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Zoals wij onze lezers hebben beloofd, komen wij nog eens terug op de ontwikkelingen in dit 1and, omdat de feiten daar aanleiding toe geven" De
laatste maanden heeft een aantal grote multinationale ondernemingen bekend
gemaakt zich uit Zuid-Afrika terug te trekken. Dir leidde ogenblikkelíjk
tot allerlei spekulaties over de vraag of aLs gevolg hiervan de ekonomie
in elkaar zou storten en of daarmee de apartheid ook Êen onder zov gaan"
Inniddels is al gebLeken dat het alLemaal zo'n vaart niet loopt, Het za7nog wel een tijd duren voor de zr^rarËe arbeiders van de apartheid af. zíjn"
Ben van de belangrijkste oorzaken hiervan wordt, gevormd door het reaktionaire deeL van de blanke heersende klasse, vooral bestaand uit boeren
en andere niddenklassers. Het heeft de politieke macht stevig in handen en

slaat letterlijk wild om zí.ch heen in zijn verkrarnpte pogen zíjn positie
te handhaven. Historisch gezien is zijn tijd voorbij. Het huidige kapitalisme verdraagt geen zo overduidelijtce iassendisÈrírninarie; áe *oà"r.r"
uitbuiting wordt er door belemrerd, zoals in de geschíedenis echter al vaker is vertoond, zijn met narne heersende lclassen die op het punt staan ten
onder te gaan het meest bLoeddorstig. Alsof zLj voelen dat zíJ moeten verdwijnenr I tlar het niet rviLlen accepteren, vermoorden en vertrappen zíJ alles wat vroeg of later haar positie zalr innemen.

Het meer progressieve deeL van de bourgeoisie staat enigszins verdekt
oPgesteld naast en achËer de nationalistische machthebbers. nit zijn de
ondernemers die lange tijd voordee.l hebben gehad van de politiestaat-onderdrukking van het zwarte proletariaat, maar nu inzien dat de bakens moeten worden verzet. Ze zíjn eehter te schijterig om het zeLf te doen. Veel
verder dan af en toe *tboett te roepen en ot ja, maar" zeggen komen ze niet .
ook dit verschijnsel is in de twintigste eeurir niet onbekend. Voorzover ondernemers naast de ekonomische niet ook de politieke macht in handen hebben, durven zíJ hem ook niet Íneer te veroveren, aangezien daarvoor het
proletariaat als stoottroep nodig is. In alle onn^rentelingen zijn het altijd de arteiders geweest die rroor de ondernemers de kas,tanjás uit hetvuur hebben gehaald , maar inmiddel s zí jn de maat schappet i j ke verhou<! i-ngen

2

zover ontwikkeld dat r^/enneer de arbeiders nu gaan optreden ze dit voor hun
eigen belangen doen. De tijd dat a.rbeiders en ondernenors ais bondge-noten
ten strijde konden trekken, is voorgoed vcorbij. Op de dagorder van de ge*
schiedenis staat nu de \,rrorsteling om de macht russen deze beiCe k,lassen"
De vorige lceer, in mei, schreven \^re dat de ondernemers de vakbonden
proberen te gebruiken als buf f er tusse.n henzelf en t t zwart.e proletariaat.
Zíj willen voorkomen of althans zoveel mogelijk tegengaan dat <le haat van
de arbeiders Ëegen de aparcheid gekoppeld wordt aan Ce strijd orn de arbeidsvoorwaarden in de fabrieken en mijÍren, I,Janneer' de toenernende sociale
onrust níet meer gekanaLiseerd kan vrorden, niet meer onderhandelbaar is en
werkelijk rnassale stakingen uiÈbreken, dan krijgt de rassenhaat een veel
explosiever karakter, dan breekt de pleuris pas echt los voor de heersenrle
tegen de arrestatie van rral(verklasse. In juni protesteerden ondernemers
ttzaken
moeten doen met een menigte,
enigingsleiders, aangezíen ze daardoor
(De
crmdat, hun leiders vastzittenr'
Vol,kskz.ant, 20 juni '86) , Iien r'reetrt later
iiet de overheid een aantal van hen vrij , terwij I de noodtoestand verder
verscherpË wercl: Botha irad het sign,aal begrepen. De oproep van uit de VS
afkomstige ondernemingen om aIle dískriminerende ï,retten af te schaffen,
legde de regering echt,er naast zich neer. Politieke rvijzigingen sËaat zíi
niet toe, maar ze is wel bereid ondernemers te hetpen op het sociale front
zo sterk mogelijk te zíju.
I-n oktober trokken enkele reuzenondernemin"gen zich uit Zuid-Afrika Ëerug; Coca-Cola wordt voortaan gebotteld door een l.okaal bedrijf , de autots
vair General ilotors ruorden voortaan door een Zuid-Af rikaans bedri j f in elkaar gezer en zo deden nog enkele bedrijr,'en hun zaken aan de kant.. En de
aandelen van IBI'I en General llotors stegen op de Amerikaanse effektenbeurs
in trrlallstreet Eoen het vertrek beke.nd was geworden" I{et was atr,sof de internationalg bourgeoisie de bedrijven een plui"m gaf.:" goecl gedaan, jongens.
Deze hele operaËie van de bedrijven in oktober \ías inrners een prachtige
publ-iciteitsstunt. Om aan de lasti.g*, negátieve publiciteit e.en einde te
makeno heten de bedrijven voortaan anders en verder gaan de ondernemingen
ge\,rroon door met het leveren van onderdelen. Een l'rerkelijke bedreiging van
de positi.e van de reakËionaire vleugel van de blanlce heersende klasse betekent het verdwijnen van de bedrijven niet. Pas op veel langere termijn
zaï het feit dat er veel rninder buiteniands kapitaal en nieuwe' technologie
in Zuid-Afrika r+ordt geïnvesteerd echt nadelige gevolgen hebben" Voorlopig
kan de heersende klasse het nog uítzingen. Als er al een bedreiging op de
korte termijn uit voortkomt, is het het verslechte: en van de levensstandaard van de arbeiders, maar ook dat proces is al l.angere tijd aan de gang
en wordt hierdoor niet drasËisch versneld.
In november was de heerse.nde klasse al r,Íeer tot de orde van de. dag overgegaan. Ruim 2OO toponderneners hadden een langdurige bespreking met de
regeri,ng-Botha en daar bleek "de opmerkelijke aarzeling van de EngeLstalige zakenwereld om de regering aan te spreken op de apartheid, hoe z\íaat de
zakenmensen ooli onder druk staantr (ilRC, l0 november t8(',). De ondernemers
zitten in het, zeer luxueuse, schuitje van de heersende klasse, maar staan
nieË aan het roer. Ze varen meee zígzaggend op de klippen af, Op Jeze konferentie werd besioLen te proberen de ontwilckeling van een groËe zwatte
middenklasse te bevorderen írm zo een grotere interne afzetmarkt !e hebben
(en om de zwarte bevolking te splitsen, als bijkomend voordeel). Dit zaL
een illusie blijken, r.yant hoelang het ook nog zaL duren voor de apartheid
verdwenen i", de blanke machLirebbers beschikken niet over voldoende tijd
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te laten ontstaan en in feite ontbreekt het hen ook
te werken. Doordat de ondernemers niet durven en gezien de maatschappelijke verhoudingen ook niet kunnen optreden tegen rle
regering-Botha, zaL onvermijdelijk de rassenonlust zíeh steeds meer gaan
vermengen meÈ de sociale onrust. Voorzover alle pogingen om tijd te rekken
niet al bij voorbaat gedoemd zíjn om te rnislukken, zullen ze in iecier geval de t,egenstellingen nog verder verscherpen. De vele heftige stakingen,
pers mee.stal meË kleine berichtjes worden afgedaan,
ote ln de 'urgerlijke
b
vormen dan ook een bedreigirg, niet alleen voor het bestaande regiem en
voor de door hem in stand gehouden apartheid, maar in wezen voor de heerschappij van het kapitaal als zodanig, dus ook voor de progressieve ondernemers. ï,Ianneer de apartheid verdwenen zaL zíjn, zal de tegensËelling tussen kapitaal en arbeid de enige tegenstelling in Zuid-a,frika zijn.
om zo'n middenklasse
aan de wil om daaraan

