien doen, rraar ze onderscheiden zich wéI d.oor een bepaald. klimaat, d.e respektievelijke rrijze van
ontstaanu een zekere trad.itie en niet in d"e laatste plaats door wat er in
een enkel geval terecht, maar meestal ten ónrechte, van ze r,¡ordt oen'lacht,
Op d.it soort verschillen en in het bij zond.er op d"e uem,taehtinçJen die omtrent een bepaald.e partij gekoesterd. word.en berust d.e betekenis d.ie zij

hebben voor d.e gevestigd.e ord.e en

het bestaande besteL.
het konkreter uit te drukken: omtLat aan d.e sociaaldemokratie d.e
schijn kleefd.eu ctat zij voor d.e belangen van d.e arbeid.ers in het aLgemeen
zou opkomen aangezicn zij ooit in het verre verleden voor een bijzonder teIang van d.e arbeid.ers opkwa,n, was deze sociaaltlemokratie a1s het r'rare tot
regeren of mederegeren geroepen in een tijct waarin het er voor het kapiOm

taal op aan kwa¡n cle levensstandaard" van de verkenden oralaag te drukken. De
veelal d.oor ervaring gesteunde reôenering d"aarbij r,¡as deze, d.at de massa
van d"e sociaald.emokratie zou slikken ¡,rat zij van liberalen of conservatieven nieb zou slikken. De nogelijkheid. haar aldus te gebruiken vormt, voor
d.e heersende klasse, d.e betekenis van d.eze stroming, de betekenis ook van
haar erfgenanen.

Intellektuele vertegenvoordigers van d.e bourgeoisie zijn zieh van dit
alles terd.ege bewust. Zij beseffen volledig wáár een partij als die van
Den Uyl in feite staat, Zíi beseffen ook, dat haar funktie in de sa,menleving staat of valt met d.e vraag in hoeverre zij erin sLaagt haar potentiële kiezers aan zich te blijven bind.en. De opvatting, d.at het voor de lorave
en gegoed.e burger verheugend zou zijn indien bijvoorbeeld d.e FvdA tengevolge van stembusned.erlagen zou word.en veggevaagd.o is een opvatting d.ie mogelijk aan de borreltafel wordt verkond.igd, maar niet d.oor d.e cienkende kopstukken van het ond.ernemerûorn. fn laatstgenoemde kringen maakt men zich
over d.e krisis r¡aarin thans d.e PvdA verkeert niet minder zorgen dan in d.e
kringen van de F\rdA z61f.
ALs een voorbeeld van d.eze en dergelijke bezorgd.heid. in burgerlijke
kring kan geld.en wat dezer dagen d.oor een koumentator als J.L. Heldring in
NRC /HcndeLsbLad

werd" opgemerkt

:

r'.."

Het moet mogeLijk aijn uooz. een sociaaldemokrøtisehe part¿i
haar eígenLijke kíezers úeey1 te mobíLísez'en. I'í< eLk gexaL is dat
een LandsbeLang" uant tt Land ís níet gedìend met ehaos en anar,ehíe aan de Linkerzijde.."rr

bij

Hoe verklaart He1dring het,
de jongste Statenverkiezingen

d.at de trad.itionele kiezers van de PvclA
'fin groten getale thuis gebleven'î zijn?
der jaren t60 heeft z'ii (de PvdA) haar zo-

".o. Sínds het midãen
edaaLdemoktatísche uorteLs genegeerd, tetwiLLe Ðan een fLirtation met quas¿-socialietísehe" ",. doeLsteLLingen" ZoLang de nood
der tiiden níet of nauueLíjks geuoeLd üerd, gí.ng dnt goed en uev-

-5den de fratsen oan de uníjgesteLden &ie in de pøntij de dienst
uit¡naakten door het tya&ùtíoneLe eLectoraat geduLd. Maar nu het
ernst begint te uorden" raakt het geduLd met de saLon-soeiaListen-nieuwe-stíjl op.. , .!1
Het journalistieke jargon van d.e heer Heltlring verscf¡ilt nogal wat
van d.e manier lrraarop wij ons plegen uit te drukken. l4aar wat hij betoogt
kan alleen naar al-dus begrepen word.en, d.at d.e PvdA zieh een kleine twintig
jaar lang te weinig gelegen heeft laten l:lggen aan haar proletarische achterban' De intellektuelen in haar top (ttsaLon-socialisten-nieul,¡e-stijltt
noemt Heldring ze) hiel¿en er te weinig rekening meen d.at arbeid.ers aan
deze partij slechts z6 lang hun stem zoud.en geven, a1s zij haar voor een
arbeiderspartij hielcien. l.let d.ie intellektuelen aan de top - zegt Helclring
- l¡as ze eehter geen arbeid.erspartij (neer), maar d"at bleef verborgen tot
aan het ogenblik, d.at d.e PvdA mee moest helpen onaangena¡ne karrveitjes op

te

knappen.

Natuurl,ijk versehillen we op é6n belangrijk punt funcla,menteel met HeIclring van mening: anders d.an hij schijnt te geloven, t¡as de PvtlA ook v66rd.at tle rrsalon-socialisten-nieuÌ¡e-stijltt er de dienst uitmaakten géén arbeid.erspartii; ze ís het nooit geweest; nisschien is het juister om te zeggen
d.at het bed.oeld.e soort inteLlektuelen er van het begin af aan een stempel
op heeft gedrukt. Maar r¡e kunnen d.at buiten beschour'ring laten voor d.e zaak
waarom het ons hier te ttoen is, hoe belangrijk de k¡^restie op zichzelf ook

is.

I¡faar we djtnaal op willen wijzen isn tlat uit de beschouwing van Helclring twee d.ingen met grote duid.elijkheid. naar voren komen:
- híj verkeert geen ogenblik in twijfel w'alar of d.e PvdA werkelijk aIs
partij van d.e burgerlijke orde staat;
belang, dat de Par- hij acht tt voor d.ie orde van het allergrootste
tij van cle Arbeicl haar funktie in tt bestel zal kunnen blijven vervu]len en hij geeft er zich rekenschap van, ttat dit slechts mogelijk zal zíjn, inclien zij er in slaagt het (valse) beelct dat haar
kiezers er van haar op na houilen, ongesehond.en bLijft ber,¡aard.
Hej-clring hoopt, tlat cie PvdA r¿eer aansluíting za! krijgen bij hen ctie
van nature haar kiezers vormen en hij bed.oelt: bij d.e arbeiders. Tegelíjkertijcl vraagt hij zich met bezorgd.heid af, of de FvdA van de arbeitlers al
niet veel te veel vervreemd. is. Ivlocht d.at zo zijn, zegt hii,
ttdav¿

ziet niet

poLítieke

aLLeen haar toekomst,
besteL ey sornber útît.

maar ook &ie uan ts

Lands

Ðe heer Heldring kan, evenals d.e krant die hij vertegenvoord.igt, a1s
een progressief liberaal word.en gekarakteriseercl. Zou het voor iemand. als
hij niet veel logischer zijn on bijvoorbeeJ-d op een versterking van de Liberale linkervleugel (tretzij binnen de VIID, hetzij in d.e partij van Terl-ouw) te hopen? Het antwoord. luid.t nee. De heer Heldring hoopt niet op een

terugkeer naar d.e ste¡nbus van ile potentiële PvdA-kiezers omd.at hij tot d.e
aanhang van d.e PvctA kan word.en gerekend, maar omd.at hij f¡et itin rs lancLs
belangrr aeht, clat cle arbeid.ers in d.ie fuik geraken.
Is cLe hoop van de heer Heldring gerechtvaard.igd of is er meer grond
voor d.e bezorgd.heid waarvan hij blijk geeft? Het antwoord op deze vraag
heeft d.e televisiekijker gekregen, toen cl,e VPRO op zondag 28 naart tte d.o-

6

kumentaire uitzond d.ie Pieter Verhoeff, Saskia van Schaik en John Jansen
van Galen genaakt hebben van d.e verkiezingstoernee van het FvdA-Ka¡rerlid.
El-ske ter Veld.. Hoe ijverig zij ook - tegen beter weten in - d.e kiezers er
van probeerd.e te overtuigen, d.at d.e PvdA aan de kant van d.e arbeid.ers zou
staan, zod.ra haar gehoor uit arbeiders bestond, bleek zich daaronder niemand. te bevind.en d.ie zich ook maar één ogenblik ¡edotten liet. In emotionele d.iskussies gaven de arbeid.ers - o.a. in Alblasserdam en in fJsselmonde
- Elske ter Vel-d. duchtig 1ik op stuk. lr{et geen enkel argurnent, hoe geraffineerd. gekozen of haar geraffineerd verschaft door fraktievoorzitter I'lim
Meijer, slaagde zij er in aan de arbeiders d.uid.elijk te maken waarom bijvoorbeeld de laagstbetaalden en de zwaksten zouden moeten inleveren tervijl er d.oor ond.erneners en d.aarmee op één lijn te stellen personen bii elkaar voor zorn sl-orige 1T miljard. aan belastingen wordt ontdoken. En ook
over d,e iLlusie d.at onclernemers voot banen zouden investeren inplaats van
juist om banen uit te sparen, lieten d.e arbeiders zich uit in een taal die

er niet

om 1oog.
trrlat er van al die in beeld versehijnende arbeid.ers zou kunnen worden
gezegd. is dit,
d.at ook zij precies wisten waar of d.e PvdA ro¡e1 staat. I^lat
deze, tot d.usver aan cie PvdA verknochte en tot haar achterban behorende arbeid.ers van 6ns ond.erscheidt, is, d.at zij van mening zijn Cat de PvdA ergens anders zoì.r behoren te staan d.an zij in feite d.oet. Velen menen ten onreehte, d.at de PvdA op d"e I'verkeerd.et'lreg is. Naar onze mening is zij op
geen and.ere weg d.an zij altijd is geweest. r¡laarheen die weg voert word"t nu