OVER

HBRVORMINGEN

EN

LAKSE

ARBEIDBRS

i{en hoort Hongaren wel eens van hun land zeggen, dat dit "de vrolijkste
barak in het socialistische kamp" is. l'Íet en grap a1s deze willen zLj
aangeven, dat Hongarije van alle Oostblokstaten de meeste vrijheden kent
en misschien ock rvel de meeste welvaart (al is diË laatste tr^rij felaehtig) .
Hoe dit ook zíJ, een feit is wel dat het Hongaarse model van marhtgerichte
hervormingen bekend staat als een van de meest succesvolle antr+oorden tot
nu toe op de groeiende problemen (sÈagnatie, verspilling, enz. ) van het
traditionele type oosteuropese ekonomie: de commando-ekonomie" Van een
cenËraal geleide volkshuishouding is in Hongarije al jaren geen sprake
meer. De rol van de centrale ekonomische instanties is er beperkt tot die
van wegwijzer: zoveel mag er het komende jaar geïnvesteerd worden, zoveel
mogen de lonen stijgen enzovoort, maar hoe deze totale bedragen over alLe
ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak worden verdeeld is de zaal< van
die ondernemingen (of coóperaties) zeLf. ltiet voor niets doet in Hongarije
een andere grap de ronde over de aard van het maatschappelijk bestel in
dat land. tttrlat is het socialismett, zo r.rordt dan gevraagd, en het antwoorC
luidt: "Het socialisme is de Langste en ingewikkeldste weg naar het kapitalismett "
We gaan hier nu niet enxneren over het feit, clat de gegeven definities
van ttkapitalismett en utsocialismett niet juist zijn, omdat. in deze redenering blijkbaar "de marlct" met het kapitalisme en n'de cornmando-ekonomie"
met het soeialisme vereenzelvigd wordt. trrle beperken ons hier tot de vast'stellirg, dat de cormnando-ekononrie in Hongarije za'n ekonomische stagnatie
heeft veroorzaakt, dat de machthebbers daar zich rvel gedwongen hebben gezien om flinke stuklcen van hun ekonomische almacht uit handen te geven.
Idat er in Hongarije in de plaats komt van het oude systeem is natuurlijk
nog bij lange na niet een marktekonomie zoals het westerse kapitaLisme die
kent, maar lijkt toch ook niet meer zoveel op wat men zích altijd bij een
"planekonomie" heeft voorgesteld. "Alleen de hemel kan zonder privé-initiatief" is blijkens ïnteymediatr van 3l oktober de stelregel van één van
de talloze kleine ondernemers in Hongarije, die in dit land relatief veel
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ruimte krijgen al was heË maar omdat furrn prociuktiviteit die van de staatsondernemingen met stukken slaat" lloe meer ruimte cle kieine ondernemers
kr:ijgen (bedrijven met tot tien man of vrour4r personeel zíjn toegestaan),
hoe grotêr de druk op de arbeiders rvordL. Privé-ondernemers (of ze nu cooperaties heten of niet) moeten per sLot van rekening hun kapitaal maken
door "hun" arbeiders za har<l en doelmatig te laten werken"
Voor de staats$eictor ligt dit voorlopig nog anders, Volgens een bericht in de Fi.naneiaL Times heef t de regeringskrant |Iegyar Hínlap in j ul i
van dit jaar voor het eerst toege.geven, dat êên vijfde van de beroepsbevolking eigenlijk op zíjn werk overbodig is. Geheel in overeenstemming met
dit feit zíjn de lonen in de genat.ionaliseerde sektor uitermate Laag," 26
laag, dat de vaorzitter van het Petróottiseh VoLksfront (een massa-orqanisatie van de partij) vorig jaar al bang was voor de gevolgen van de voortdurende prijsstijgingen. l:ií zouden volgens hem prijsverhogingen echt niet
meer word.en geaceepteerd, omdat ze niet meer zoals een paar jaar geleden in direkt verband staan met een beter aanbod van komsumptiegoederen
en een beLere dienstverlening" 0p het ogenblik betelcenen prijsverhogi-ngen
alleen maar een verlaging van de reiile lonen" En ourdat veel i{ongaren cie op
hun of f iciiile werk cpgêspaarde errergie gebruiken om met een tweede baarrtj e
na werktijd zíchzeLt een zekere luxe te bezorgen, doet alLeen al de clreiging van duurte of goederenschaarste de machthebbers hevig fronsen.
Het is immers de bedoelirg, dat de hoge produktiviteit en het straffe
Ëempo van de markËsektor hun uitstraling hebberr op de doelmatigheid van de
staatssektor. Wat nu gebeurt is echter precies het omgekeerde: ondanks de
lage procluktiviteit r/an de staatssektor betrekt het overgrote deel van de
Hongaarse arbeiders daaruit we1 zijn inkomen en uit deze bron worden oolc
de meeste sociale voorzieningen betaald, Di-t zíjn inmomens ï,íaar te rveinig
produktie tegenover staat en het gevolg is dus inflatie. Langzamerhand is
het punt bereiktr waarop de prijsstijgingen niet meer kunnen worden gekompenseerd door de extra produktiviteit van de rnarktsektor, zodat deze nu
dreigt te worden meegesleurd door de staaËsselctor. Het enig mogelijke antr^roord voor de Hongaarse partij is daarom het ttaanpakkentt \ran de staatssektor: ook hier moet de arbei-dsdiscipline worde.n verstrakr en de produktiviteit opgesehroefd. In dit rrerband zíjn al de eerste stappen gezet om
onEslag van arbeiders mogelijlc te maken , zodat spoedig ook de 'nvrolijkste