voor vel-en pas in alle duidelijkheid zichtbaar.
"Wij laten ons er niet afdringen'r" heeft Den Uyl in Den Bosch verklaard.. Betekent d.at nu, dat Heldring zijn hoop vermoedeliik wel zal kunnen laten varen en dat tie PvdA er niet in zal slagen haar traditionele kiezers terug te winnen? De d.ingen zijnn geloven wij, een tikkeltje gekolrpliceerder.
Zeker, niet al-leen het tijdperk van de grote politieke tegenstellingen is voorbij, zoals v"ij in ons april-nutnmer schreven, maar ook het tiidperk waarin progressief burgerlijke partijen hun kapitalistiseh trezen nog
ond.er een proletarisch jasje konden verbergen. Dat feit za1 oirgetwijfeld.
het zelfstandig optred.en van d.e arbeidend.e klasse stimuleren" Dát is het
waarop Heldring doelt a1s hij in d.e loop van zijn beschouwing over nogelijke rtangstreaetíes in het widden en aan d.e v,echterzíjdett spreekt. Er is tégen zelfstand.ig arbeid.ersoptreden geen beter mid.del d.an een Fvd.A r^raaraan
in bred.e kring geloof r,¡ordt gehecht. Heldrings bezorgd.heid. spruit daaruit
voort, d.at hij dit geloof ziet tanen. Inderdaad, de PvdA staat - zoals de
titel van d.e genoemde dokumentaire luid"de - 'tmet d.e rug tegen de muur'f .
Maar geloof , ook tanend geloof, heeft een taai leven. inlanneer arbeid.ers tot zelfstand.ig hand.elen worden gedwongen, clan wil d.at nog geenszins
zeggen, dat ze al van alte itlusies zijn bevrijð. En zólfs lranneer ze bitter weinig illusies hebben overgehouden, d.an nog hebben zich niet terstond.
nieur"¡e perspektieven voor hen geopend.. Bij gebrek daaraan, bii gebrek aan
wat ze zelf een alternatdef noemen, is het niet onmogelijk d.at het aantal
op d.e PvdA uitgebrachte stemmen r¿eer zal toenemen; vooral niet wanneer men
rekening houd.t met de macht van d.e parlementaíre gewoonte. De positie van
d.ie parti j za:. er niet d,oor veranderen, k¡,ralitatieve bete]çenis moet daaraan vooral
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Dezer dagen heeft d.e ind.ustriebond. FNV zich op het standpunt gesteld.
dat 'rpolitieke stakingen" niet bij voorbaat zijn uitgesloten. Naar aanleiding daarvan rijzen onmid.d.ellijk twee vragen. De eerste luidt, wat er met
een term als rrpolitieke staking't in feite word.t bed.oeld,; de tweede, wat of
het standpunt van d.e Ind.ustriebond in d.e pralttijk betekent.
De eerste vraag is niet moeilijk te beantr¡oorden. Onder een politieke
staking verstaat men in het algemeen: het neerleggen van d.e atbeið, niet
ter verkrijging van néér loon of betere arbeidsvoorvaard.ene maar met het
doel bepaalde konkrete politieke ontwiklcelingen hetzij tot stand te brengenn hetzij te verhinderen of onged.aan te maken.
Uit deze algenene gebruikelijke d.ifinitj.e volgt dat wat men een politieke staking noemt, niet gericht is tegen één of meer bepaald.e ondernemersr rnaar tegen d.e overheid.; en dan niet tegen de overheid. als werkgeefster, maar tegen d.e overlneið" aLs zodandg,
Onder een politieke staking verstaat men een staking d"ie gericht is
tegen de regering (uit onvrede over haar beleid. of met een ond.erdeel daarvan, dan we1 omd.at er iets aan haar beleid. ontbreekt) of een staking d.ie
- precies omgekeerd - de bed.oeling heeft de regering te beschermen tegen
cle krachten d.ie haar uit ¡t zad.el r,¡'illen lichten dan wel haar beleid. blok-

keren.
Tel-kens t¡anneer er over d.e t'politieke stakingtt word.t gesproken worclen
ook voorbeeld.en aangedragen:
- in d.e eerste helft van d.e 19e eeur^¡ zijn er in het noord.en van Engeland bewegingen geweest tegen de nieuwe Armenwet van 1B3l+, waarbij ond.er
andere het stakingswapen werd gehanteerd;
- in het midd.en van d.e 19e eeur,r werd. in Groot-Brittannië o"a. door
¡eid.del van stakingen kracht bijgezet aan de eis tot kiesrechthervorming;
- aan het eind. van d.e vorige eeu'r¿r', en wel- in'1893, brak in België een
massastaking uit ter verovering van het algemeen kiesrecht;
- in maart 1920 werd. in d.e jonge Duitse republiek van 1¿Ieimar d.e algemene staking afgekond"igd" toen de sociaald.emokratisehe regering ernstig bedreigd. werd. d.oor de Kapp-PtLtsch;