barak van het socialistische kanp" zíjr- eigen hoekje voor "overbodiget' invíoners zaL kennen"
In Folen liggen de zaken ekcnoiitisch vergel-ijkbaare ma.ar politieir veel
kwetsbaarder. Al- in juni l9B4 konstateerde op de i6e Plenaire Zittir''.g van
het Centrale Comit6 van de Poolse \rerenigde Arbeidersparti,j ene Tadeusz
Porebski, dat de gemiddel-de werktíjd in Polen slechts 35,6 uur per week
bedroeg (en dat terrorijl in 1982 rJe officiële werktijd was verlengd net gemiddel-d twintig procent), Porebski voegde daaraan toeu dat 'oï.tre dronkenschap en dief stal in de fabriekeno absenteïsrne, slorclig i.rerken en vdórtijdige slijtage van machines door slordig gebruik niet langer l""unnen accepterent?" tt0ok arbeiders" maakten zích hieraan schuldig, zeí de spreker" De
minister van lolerkgelegentreid, Lonen en Sociaal. I^Ielzijn deed ook een duit
in het zakje. Vo1-gens hem be.droeg het verloop onder de werkern<le bevolking
in l9B3 zorn 25 procent" Geen rvonder, zeí hij, dat de arbeidsproduktiviteit en de kwali-teit van konsumptiegoederen schandalig laag zijn"
Het hoeft geen verbazing te ',.rekken <iat, als de totale ekonomi.sche
produktie terugloopt, de arbeíders daarvan de schuld krijgen" Oit gebeurt

niet alleen in het tt.socialistische" ltamp. De werkelijke oorzaken van deze
problemen liggen eehter groLendeels elders. Verhelderend is op dit punt
een studie van de Amsterdamse ekonoom Batara Simatupang over volledige
werkgelegenheid en ekonomische krisis in Poien I ) " Volgens de Poolse
rnachthebbers was cle daling van de industriêle produktie met ll7 in lg8l
vooral te wijten aan het teruglopen van het aantal gewerkte uren, want in
daË jaar hadden de Poolse arbeiclers immers nrassaal voor zictrzelf cle vrije
zaterdag ingevoerd. Simatupang rveerlegt dit echter door te r,rijzen op de
t,alloze keren dat de produktie in een bedrijf stil viel, doordat de grond*
stoffen, brandstoffen, onderdelen of halffabrikaten waarmee rt werk moest
vrorden voortgezet ontbraken,
De bewering van de Poolse autoriteiten, dat de sleehte arbeidsdiscipline in de vorm van absenteïsme en rverkelijk of gefingeerd zi-ekteverzuim
een hoofdreden was voor de lage produktiviteit. r^/ordt door Sumaputang een
overdrijving genoemd" Hij wijst op het feit, dat juist in een jaar dat de
industriële produktie sterk terugliup, in 1979, ook het ziekteverzuim afnam' terwijl in overige jaren het tamelijk stabiel ï,ras gebLeven" ook het
zI^Tangerschapsverlof r{as niet Ëoegenornen," Bn wat het absenteisme betreft,
diË versehilt per bedrijfstak en per groep arbeiders" Zeker is in elk geval, dat het absenteïsme meer te maken heeft rnet de gevolgen dan nret de
oorzaken van de ekonomisiche krisis. Als de produktie weer eens stilstaat
door gebrek aan materialen of oricJat de stroom uitvalt, als arbeiders Ëe
laat komen omdat het openbaar vervoer niet goed werkt, aI.s je uren in de
rij moet staan voor levensmiddelen, bij de dokter of de apotheek en zelfs
in de kantine van je eigen fabriek, dan is het op he.t laatst alleen ïrrêêr
normaal dat arbeiders onder werktijd boodschappen doen of hun poeders halen. Dódrwerken is toch niet goed mogelijk en als -:ie je inkopen na'vier
uur ts middags doet,, dan zíjn alle winkels leeg. Beter kun je overdag zotgen je eten le kopen en na werktijd gaan klussen, liefst met spullen van
"de baas" ' ïn dit verband heef t het Pools tal rran uitdrukkittg.tt voor begrippen als ttorganiserentt en toritselentt.
Na de eoorlogstoestandr van december l98l is de situatie in zoverre
veranderd, dat de bevoegdheden van de managers zíjn vergroot en de rechten
van de arbeiders zijn beknot. Van r,rerk veranderen kan bi jvoorbeeld alleen
no€l naar (dit althans in sektoren die tot tsleutelsektor' ,íjn verklaard,
zoals transport, telecommunicatie en de rnijnbouw) noet toestermning van de
baas. of je moeË deelnemen aan stakingen of demonstraties, want dan loop
je de kans om meteen te worden ont.slagen. ï^lel is <le toestand in zoverre
veranderd in vergelijking met de krisisjare.n l98O en l98l n dat de levensmiddelenvoorziening aanzienlijk beter is geworden, Vcrdwenen zLjn tegenwoordig de lange rijen voor de r'1-eeswinkels. De rneeste dingen, zeLts sinasappels en bananen, zíjn bij tijden (als weer een Cubaans schip de haven van Szczecin aandoete staat hiervan een berichtje in de kranten) goed
te krijgen. A11een vlees, chocolade, benzine en een soort gerstevloÈk"tt
zijn nog op de bon. Maar is hiermee de situatie van de Poolse ekonomie wezenLijk veranderd? Nee, omdat ten eerste zoals we hierboven hebben betoogd de slechte vetz,otging met levensmiddelen geen oorzaak maar een gê-

l) Batara SirnatupêÍrg,
I
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var,. cle krisís I^ras e en ten tr,seede omdat het noot{zakelijke proces van
modernisering van de oude commando-ekonomie r-n Polen mr-rei zamet verlocpt en.
op veel nieer tegenspraken stuit dan in Hongari.je.
Ons eerste argument is vrij snel toegelicht, €r rre berrinden gns bij
deze Loelichti-ng in het goede gezeLschap vaa d-l:. R_rrszard Bugaj e stafmedewerker aan het Ekononrisch ïnstittrut va.n de Poolse alcatiemie van lr,retenschappen en voormalig adviseur van SoLidat:'[l;e't,t. Oclk al is het op het ogenblik
voor de meeste Poolse arbeiders moeilijlier
en rninder noodzatr<el-ijk c:m
onder werktijd hun boodschappen Ëe doenr dit i:eeml niet líeg dat nog steeds
tal van storingen de produlr.tie lam kunnen l.eggern. Zc werd bijvoorbe.eld de
afgelopen ja.ren sÈerk op inporterr Lrez:uinigd teneinde 6;e1d over te houden
ter betaling van <le enornie buitenlandse schr:lden die Polen heeft tegenover:
het I,lesËen en tegenover de Conecon. l{aar êen flink deel van die importen
is nu juist voor de vervaardiging van tal van produlcten onmisbaar, codat
teikens \Áreer flessehalzen bij de fabrikage ontstonrien" In een artikel over
Waarom d.e crisr,s b1-íjft,Turen in het lcathol-ieke oppCIsi-tieblad Tggodník
Powszeehny geeft Bugaj daarnaast nog enkele andere redenen, r.raarom het
ekonomisch herstel in Polen sl-eclits schijnbaar is 2). ilij noemt het feit,
dat bijvoorbeeld de hogere procluktie in de lsolen- en st-aalseir:tor alleen
maar is verk.regen door de verlenging van de werkt.ijd en tal van overuren.
I{aar een wezenlijlcer indicaror víf,or ekonomisch herstel, een stijging van
de produktiviceit, heeft zich ni.et l"aten zien" Een ander gegeven clat Bugaj
aanhaalt is de grotere produktie va-n de Poolse landborrrr, dí.e het de la.:t-ste paar jaar rnogelijk maakt dat voor het geld ï,,/aarmee voor een jaar of
tien traditioneel veevoer werd geïmporteerd nu vital-e half f abril<aten konden worden ingevoerd, (i.{aar hce die grotere landbouuproduktie soms moest
worden afgezet, weten rrre uit verhalen o\rer een boer uit Slupsk, die op,1e
markt dollars vroeË voor zLjn va.rkensvlees, omdat hij zíjn (privé-')importen van varkensvcer zeLf ook met dollars had moeten betalen. Tenslotte vestigt Bugaj onze aanCacht op het feit, dat àls in een bepaalde
bedrijfstak zowel de produktie ;rls de produktiviteir konden worden opgevoerd, dit in praklisch alle gevall.en ten i.:cste ging van de ltwaliteit van
de geproduceerde \,raren" Het hoeft geen betoog, dat cli"t de kaasen van cle
Poolse produkten op de i^rereldmarkt niet bepaald vergroot. Bugaj konkludeerË daarom, dat alle faktoren die in cle jaren 1983-1984. hebben geleid
tot ekonomische groei slechts een tijdelijk karakter hadden. lulaar de doorslaggevende faktor, de verhoging van <le algemerre produkti",'iteit van de
Poolse ekonomie, laat nog steeds op zích wachten.
Zou het nu niet ook in het Poolse geval. een oplossing zíjn om net als
in Hongarije de privé-sektor uit te breiden en Ïret voortour^r te laten nemen
bij de algemene opvogring van de produktiviteic? Laat er Éleen misverstand
over bestaan: Polen hééft al een enorme privé-sektors €r Cat aL tientallen
jaren lang. De landbouw is in Polen nooit gekollektiviseerd en bescaat <Íus
uit talloze kleine boerenbedrijf sjes, cl.ie hun produkten verhopen op cle
vrije markt of tegen vaste prijzen leveren aan rle staatsvoedselcoiiperaties
(Spolem) " De boerenbedrijfjes ztjn echter zo klein,
dat ze zíeh ,geen investeringen in machines e.d" kunnen veroorloven, sanering blijft uit omdat
dat voor de boeren betekent het opgaan in een staatsbedrijf (,iat overigens
ook lang niet altijd zo doelmatig werkt) en dus zíjn de prijzen van lancl*

2)

Nunmer
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bouwprodukten relatief hoog" De Poolse sËaat is jaarlijks geweldige sommen
gelds kwijt aan prijssubsidies, die enerzi.jds de boeren nog een redelijlc
inkomen moeEen garanderen en anderzijds ïnoeten voorkomen dat de stadsbevolking teveel kr,rijt is aan de primaire l.evensbehceften, Alle pogingen die
de staat in het verleden heeft ondernomen orrr aan dit enorxn kostbare systeem een eind te mal,;en zijn uitgelopen op hetzij lege winkels als de staat
probeerde heË tekort op de boeren te verhalen., heËzij prijsverhogingen als
heË de bedoeling rrras de stedelijke konsumenten heË haasje te doen zijn,
Beide verschijnselen zíjn in Polen politiek even riskant u zoals i:leek in
in 1970, 1976 en 1980.
Toch moêt er iets gebeuren, ruant zodra Polen bij het Internationale

l'Íonetaire Fonds om leningen zal. gaan vragen teneinde de buitenlandse
sclrulden af te kunnen betalen (d.eze parado>: vereist een aparte uiteenzetting) e zaL het ïMF zonder twijfeL als voorwaarde stellen dat Polen het hele systeem van prijssubsidies afschafË. De enige oplossing is dan, de
prijzen van levensmiddelen geleidelijk (want schoksgewijze verhoging zotr
r^reer opstand betekenen) vrij te laten en Ëegelijkertijcl de gestegen kosten
van levensonderhotrd cioor te berehenen in de prijzen voor indusirieprodukten die de boeren Íreer nodig hebben. In een vraaggesprek rnet Pcolse, journalisten noemde regeringswoordvoerder Jerzy Urban bijvoorbeeld prij sr,'erhogingen voor steenkool (en dus elektriciteit),
wasmachines en koelkasten.
Maar ook andere industrieprodukten zi,jn duur of zíjn er te weinig. Zo is
een andere reden, dat de landbouwprodukten relatief duur zijn, gelegen i-n
het tekort aan kunstmest of landbournrnachines 3).
En zo voert de prijsschaar tussen landbouw- en industrieprodukten ons
r^Ieer terug naar het probleem van de produlctiviteit in de industrie. In
vergelijking rnet Flongarije is in Polen de privé-sektor in de industrie
maar heel klein" Er zí jn een paar honderd j oirtt uentuye-bedri jven, r,;aarin
buitenlands kapitaal rleelneemt en êr is een aantal service-zaakjes,
waarin looCgieters e.d. zích tot een coiiperatie verenigd hebben, l,laar dit
is al1es wat er aan partikuliers besËaat in de produktiesektor. De rest
van de priv6-sektor is hoofdzakelijk te vinden in de distributiesfeer,
maar daar dan ook rnassaal. Alles wat er í.n Polen r^rordt geritseld, bijgeklust, opgekoeht, doorverkocht, gesmokkeld en gescharreld, gebeurt op de
uitgebreide zwarte en grijze markt, \,raar je alles isan kopen, van huizen
voor doltars via eigen prodr:ktie van gepekelcle augurke.n tot de ZX Srte.etr,u.m
compute.r en de nieuwste CD-spelers " Hier ligt de oorsprong van de nieuwe
groep van rijken en rniljonairs, die openlijk met hun Mercedessen door de
stad kruiseÍl,
De enorme kloof die er besË,aat tussen de bestede zwarte en de bestede
witte inkomens heeft verschillende oorzaken. Zeker is echter, dat 6én
daarvan (en niet de minst belangrijke) is gelegen in het verschil tussen
de enorme investeringen die van staatswege in de industrie worden gestoken
en de betrekkelijk geringe resultaten hiervan. ook dit is geen versehijnsel van de laatste jaren: met de regelmaat ven een klok komt in Polen de
ekonomische her:vorming op de openbare agenda te staan, Dat \ilas zo in !956,
in 1970 en in l98l " De problemen rondom de laatste poging om in Polen de
comrnando-ekonomie terug te rlringen en een zekere rnate van marktverhouciingen in te voeren, zulien r,re in één der volgende nuiluners bespreken"

3) Zycze blaz,szaay ,
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De Federetie liïederlandse T,Ialrcentra.le heeft tret Centrum voor iiarketing Ana.lyses een onderzoek doen verricliien onder 312 aaitgesloten leden en onder
463 niet'-leden. ïirt het imniddel.s gepubliceerde ontlerzoekrapport blijkr,

dat de vakcentratre gezien wordt aJ-s teeu or:garrisatie die te snel nàer het
stakingswapen grijptt " ilen ',;ra.e.gt zich in. 5;emoede a.t, iuát voor soort van
Lieden daË CenËrum voor NlarkeËing Analyses dan toch in hemelsnaarn i,rel geinterviewd heefl"
In de najaarskonferentie \ran de FlíV heeft h.aar vCIorzi.rter Hans Ponl
tegen een dergelijic beeld van de grootste i'ïeclerlandse vakcentrale geprotesteerd en gezegd, dat uit de resultaten van de enqu6te maar ï^reêr eens voor
de zoveelste keer blijkt, clat beeld en werkeLijkheid "net ell<aar op gespan-

nen voeË staantt.