- d.e Amsterd.amse februaristaking van 19\l r,¡as gericht tegen d"e Jod.envervolgingen d.oor d"e Duitse bezettingsmacht ;
- kort na d.e tr¡reed.e wereld.oorlog l,rerd in datzel-fd.e Amsterd-an gestaakt
tegen troepenversehepingen naar het toenmalige Ned.erlands Ind.ië.
Er aoud.en uit and.ere land.en, en ook nog uit Belgiê en Nederland., raéér
voorbeeld.en kunnen word.en gegeven, maar die zoud.en in niets verschillen
van d.e reed.s genoemcle.
Wat met deze voorbeelden verduidelijkt wordt ís het begr,öp politieke
staking' tnaar meer ook niet. Een aantal niet onbelangrijke zaken blijft
d.uister en vereist nad.ere analyse. Bijvoorbeeld.:
- Vormen 'îpolitieke stakingenr een uitzond.ering op de algemene rege1,
dat arbeid.ers sl-echts voor hun materiële belangen strijd.en, niet and.ers
d.an voor d.eze materiële belangen in beveging komen en de proletarische
klassenstrijd een belangenstrijd-, de proletarische revolutiè een sosiaLe
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politieke omwentel-ing is?
en g6-en
- 0fitpolitieke
, andere nogelijkheid.o vormen d.e veelvuld.igheid. en de regelmaat
r^¡aarmee
stakingenft voorkomen een bewijs, d.at d-e arbeid.ersklasse
zich niet uitsluitend. tot een strijd. voor materiële belangen beperkt?
- Hoe is het gesteld. mei de uorrn ð.er ?tpolitieke stakingen'r?
- Is het "iuist, l¡at r{e nog niet zo lang geled-en l-azen'l), d.at ôe burgerlijke maatsehappij
d.e "politieke staking" als volstrekt ongeoorloofd en
als strijd.ig met de parlementaire d.emokratie beschouw-t?
Als we letten op d.e stakingen tegen d.e ilritse Armenvet en op d.ie welke in tt ¡aid.d.en van d.e vorige eeuw of rond" d.e eeuwvisseling in Groot-Brittannië! en eld.ers voor uitbreiding of verovering van het kiesrecht plaats
vond.eno d.an is rt eerste r^¡at in het oog springtr d.at we hier te maken hebben met stakingen clie uitbrahen op een tijd.stip, dat in de ber¿uste landen
de burgerlijke d.emokratie nog allesbehal-ve voltooid. r¡as, met stakingen ook
die erop !/aren gericht de voltooiing van d.e burgerlijke demokratie te bewerkstelligen of d.ichterbij te brengen. Ïle beweren hiermee niet, d.at dit
laatste het doel van d.e stakers is ge'vreest, w61, dat het d.e objelrtieve
strekking rras van hetgeen zij ond.ern&men.
Wanneer we vervolgens kijken naar de algemene staking lraarmee ín 1920
d.e staatsgreep van l(app en Lüttr¡itz Lrerd. beantrn¡oordo dan valt ook ten aanzien hiervan allereerst opo d.at het om d"e verd.ediging van d.e zojuist ver'h/orven brrgerlijke d.emokratie gíng, d.ie - getuige de zojuist ondernomen
putsch - nog allesbehalve definitief veroverd bleek.
Het ís onze opvatting, ðat d.e ttpolitieke staking" een typisch verschijnseJ- is uit d.ie period.e van het kapitalisme, waari.n de politieke bovenbouw van de naatschappij nog niet voll-ed.ig aan deze nieuwe produktiewijze is aangepast. Vandaar ciat het bij ilpolítieke stakingent'in Ï.lest-Europao
waar tt kapitalisne zich in zijn klassieke vorm ontwíkkeld.e, praktisch aItijcl hetzij on ùe oeyoueríng, hetzij om het belzoud van demokratisehe rechten gaat. Vandaar ook d.at "politieke stakingen" in I'Iest-, Mid.den- of Zuid.Europa niet of nauwelijks meer voorkomen naclat en voor zover de burgerlijlce demokratie d.aar eerunaal wortel heeft geschoten.
In de Verenigd.e Staten en Canada is de situatie and"ers d.oordat ¡t kapitalisme d-aar kompleet n6t demokratische bovenbouw is geinporteerd. . D'aâr
behoefd.e geen strijd. voor demokratische rechten te worclen gevoerd.; daar
had men niet te maken met taaie feod.ale trad.ities. Dientengevolge zijn ttpolitieke stakingenrr er onbekend..
Íenslotte zijn er landen vaar d.e mod-erne prod.uktier,rijze niet of op
z¡n hoogst slechts zeer tijd.elijk d.e klassieke vorm heeft aangenomen. Het
staatskapitalísme d.at zich daar uiteindelijk heeft ontwikkel".d kent niet d.e
burgerlijke demokratie als politieke bovenbour,¡. It{aar het ontbreken daarvan
betekent niet, d.at de aldaar bestaande sa¡oenleving nog een voed.ingsbod.em
is voor rrpolitieke stakingenr'. Voor zover die land.en - Rusland in de eerste plaats - toch we1 d.egelijk rrpol-itieke stakingent' hebben gekend., is d.at
Ìret geval geweest in de period.e d"at d.e feodale verhoudj-ngen nog niet of
nog niet gehéél verclwenen, de staatskapitatistische verhoud.ingen nog niet
volled.ig ontwikkeld. r¿aren. Als het staatskapitalisme zich d.oorzet ontstaat
daar een bij d.at staatskapitalisme passend.e politieke bovenbouw. Dan is
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-9ook daar het terrein geschapen \^raarop d.e belangenstrijd tussen kapitaal en
arbeid. wordt uitgevochten. I,Iaar het klassieke kapitalisme heerst speelt
d"ie belangenstrijd zich af binnen een ánd.ere arena, na¡¡elijk die van d.e
burgerlijke demokratie.
Overal waar het opkomend kapitalisme een "d-erd.e standrl) een bourgeoisie, in het leven roept ontbrand.t vroeg of laat d.e strijd. voor d.e burgerlijke vrijfreia omdat de politieke bovenboutr van rt feodalisme een knellend.e band is, waarvan het kapitalisme moet worden verlost wil het zijn vleugels kunnen uitslaan. In die strijd voor d.e burgerlijke vrijheid. fungeert
het pas ontstane proletariaat als hulptroep van d.e burgerij. Maar d.it optred.en van de arbeiders r'¡ordt door henzelf niet a1s zod.anig, maar als een
strijd. voor eigen belangen ev'Daraen. Dat vloeit hieruit voort, d.at er in d.eze historische period.e door hen r¡ord.t gestreden voor hun belangen binnen
het raam uan het kapitaLisme.
Juist d.eze beLangen - gé6n roofbouw op de arbeid.skracht, betere huisvesting, beter ond.erwijs, enz. ¡ €nZ. - vallen grotend.eel-s met burgerlijke
beJ-angen sarnen" Daard.oor blijven de tegenstellingen tussen d.e beide vijandige klassen vooralsnog op de achtergrond,. Pas op een later tijd.stip treden die tegenstellingen in volle scherpte aan heb licht. Dan neemt d.e arbeid.ersstrijd. een wezenlijk and.er karakter aan.
De periode v66r dat tijd.stip is d.ie van de vaak massal-e lrpolitieke
stakingenrr, waarmee men veelal ingrijpend.e politieke verand.eringen poogt
te verr,¡ezenlijken. Dat met diezeLfde stakingen, r^r'anneer zij sucees hebben,
de politieke kroon op de t<apital.istische sa¡tenleving wordt gezet, ilaarvan
zijn de stakende arbeiders zich niet bewust. Als zii nâ. d.at tijdstip niet
voor d.e burgerlijke vrijhed.en, niet voor lnun indírekte, maar voor lnun divekte klassebel-angen strijden, dan zijn d.e arbeid.ers zich er wed.erom niet
van bel,rust, d.at iuist deze strijd. de ernstigst mogelijke bedreiging voor
de kapitalistische sa.rnenleving vormt.
Anders d.an veelal r.¡ord.t aangenomen, is niet d.e 'rpolitieke staking",
maar juist de a-politieke staking d.e ctrijvende kracht der maatschappelijke
verandering. De rrpolitieke stakingt'is nooit méér geweest d,an op ztn best
een bijdrage tot politieke vernieuwing. Daarentegen vormen alle and.ere
strijdnrethod.en der arbeid.ende klasse en vormt ook wat men de geuone staking pleegt te noemen in wezen een aanval op d.e gevestigd.e maatschappijverhoud.ingen. Het is d.eze ger¡one staking \^raarvan Rosa Luxemburg zei, dat zich
daarachter het veelkoppig monster d.er sociale omwenteling verbergt. Dát is
tussen beid.e soorten van staking het levensgrote verschil.
Dit verschil in betekenís gaat gepaard. met een verschil in üorm. De
rrpolitieke
stakingtt, die aLlerminst strijaig is ruet d.e parlementaire dcmojuist plaats vinttt om haar te veroveren of te verd.edigen, is
kratie,
naar
er ttéén die doorgaans d.oor polítieke groepen of organisaties wordt gestimuleerd.: d.estijds in Engeland door d,e Chartisten, later op het Europese vasteland. door d.e soeiaaldemokrat'íe" Ze wordt geleid. d.oor kopstukken uit partijen of vakverenigingen, niet d.oor één of ander uan onderap gevormd stakingskonnitee. Met andere woord.en: haar vorm weerspiegelt de gezagsstruktuur van de burgerlijke sa¡nenl-eving. De vorm van d,e'rgewone stakingtt i,rijkt
d.aar aanvankelijk niet of nauwelijks van af . I4aar d.at verandert naarmate
de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. zich verscherpt, naarmate spontaan uitbrekende "vild.e" stakingen van onderop d.e regel word.en en officiö1e' d.oor vakbond.sbureau-lcraten van bovenaf uitgeroepen stakingen de zeJ.ð-za-
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uitzondering vormen.