Poni; t'l'{en associeert de Fl{V met stakingen. De r"'erkelijkhei.d is, ciat
er in ltlecierland in vergeiiilting met andere r,resterse industrielanden naur,re-'
lijks wordt gestaakË.0' Hij verïïees ïlaar een ond.erzoek in zeventien landen
waaruit is geirleken dat in de periode l97g-l9B-5 alléén in Ztrirseriand rainder h?erd gestaakt dan in liederland, "Het istou aldus PonË, ttgerroon niet
hraar dat de Nederlandse vakbeweging snel naar het stakingsr^rapen grijpt."
Volgens het rapport van het. Centrr:m voor ilarkering Analyses vindt 407
van de leden van de vakberveging d,at heË stakingsr^/apen te centraal staat in
hec beleid" IdaË men <iaarbij vcoral- heeft- te bedenken isu dat er praktisch
altijd een zeer groot verschil bestaat tussen <latgene r,rat arbeíders denken
en zeggen en datgene Trrat zíJ als het erofr aan kornt d o e n l)
Het protest van llans Pont is 'u'olkomen terecht " Stakingsbereidheid is
echË wel het laatste wat men de brave FNV kan toedichten,. En r.rie zou lvillen wij zen op recente stakingen van de vrachtr,ragenchauf f eurs, bi.j de spoorvregen of van de ABVA/Kabo van Jaap van de Scheur of van de voed.ingsbcnden,
die herinneren r+ij er aan dat aL die akties niet door het drijven van de
bonden' maar door druk van onderop begonnen zijn en dat sornmige ervan
twildt waren eer zèu om gezic.htsverlies van de bond te voorkonen, ,rfficieel r^rerden gemaakt.
De overige konklusies van hel rapport, die betreffende de niet onaanzienlijke percentages van hen die 'principieel tegen stakene zouden zijn,
komen ons aL even merkwaardig voor. inlie zich de stemming van alle zojuist
genoemde groepen van sLakers herinnert, zoals die tijdens hun akgigr door
"

I

) De konklusies van de enquête berusten op de anLwoorrlen van
312 aangesloten vakbondsleden " 4A7 daarvan, dat zíjn er 125"
Ben deel van anze redaktie is van mening dat dergelijlce aantallen , ze.ker wanneer het gaat om leCerr van bonden van zee1
uiteenlopend karakter, een te geringe basis vornen voor het
maken van gevolgtrekkingen" De overige redaktieleden inenen
dat de mocierne technieken van opinie-onderzoek her t,rel clegelijk mogelijk nraken zich hierop Ëe baseren met met redelijk
betrouwbare uitkomst.
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de me.ciia geschilderd werden, kan aan het onderzoek Cat het Centrum voor
lÍarkeEing analyses heeft verricht onmogelijk veel waarde hechten"
Overigens: Ponts verwij zíng naar de grctere stakingsbereidheid in andere landen nocpt ons tor een opmerking. llet zou onjuist zijn te konkluderen, dat in die lanCen de vakbeweging m6ér tot sËaken geneigd 'eou zíjn dan
in }lederland. Als er daar van rnéêr stakingen sprake is, dan komt dat doordat er meer twildef stakingen zijn of doordat er sterkere druk op bepaalde
bonden wordt uitgeoefend dan hierr êo dat dan valter" 0m één typisch voorbeeld te noemen: de groËe mijnwerkersstaking van 1984/85 ir'. Groot-BrittanniË. begon rwildt en het duurde dagen eer de National Union of Miner.rorkers
de strijd officieel erkende. Dat is de werkelÍ.jkheid rnraarmee, om met Pont
te spreken, het door de enquêteurs opgehanp,en beeld in de rrerste verte
niet klopt" Hie.': niet en elders al evenmin"
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Onlangs hebben Ëwee Amerikaanse topfunktionarissen, de staatssekretaris
van arbeid, William E. Brock en rïenry Guzda, een van de hooggeplaatste ambtenaren van zíjn departernent, Lê kennen gege.ven dat de Verenigde SËaten
niec langer p e r m i Ë t e r e n kunnenn', dat lnen
"zich klassenstrijd
zich aldaar tttegenstellingen tussen werkgevers en r+erknemers niet langer
kan veroorloventt, l4en vraagt zich at , vrat he.t genoemde tweetal rnet zljn
woorden wel precies bedoeid mag hebben. l'{eende inen in alle ernst, dat de
klassenstrijd als een soort van tluxer moesL rororden beschouwd, die het
land onder bepaalde ornstandigheden een tijdlang had kunnen gedogen of accepteren, naar r{aaraan thans een eind diende te komen? /rls dat werkelijk
zo mocht zi.jn, dan moet aan hun adres worden opgeinerkt, dat de klassenstrijd niet iets is dat men zír:h al dan niet kan permitteren doch dat het
daarbij gaat om een maatschappelijk verschijnsel dat onverbrekelijk verbonden is met het kapiLalisme. ïdie, orrrdat hij rneent zích de kl.assenstrijd
niet langer de kunnen t permitteren I , daaraan een eind wi 1 m.aken , zal een
eincle moeten maken aan de kapitalistische produktiewijze. Dat nu is, zo geloven rvij , stellig het laatste wat de heren Brcck en Guzda voor ogen staat.
Itlie vindc, dat men zich tegensrellingen tussen vrerkgevers en werl.nemers,
tussen ondernemers en arbeiders, niet langer kan tveroorlovenr, die zal er
vrf,or moeten zorgen, dat er niet langer \^Terkgevers en r,rerknemers zíjn en inplaats daarvan alleen nog nlaar produc.enten.
De tegenstelling tussen werkgevers en werknemers is er eene die met
het bestaan van vrerkgevers en werknemers is gegeven, die va.n het besËaan
van ïterkgevers en we.rknemers niet kan rvorrlen losgemaakt " Er is geen kwestie van, dat deze tegenstelling door de vakbeweging of door wie dan ook"
de werknemers zou worden n;rangepï'aat ? . trrlat de vakbeweging betref Ë: zíj is
altijd en overal de kampioen geweest van de klassensamenwerking en daË om
geen andere reilen dan dat die samenhrerking overeenkvram met haar rrezen en
met haar funktie in de samenleving. I)at geldt voor de vakbeweging in het
algemeen, het geldt niel- minder voor cle Amerikaanse vakberveging in't bijzonder. I"Ie komen daar aanstonds nog op Ëerug" 1/-oor tt overige zíj hier op-
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gemerkt, dat de klassenstrijd niet door iernand is uitgevonr-len of bedachtu
maar dat deze gevoerd werd lang voordat, er pogingen iEerden ondernomen het
verschijnsel te onderzoeken en te verklaren"
Irlat zicÏr de heren lJrock en Gozaa wensen,, is een situatie clie rnen zou
kunnen vergelijken niet een, r^raarin 1e-eur,ren geen lamme.ren meer verscheuren
en katÈen geen vogeltjes ureer van.gen.. rr,,êr€ het nietu dat iedere vergelijkin5; mank gaat" De heren Brock en 8r:zda irebben in fei-te niets tegen de
leeuwen en de katten, zij vin<len tË onge?/enst dat cle lamneren en de vogel*
tjes aan de greep van de leeur,Een en cie katten pogen te ontlconien" Dat kari,
vr:lgens hen, de leeuwen-' of, de katfenwereld zich niet langer' tpermi.tterene "
Daarom moeten de Lammeren ell de vogeltjes zich met de l.eeuwen en Ce katten
'vetzoenent; daarom moeten ka.pitaal en arbeid tsamenwerkent, dat v,iil zeggen dat de lammeren hun kop in de rnuil van cie leeuwen rnoeten sÈek.en" ilat
de heren Broctrc en Guzda werkelijt< geloven, dat daarnee de natuuriijke tegenstelling tussen l-eeur+en en iarnmeren zou r*'orden opgeheven, kan in ernst
moeilijk worden aangenomen. t,reliswaar heeft Cuzcla gezegC, daË tosarnenrverking tussen werkgevers en werknemers een ei.rd zaL maken aan ,ie oude ltlassenstrijcl", maar dal is neË zotïl soort bewelring ai.s clie van ieman<i, die
verklaart, dat het rroortaan alr:iji droog zal blijven als ïret niet meer t:egent "
In IIRC/HandeLsbLad heeft een reciak-teur van deze icrani geschrevene dac
de heer Guzda met deze woorden slechts tden dele gelijkt had. Da's een misverstand. De heer Guzda had vol-komen gelijlc: als kapítaaI. en arbeid samenwerken is er van klas$enstrijd geen sprake, Alleeno o, o sanenwerlting van
kapitaal en arbeid is een onxrogelijkheid y ze goed ais het onbestaanbaar i-q
dat het nooit meer regenen zair, ?.a goed als er nooit katten zullen zijn
die Been vogeltjes wiilen vangen, Zclang kapitaal ên arbeid tegenover elkaar staan kornt er geen einde aan de klassenstrijd; aan de klassenstr:ijd
zaL sJ.echts een einde kornen r^ianneer de loonarbeid en daarmee het kapitaal

wordt opgeheven.
uit de koloinrnen van Il?C/Íia-nrLelsbLad krijgt men de indruk, dat her
streven van de heren Brock e.n Guzda volstrelct nieur^i is " i'íaar niets is minder waar, Zolang er kapitalisme is hebben de kanitalisten en hrrn intellektuele dienaren altijd gepoogd de 1r:ons1ar.'en te r:vertui.gen van het nut van
de klassenvrede. Brock en Guzda zi.jn slechts meÈ alclude krn'aïczaLverswijs*
heici de boer opgegaan en dat in het gezelschap van een ex-vakbondsrna", I..re
hebben het oog op niemand anrÍers dan Irving Bl"uestone, rlie ooit vice-voorzitËer is geweest varl <ie "{Jni.tecl Au-icrncbiLe ïicy,key,s en die Êhans verbodnen
is aan de afd.eling rarbeidsstudies' van de een of andere unirrersiteit in
Detroit' Hij staat in de Verenigde Staten bekend als een van de grootste
voorvechters van klassesameff^/erking en hij z.eE als universiceitsmedewerker
daarmee slechts de traditie voort die eijn vroegere vakbonci kenmerkt. I.lant
Ce UAI.I heef.t zich in het jc'zrgsËe verleden, onder voarzitterschap van rvij1en l{alter Reuttrer, door ztn konsekwent streven naar tsociale haruroni-eo
een bijzonder ongunstige reputaËie bij de arbeíders ver\rorven" Overigeni
kan aan Bluestone niet worden betwist, dat rle klassensanenwerking zoals
hij zídn die voorstelt behoort tot 'cle historische doelstellingen van rJe
vakbewegingt " I{et is ietse ïiraar we hierboven al op vrezen"
Dar de heren Brock en Guzda, evenals Irl'i.ng Rluestone, aLlee.n maar
\'íaanvoorstellingen koesËeren en rÁreasdromen najagen, r.rordt $ewezen door de
praktijk. De direkrie van het reusachtige autoeoncern Genez,al ltlotors en de
UAI^I sloten in l9B2 een overeenkomsËo die de grclndslag vormcle voor r./at men

ll
karakteriseerde als teen ontvrikkeling die rrêB zolr voeren van het konfliktmociel in de richting ván een duurzaam samenwerkingsmocle! t . lu{aar tret zoge*
naamd ?vruchtbare samem,rericingskl.imaat t verhinderde niet dat er in okiober
.j.1" bij GeneraL i4otoz,s een stakinp4 uitbrak. De arbei<lers verzetten zích
crtegen, dat het hedrrjf sEeeds liieer anderdelen van rle produktie aan derden ging uitbesLeden teneincie de efficiency en de flexibiliteit
te verÉlroten. Het betekende, clat Ce werkgeLegenheirÍ \ran het personeel in erns tíge
mate 'rp de toch kr,ram te staan" Daï: liet Ce direktie onverschillige, maar
daardoor kruan meteen duidelijk in het lichc te staan, dat 'samenvrerking
van kapitaal en arbeidt een i,llusie ï^rá!s.
De sËaking van oktober j,1. ïras slechts één van cle vele stakingen
waarmee de arbeiders in de Á.merikaanse automobielirrdustrie op hun manier
geprotesteerd hebben tegen hec verzoeningsbeleid van thunt valcbonciu een
valcbond, waarbij slechts een uiterst klein percentage arbeiders is aangesloten I ) ïnaar die niett,emin namens d e automobielwerkers net het ondernemerdom cnderhandelde en onderhandelt" ïdie nauwlettend toezag op het lerrensgrote verschil tussen heË 'aptreden van Ce bond en het optreden van de
arbeiders, kon alleen maar de schouders ophalen over de bervering van ondernemerszijde, dat het ude vakbeweging tías waaraan de vele arbeidskonflikten
te wijten zouden zijnt " i:Íaar de Amerikaanse ondernemers sloegen al evenrain
acht op dat verschil als ooit de Conservatieve ministerpresident Heath in
Groot-Brittanniii, die ouk de vakbeweging voor cle sociale onruststoker bij

uitstek hield.