10groter d.at verschil- in vorm, hoe groter ook het, verschil in beteve als sprekend. voorbeeld de 'tstakingtt voor loka1e kiesrechthervorming waartoe op 'lJ januarí 1906 gezarnenlijlc uerd opgeroepen d.oor d.e
Ha,nburgse afd,elingen van d"e Duitse sociaaid.emokratie en de Duitse vakbeweging. Het was een staking d"ie slechts enkele uren van de nidd.ag d"uurde en
d-ie alleen maar georganiseerd werd. opd.at de stakers (als toehoord.ers) zouden kunnen d.eelnemen aan een aantal verspreid.e vergaderingen ter plaatse
en aan een d.emonstratie voor het Hamburgse stad.huis.
Hoe volstrekt onbeduídend" ondanks een deel-nemersaantal van 100.000,
is een d.ergelijke, zond.er enig resultaat gebleven gebeurtenis, vergeleken
met een willekeurig zelfstand.ig arbeid.ersoptreden uit bijvoorbeeld de achter ons liggend.e jaren 110. Als ongeveer in het rnid.d.en daarvan de gereed.schapsuakers in d.e Birningha.mse fabriek van British-Ley1and spontaan de arHoe

kenis.

Nemen

beid. neerleggen om een loonsverhoging af te ôvingen, dan jagen ze niet alleen d.e Britse vakbeweging en de Labourpartij schrik aan, maar dan noodzaken ze de toerunalige Labourregering tot, een komplete r.rijziging van haar po-

litiek"
Natuurlijk zijn d.e "gewone" en de "politieke stakingt' in de praktijk
lang niet altijd. zó scherp van elkaar te ond.erscheiden. Tn 1905 waren er
in Rusland massa-stakingen, die met evenveel recht tot d.e ene als tot d.e
and.ere soort kond.en word.en gerekend" Elders T\ras er, zowel veel vroeger als
veel later, eveneens sprake van dergelijke mengvormen, met natuurlijk telkens andere oorzaken.