Een aantal jaren geleden werd i-n de stad Lor,istown in de Verenigde
Staten een nieuwe autclfabriek gesticht. De direktiê r..iierf uitsluitend jon8êr veelal ongeorganiseerde arbeiders" die zo raeende men niet of nauwelijks de invioed van de vakbeweging hadden ondergaan en die de vakbon,lstradities niet kenden, l4et dergelijke arbeiders zou nen y ze ryerd verondersteld' van stakingen i+el- verschoond blijven. I{eË pakte voJ-strekt anders
uit. Juist deze arbeiders bleken veel strijelbaarder dan de oudere generaËie" De naar klassenvrede strevende vakber.reging ha<1 deze arbeiders niet in
haar greep. Het gevolg lías, dat zích aL héél spoedig een uiterst herrig arbeidskonf likt voordeed. De veronderstellingen van de bedr:ijf sl-eiding bleken
ïl:::ïl:."i::*::::ieri
ingen blijken n..r. r,7êË Amerikaanse ondernemers
nog steed.s te ktresteren. En niet alleen zLj, Japanse ondernemers hebben in
de laatsre tijd diverse bedrijven ín de U.S.A" gesticht die, zoals men 4at
pleegt uit te drukken, 'vakbondsvrij' zi.jn. Op d:i.e wijze zau de klassenharmonie gewaarborgd zijn. llij durven te voorspellen, clat ook dát een komplete illusie zal blijken. ï{et gedr:ag van arbeiders is niet afhankeli.jk
van het feit of zLi al dan niet bij een verkboncl aangesloten zíjn Hun gedragwordi bepaald door ut feit dat zíj a rb e i d e r zíjn eRdientengerzolge in tegenstelling staan tot het kapitaai, dat hun natuurlijke vijand is" En met de vijand, daË wist de grote Franse fabelclichter Lafontaine
ê1, moet meR op z'n o.tijandst omgaan. DaÈ behoeft men Amerikaanse arbeiders, zo goed als ruelke arbeiders ook, niet Ëe verËe11en.
I

) In

de Verenígde Staten beciraagt de organi.satiegraad niet meer
<ian tr97:. In de autcrmobielindusËrie ligt deze rrermoedelijk nog
Lager
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Retogingen van studenÈen en scholreren zi.jn niet hetzelfde ais betogingen
\ran arbeiders" Stakingen van studenten en scho.l-ieren zijn t'epaald r,rat anclers dan stakingen rran arbeiders en zeker \ranneer het gaat ol-r scakingen
van arbeiders in pro"d.uktiebedrí.jven. ir.iiettenin is er: alle reden om aandacht te s;chenken aan de jongste arkties van sludenten en schoiieren in
Frank::ijk. Zíj hebben narneLijlc enige dingen laÈen zíer. die aLLeszins het
overdenken r.raard zL jn "
In de eerste plaats ïíaren zíj
en dat bepaal.cl niet erlleen <ioor hun
omvang hê6i rvat indrukwekkender dair sommige (rae herhalen: sourniige) dernonstraties van arbeiders" En r./anneer rde hier van tsommige demonstrati-esu
spreken, dan bedoel.en wij die, ra'elke door de grote Frarlse vakcentralen CGT
en !'CTF of door de CGT alleen plegen te worden georganiseerd. Die demonsËraties plegen te rni-oÍden gekenmerkt door ot feit dat ze duidelijk van be*'
Bin tot eind van bovenaf streng gekontroleerd i'rorden" Le<len rran de ordedienst zorgen ervoor dat cie zaak geeït ogenblik anrJers u.itpakt cla.n. de tarnrne
en gematigde organisatoren het hebben bedoeld " Overal in de stoet r^rorclen
spandoeken meegedragen die duidel ijk de signatutrr van de vakber"eging dra*
gen en die telkens weer dezelfde zLjn, zonder enige variatie.
Op iedere
straat.hoek wordt op e.en teken van de. bonzen de vuist omhoog gehe'ren en op
ie<{ere straathoek wordt een en dezelfde leuze geroepene dí-e in de burelen
van de vakber+eging bedacht is" Als tensLotte de dernonstratie moet ..'rorden
ontbonden, dan klint een be-stuurder op een sokkel of op het dak van een
klein busje en houdt een brailende toespra.a.k. Hi-l tracht de riemonstranten
duideli.jlc te makenu dat ude arbeidencie kiasse maar weer eens haar eensgezínde r+il en haar macht heef c laten zíen en dat men een geslaagde a.ktie
heeft gevoerd om de heersende lclasse schrik aan Ëe ja.gent, enzovoorts. ïn
werkelijkhei.d heeft cle vakbeweginfl verhinderd ,Jat de arbei<lers uiting konden geven aan h u n wíl-. Van enig machtsvertoon is bí j zo on tamme r-randeling over de Parijse bouievards geen ogenb).ik sprake geweest. I'ieË enige
waarin een dergel-ijlce betoging 5;eslaagd is, dat is dat zíj bevestigd heeft
dat de bonden de lede.n op dat rnonent in hun."rreei) hebben. Iedere betoging
van dat soorË :is een geruststeiling vocr onCerne.mers en regeerders,
Hoe vols1-agen. anders ïrraren de beLogingen \ran de studenten en scholieren" Die welke op donderdag 4 december uren en urenlang over de grote verkeersaders van Parij s trok is door de schr-ijver van Ceze regels gaciegeslagen. Niet in haar geheel, maar voor een cieel.. De lengte ervan volgens
metingen op de plactegrond van Parijs en volgei:s medede.lingen van verslaggevêrs ruim 8 kilometer maakte tt niet anders mogelijk" Het aantal deel-"
nemers heef t hij zeLf des avonds door êêïr. ï^/oordvoerrier varr de pcllitie op
één miljoen horen schatten l). ï.lat van die deelnemers opviel was, dat zíj
kennelijk niet aan de leiband van waL voor organisatie ook f-iepen" Iedere
technische school het aantal leeriítlgen van techrrische scholen van ver
buiten Parijs overtrof vaak verre het aantal van de hoofdzakeli'ik Parijse
studenËerr had aijn eigen, kenneLi-ik zeLf beCachte leuzen cp spandoeken
of kartonnen borden geschilderd en er waren zowat evenveel '"'erschillencle
leuzen als er scholen waren. E,r werd niet slraÍn in geli"d gemarcireercl; er
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werden niet aanhoudend dezelfde leuzen gescandeercl; de ordediensten hielden cluidelijic niet de eigen kanneradeno maar rnogel-ijke provokateurs in de
garen. Jongens en rneisjes van zotn veerËien, vijftieno
zestien jaar r:ud,
voerden rondedansen uit op de boulevards, hie'u'en spontaan zelfgemaakte
liedjes aan (op bekende wijs.jes, maar niet cle aÍ.gezaagde wijsjes van de afgezaagde tstrijdliedereno ) en er ïraren geen sprekers dí-e op brallende roon
de rmachte varr de studenten en scholieren ondersËreepten" Die macht behoefde ni-et onderstreept. te worcien" Ze Tr/as zonder Tneer rtuideiijk voor iedereen
die toekeek" I{et was juisr. het trcennelijk spontane karakter van de betoging
die nreer nog misschien dan het icolossale aantal betogers indruk maakte.
Dat volslagen spontane l',arakter had zich al geopenbaarci nop., r/oor de
demonstranten uit c{e Franse provincies de hooftlst.ad hadden bereikt, .[n de
ten oosten van Parijs gelegen stad Troyes vervoeg,den sch.oi-ieren zích aan
het station " Ze eisten dat hun gratis tr'ree extra l--reinen naar Parij s ter
beschikking zouden worden gest,eld, Toerr <le statianschef verklaardeu dat
daarvan geen sprake zou kunnen ztjn, gingen ze op de rails zítten en blokkeerden ze het treinverkeer. Is er iemand die gelooft, dat de CGT onder
soortgelijke omstandigheden arbeiders zerr oproepen om het neLfde te doen?