De Amsterda.mse Februaristaking van 191+t netten wij in de aanhef van
d.it opstel tot d.e r?politieke stakingen'o gerekend" omdat zij geen looneisen
tot inzet had. en omd.at zij tegen d.e politiek van d.e Duitse bezetter vas gericht. '!lat zij met d.e klassieke '?politieke staking" gemeen heeft is d.it,
dat - met een beetje goede rd1 - kan word.en beweerd., dat het d,e Amsterd.amse stakers om het behoud. van een d.emokratische vrijheid vas te d.oen" l'{aar
d.aar moet terstond. aan word.en toegevoegd, dat zij d.ie d.estijds over het IJ
en in de tra:nremises d.e arbeid. neerlegd.en geen ogenblik kunnen hebben verond.ersteld. d.at zij onder de gegeven omstandigheden voor hun Joodse stad.genoten d.e demokratische vrijheid zoud"en kunnen afdwingen" De staking d.roeg
van het begin af aan het karakter van een protest, In tegenstelling tot
wat d"e klassieke "politieke staking" kenmerkt o ging het niet om een protest d.at d.oor de é6n of and.ere organisatie op tour,¡ l¡as gezet, maar ora één
dat spontaane van ond.erop, gestalte kreeg. Zeker, bepaalde kommunisten haôd.en in het uitbreken van d.e staking een belangrijk aandeef ) ma,ar de kommunistische pa!,t¿j had daaraan part noch d.eel. Bovendien kan moeilijh r^¡ord.en
betwisto dat het niet all-een d.e jodenvervolgingen zijn geweest die deze
staking hebben uitgelokt. Aan wat er op 25 en 26 februari rl+1 in Amsterdam
gebeurde gingen tien krisisjaren vooraf . ì"lerkloosheid., sehamele steun,
werkverschaffingsobjekten die een bron van voortd.urende wrevel waren en
loonsverlagingen voor hen die nog werkten kenmerkten het klinaato d"at na
de bezetting in mei 1!)+0 nog verslechterde. De werkloosheid steeg, de situatie in d.e werkverschaffing leidd.e tot steed.s grotere noeilijtrheden en
d.reigende uitzending naar DuitsLand. - als midd.el om de werkloosheid te verminderen - riep onder de arbeiders een geest van verzet wakker.
Nog voor d"e Februaristaking uitbrak waren er stakingen in de werkverschaffing en in de Amsterdarnse metaalnijverheid. geweest en enkele van die
akties gingen aan de Februaristaking orunid.tiellijk vooraf. Er is reden genoeg aanwezig om laatstgenoemde staking als de voortzetting van de vooraf-
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gaand.e te beschout'¡en. Voor zover zij dat ind.erd.aad ook wás vertoond.e zij
all-e ken:nerken van een ttgewone staking'r, waarbij f¡et altijd. om beLangen
gaat, maar niet altijd. uitsluitend. om matevíëLe belangen, maar om belangen

in de yuímste aín,
Hoe dit a]J-es zij,
de Februaristaking van 19)+1 (en bepaald niet die
alleen) toont aan, dat het niet altijd" even gemakkelijk is om een bepaald.e staking be karakteriseren. Dat ook al, omd.at soms bij nad.ere beschouwing cle accenten heet and.ers blijken te liggen d.an men op het eerste gezicht zou d.enken.
Nemen wij lijvoorbeeld. de staking tegen d.e troepenzendingen naar wat
toen nog Ned.erlands-Ind.ië werd, genoemd.. I,trie haar een 'tpolitieke staking"
wi1 noemen, omd.at d.e stakers zieh verzetten tegen het regeringsbeleid. in
d.e fnd.onesische k¡¡estie, dient er zich wel rekenschap van te geven, dat d.e
betrokken arbeiders niet vanr,¡ege een politiek meningsverschil- met d.e regering verzet aantekend.en, maar om geen andere d.an cie eenvoudige red.en, d.at
zij niet wil-den d.at hun verwanten ter sl-achtbank zoud.en word.en gevoerd. Zo
er bij d.eze staking al geen materieel belang in rt ged.ing was, om een (1evens )belang

ging het

w'el-.

De staking tegen d.e troepenverschepingen verd. niet door enige partij
of vakbeweging uitgeroepen. Het l^¡as een spontane, r?wildelt aktie, Zii die
d.e arbeid neerlegd.en, d.eden dat niet uit anti-koJ.oniale gezind.heid. Integendeel: anti-koloniale leuzen - zoal-s bijvoorbeeld. die van fndones'ië Los
uan HoLLand" rnt! - r¡aren jarenlang verkond.igd door een partij, die er als
de kippen bij was om d.e staking om zeep te helpen: de CPNI Daard.oor werd.
ook met d.eze staking bewezen dat niet een zogenaamde trrevolutionaire id.eologielreen gevaar vormt d.oor d.e heersende lçlasse, maar het juist van iedere id.eologie gespeenôe optreden van d.e arbeid.ers.
Deze opmerking voert ons terug naar het verschil tussen de ilpolitiekefr en iletrgewonett staking. De eerste, waarvan beweerd vordt d.at zij de demokratische ord.e van d.e bourgeoisie op losse schroeven zet, vormt in feite
géén gevaar voor d.e burgerlijke sa.menleving. De tweede, de ttgewonetr staking d.aarentegen, tast - ook al is zij schijnbaar nog zo onschuldig - in
r/ezen d.e burgerlijke ord.e aan en we1 des te meer naarmate d.e betrokkenen
zelfstand.iger hand.el-en en vervuld" zijn van d.e vaste r,¡iI hun eigen boontjes
te doppen en hun lot in eigen hand.en te nemen.
T^traarvan wij trier spreken, dat is de "politieke staking", die sind.s d.e
voltooiing van de burgerfijke d.emokratie nauwelijks meer is voorgekomen en
d.at is d.e'rwilde" staking, d.ie sed.ert d.e voltooiing van de burgerlijke d.emokratie hoe langer hoe meer is voorgekomen. idij hebben tot d.usver niet gesproken van d.e t'pol-itieke stakingt' d.ie de Ind.ustriebond- FNV onl-angs 'höet
båj ooorbaat heeft uítgesLoten;t" fs een d"ergelijk standpunt niet in strijd
met onze zienswijze, d.at d.e 'rpolitieke staking" behoort bij een bepaalde
historische period.e, die sind.s lang is afgesloten?
De trpolitieke stakingt' lv'aarvan d.e Industriebond. spreekt heeft zich
nog niet voorged.aan en naar onze overtuiging z'at zij zich niet voord.oen.
De Ind.ustríebond. zelf heeft aan zijn uitspraak toegevoegd, dat d.e bond een
grens trekt bij uitspraken van d.e rechter, d.ie men zal blijven respekteren.
Dat komt erop neer d.at d.e bond op hetzelfd.e ogenblik, dat hij d^e mogelijkheid. van een 'tpolitieke stakingrl in het vooruitzicht stelt, een dergelijke
staking tot een onmogeldjkheid verklaart. De rechter kan zich alleen maar
houden aan d.e wet. Op het moment d.at d.e Industriebond een staking uit zou
roepen tegen het in bepaald.e wetten resulterend.e politieke beleid van de

12regering, zou die staking verbod.en r¡¡orden door d"e rechter, de rechter l¡aar
d.e Industriebond. als instituut van de burgerlijke sa^raenleving niet omheen
ken. Llaaraan d.e Ind.ustriebond. zich bezond,igd. heeft, d.at is het wekken van
een radikale schijn, vaarbij zij tegelijkertijd. aan de heersend.e klasse de
geruststellende verzekering heeft afgegeven, d.at rt ind,erdaad om niets anders ilan seht)in gaat.

LENTE'1
''PRA.AGSE
Onze lezers zullen zieh wellicht herinneren d.at wij altijd" d.e gebeurtenissen in Tsjechoslowakije in 1968 geheel anders hebben beoordeeld d-an
de Oostduitse arbeid.ersopstand van juni 1953 of d.e Hongaarse revolutie van
1gj6" In Oost-Duitsland. en in Hongarijee zo hebben wij steeds betoogd, l¡as
d.e staatskapitalistische maatschappijer sprake van arbeidersverzet tegen
ttPraagse
lentett d.aarentegen hebben wij nooit
verhäudingen, d.e zogenaa.ind.e
datwil zeggenvanand^ers opgevat danals een streveivan bovenaf,
politieke
verand.eringen tot
uit d.e pã"ti¡ "n de heersend.e klasse z'elf ,
stanci te brengen, die erop neerkwa.men dat d.e machtsverhoud.ingen verschoven
werden ten nadelå t.t d.e partijbureaukraten en ten gunste van de nieuwe managersklasse.
Onlangs kregen wij een boek in handen, dat werd. geschreven door iemand die tãt ¿ie managersklasse behoort en d.ie na de Russieche interventie
in Tsjechoslowakije iã eeënigreerd. Dat boek van een ingeuíide, dat een
vloed aan details en *"ñturg"onôinformatie bevatn laat geen enkele twijfel
bestaan omtrent het wérkelijk karakter van d.e bewuste gebeurtenissen. De
schrijver ís Zdenek I,ILynar" die eens een zéér hoge post in Praag bekleed'de.
Helaas is het boek niet in het Nederlands vertaald., voor zover r're weten.
dat
De Duitse titel luidt ftNaehtfrost", waarmee de sehrijver wi1 aangeven,
ît
oosuit
wat in d.e bewuste lente begon te bl.oeien, iloor een ijzige vind.
ten (d..w.2. uit Moskou) ¡rerd vernietigd.. I'Ie komen nog wel op't boek terug.
EEN
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DE
S"V.P. VOO R },IAT BETREFT
DUÏT E BROCHUR E OVER FTAT
In 't februari-nunmer van t'Daad. en Ged"achtett konðigd.en vij d.e spoed-ige verschijnine aan van een Duitse brochure over d.e strijd. d.ie d-e FIAT-arteiders in-furlin de afgelopen jaren hebben gevoerd. Inmid'dels zijn bij
ons reeds d.iverse testãttingen op deze brochure binnengekomen" Aan d.e betrokkenen verzoeken wii hierbii nãe even geðuId te willen oefenen' Vanuit
Duitsland. ontvingen wij berichto d.at bij het d.rukken van de brochure vertraging is opgetred.en.
Volgens de faatst ontvangen rnededefing (on B april) ton d.e verschijning tegãn het einde van deze aprilmaand. tegemoet word.en gezien. Tnd.ien er
e.uã ,rl"rr*" vertraging optreãat verr^rachten wij de broehure begin mei in
õns bezit te hebben" We zullen ze d.an onnrid.dellijk verzend'err.
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BOURGEOISIE

loop van de jaren heeft de internationale sociaald.emokratie we1
haar sporen verd.iend. als het ging om d.e verd.ediging van d.e burgerlijke orde. Sed.ert de d.agen dat Gustau lloske in Duitsland. verkondigd.e datllíemand
de bLoedhond zou moeten zíjnît, hebben zich uit de sociaal-d.emokratische geled.eren niet weinig bloed.honden aangemeld.. Soms hebben ziju op de manier
ïraarop }ioske d.at deed, de arbeid.ers gebeten, soms hebben zij, uit naam van
d.e burgertijke d.e¡ookratie, de burgerlijke vrijhed.en om zeep geholpen. Deze
laatste method.e r.¡ordt thans ïreer eens toegepast in Oostenrijk d.oor de sociaaldemokratische partij van kanselíey Byuno Kreisky.
oostenrijk kent een wet op de polití,eke partijen, die destijds lrerd
uitgevaard.igd. opdat er, op grond. d.aarvan, zou kunnen worden opgetreden tegen neo-fascistische organisaties . Zo al.thans werd ft voorgesteld. In werkelijkheid biedt deze wet de regering de mogelijkheid om op te treden tegen alle organisaties, di.e men als I'extremistischrt belieft te karakteriseren en op d.ie wijze is het raogelijk d.e organisatie- en verenigingsvrijheid
aanzienlijk in te perken. De bestaande r,¡et behoeft d.aarvoor slechts een
weinig te word.en verscherpt. En dat is precies datgene rr¡at d.oor de regering-l{reisky thans vord.t voorbereid..
Natuurlijk gebeurt dat ond"er het momo d.at men d.e parlementaire d.emokratie beschermen wil of r.¡el de onafhankelijkheid van Oostenrijk ¡,¡il garanderen. IWaar het wérkelijke doel van d.e l¡et is niettenin d.uid.elijk genoeg.
Omd.at ook in Oostenrijk de kl-assenstrija feltey r^rord.t streven l(reisky en
zijn politieke vrienden naar een uitbreid.ing van de bewapening van d.e politie en we1 in ied.er opzicht " Zíi krijgt meer lrapens, word-t id.eologisch versterkt en krijgt grotere bevoegdhed.en in juridisch opzícht. En dat alles
is d.an mind,er gericht tegen d.e aktíviteiten van de Oostenrijkse neo-fascisten d.an lre1 tegen d.ie organisaties d.ie voor neuoLutöonady word,en gehouden.
Deelneming aan demonstraties, posten bij stakingen en elke vorm van gedrag
d.ie niet overeenstemt met ¡¡at men in het belang van de openbare orde voor
gewenst houd.t, word.t op grond t'an d.e wetswijzíging een strafbaar feit.
De Oostenrijkse autoriteiten, te weten Kreisky zélf onder and.ere en
Heinz Fisehero d.e leid.er van d.e sociaald.emokratische fraktie in tt Oostenrijkse parlement, hebben nad.rukkelijk te kennen gegeven d.at d"e nieur.re wet
tegen rechts én Lir¡ks is gericht. Sterker nog, d.e Oostenrijkse sociaald.emokratie heeft er geen geheim van gemaakt, dat na het in werking treden van
de nieulve wetsbepalingen ltextremistisehef? ßxoepen zuIlen word.en verbod.en.
De bovenstaande informatie is ons verstrekt d.oor een Oostenrijkse
groep, d.oe zich tt1rqpe Komrm.místísche PoLitík?tnoemt. De groep voegt hieraan toen d.at zij zelf tot de eerste slachtoffers van d.e nieulre bepalingen
dreigt te word.en en d.at eveneens organisaties als d.e |îIntetuationaLe Komrm,Lnistísehe Ligatt en de "Komrm,tnistisehe 0r,ganisatíon/l,Iíent¡ met een verbod
word.en bedreigd.. Er kan d.aaromtrent, aldus d.e groep, geen twijfel bestaan
omdat in het officiële d.agblad. van de Oostenrijkse sociaaldemokratie, de
ttArbeitey-Zeötungr',
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op iets dergelijts reed.s is gezinspeeld.
De "GrupPe Kot¡mnmístisehe PoLì,tiktr karakteriseert het beleid van kanselier lúreisky en zijn politieke vriend"en al-s tîeen pogíng om de ay,beöders-
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te beLetten zieh aeTfstandig. te organisene.nt' Ïüe kunnen ons met een
C.ergelijke karakteristiek wel verenigen, maar we tekenen tegelijkertijd.
hierbij aan, dat d.e drie genoemde, met een verbod. bed.reigde organisaties
natur:rIijk niet gelijkgesteld moeten r¿ord.en met de zel-fstandige organisaties van de Oostenrijkse arbeid.ersklasse. Naar onze overtuiging is het bepaald niet ond.enkbaar of onmogelijk dat op beslissend.e momenten d.e id.eoLogische en idealistische opvattingen van d.ergelijke groepen belemmerend werken op rt zelfstand.ig arbeid.ersoptreden in Oostenrijk. Dat betekent uiteraard niet, d.at wij een verbod- e?van op grond van de wetgeving der heersende klasse zoud"en toejuichen" AIs d.e arbeid.ersklasse in d.e praktijk bij d.e
vorming van klasse-organisaties van onderop d.ergelijke politíeke groepen
achter zich laat en maatregelen neemt u clie het hun onmogelihk maalct d"e arbeid.ers te manipulereno dan begroeten wij dat met instemming. Een optreden
ertegen van d.e zijd"e van d.e burgerlijke staat is heel wat anders"
Bij dit aIles moet echter één d.ing bed.acht worden, iets wat ook de
erkent " De zelfstand.ige organisa*
'tGrttppe Komrm,rtistíseVze Polítik'r volmondig
rt
af
van
aJ.
d.an niet bestaan van verbodstie van de arbeid.ers hangt niet
gericht,
groepen
maar enkel en a1leen
politieke
zijn
bepalingen d.ie tegen
Dat
betekent in d.e prakvan d"e kracht die d.e arbeiders kunnen ontwikkelen.
kunnen verpolitieke
organisaties
tijk, dat dergelijke verbod.en wefiswaar
d.e arbeizodra
blijven
genoeg
een volslagen d.od.e letter
la,nmen, maar vaak
j.s
in het
l,¡'aarvoor
feit,
een belangrijk
d.ers zélf in beweging komen. Dat
verðedigers
groepen
weinig en d.e sociaald.emokratische
algemeen dergelijke
van d.e burgerlijke orde in het geheel geen oog hebben. i{aar hoe d.at ook
zíj, d.e betekenis van het sociaaldemokratische optreden verand"ert natuurlijk niet d.oor d.e omstand.igheid, d.at d.e arbeid.ers als het zo uitkont het
kLasse

aan hun

laars lappen,