In Lyon begaven de tecirnische schol.ieren zich naar de autoroute. Ze
drongen de hokjes binnen $raar de biljetËen voor de becalingen pl-egen te
worden verstrekt. idadat die bezet v/aren behoefden automobilisten voor het
gebruik van de snelrueg niet meer te betalen. Er werd hun slechts verzocht
liftende scholieren mee te nemen naar Parijs. Dat was geen aktie die ooit
een ordelievende vakbond uit zoll broeden" En d.erge.lijke akties stonden allermi.nst op zichzelf. Ook in de l$ormandische stad Caen kon men dergelijke
tonel-en aansehouwen.
l"Iat in de tweede plaats opviel bi-j de studenten- en scholierendemonstraties was -- wat men genoemd heeft thet a-politieke karaktert ervan.
Ze verschilien ia dat opzichr heel- duideliji< van 'Je studentenbetogingen
van mei 1968" Destijds voerden de jeugdige betogers leninistische, rnaoistiscl-le of trot z'*ístische dau wel anarchisti.sche leuzen mee " Nu r.ras er
geen spr:ake van ook maaï en-Í.ge idec.rlogie " ï{et gevoJ-g daarvan }ras, daË
heel de kilometers lange stoet een eensgezinde rvil demonstreerde" I'lat de?.e demonstraties leerden aan wie het nog niet r'rist, dat y.das: dat de afwezigheid van ideologieên de voorwaarde vormde voor het totstandkomen van
de eenheid, Die eenheid was er uiÈeraard nog niet, toen de losse groepen
studenten uit diverse windstreken op de diverse stations of via diverse
invalswegen van de Franse hoofdsÊaC arriveerden. ï)e eenheid werd i n de
straten van Parijs ,geboren, A1 demonstrerend r+erden de menigten van studenten tot een m a s s a . In d.ie nassa, uítermate vredelievend, liederen zingend en reidanseir uicvoerend" uirgelaten en blij van zín, nas ondanks haar onmiskenbare vredelie','endheicl even onmisk.en'ilaar bedreigend
voor de re.gering"
Tijdens de eerste demonstratie sLoeg een deel van de stoet, geheel
spclntaan en onverwacht een korie route naar het ei.ndpunt de Esplanade
des Invalides in, i{et gevolg rvas daÈ toen cie politie, die daar niet op
harJ gerehend, ttussen ï.r+ee vurent kwam Ee zitten en een deel van de deilonstranten kon doordringen cof de Kamer van Afgevaardigden' Dat r"las iets
wat nog nooir eerder in de geschiedeni-s van Frantrrri.jk r'ras geschied. De
ernstigste poging on tot het parlement door te dringen had plaats in februari 1934 toen Franse fascisten oprukËen over <ie Place de la Concorde"
l{aar t.oen gelul.,ie iret de politie hen Êeg;en te houden en kon een van Frank-
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rijks bekendste politici verklaren, dat de republiek '..ielis'.raar slecht p,€regeerd !íerd, maar zich altij<l goed verdedigde'" Eind noveraber 086 bleelc
bi j de overrassingsaanval t van de str:rlenten die verdedigng toch niei: za
goed als men het vaak deed voorkomen, 0m. <iat t'';ervelendet feit zoveel nogelijk te verdoezelen werd er in geen enkele krant melding van gemaakt ?-) "
l^rerd op de 4e december de omgeving van
Om herhaling ervan uit te sluiten
parlernent
veel
afgesloten meL een
en rieel grotere macht, niel van de
het
politie, maar van de militaire oproercompagnie.
ï{ij zíjn ervan overtuigd, dat bij ee1l docrr de vakbervegíng cf door po'litieke partijen georganiseercle demonsEra'cie z|ch nimmer iel-s dergelijks
zou hebben voorgedaan als vrac de studenten t'rij hun betoging ondernamen en
wat htrn onrrerwac.ht succes opierrerde" In rnei '.36 siaagden funktionarissen
van de CP en van de CGT erin oFÏ strategisc.he punten de groËe betoging te
split-sen en ze lionden vervolgens de Ër,ree af zondertijke stoeten vregle.iden
van de omgeving van de í..êrT!€r van Afgevaardigden. Hun ingrijpen betekende,
dat de burgerlijke orde geen sekonde werd bedreigd, onda-nks alie 'drei.gendet leuzen die in de optocht vrerden meegedragen" De stuCenten die de afgelopen maand in Pari.js demonstreerdenu wilden de trurger:1ijke orrie helenaal
niet bedreigen. Ze w:-lCen alleen maar, clat heË r'retsvoorstel van sËaatssekretaris Devaquet zou worden ingetrokken" Toch noopte hun oirtreden Devaquet tot aftrederr en de regering tot bakzeil. halen. D:tt gebeurde vooral
toen na het geweld van de ordehandhavers onrust onrie.r de arbeidersbevolking bleek te ontstaan" I-{ier en daar onder meer op het postkan.toor
van het station Austerlitz - vrerd. er gestaakt en verschenen sparrdoeken met
betuigingen van solidarireit net de scholieren en studenten.
In een NederlaniJs dagbla<1 Ëroffen rrij een beschour,ring aaÍre r'raarin met
verwondering vrerd gekonst.ateerd dat de demonstrerende studenten géén po1-i.
tieke leuzen meevoerden en kennelijk vooral daarcm tegen de nieuwe rvet van
Devaquet gekant blekeno omdat deze hun kansen op goede banen en carrièrernaken verkleinde.. Iíij zijn niet '.rerbaasC" I,ire hebhen altijd betoogd, dat 'Je
strijd voor pLrur materiêle belangen van wí.e dan ook meer effekt had en
meer kracht ontwiklcelde dan de strijd voor (i.deologiscir gekleurde) iCealen"
Het is een van de naar ons oordeel belangrijkste dingen die Ce aktj-es van
de Franse scholieren en studenten hebben l-aten zien"

l) Dat later in de Franse kranten
2)

een aantal van 800"000 genoemd
werd en í-n buitenlanrJse bladen nog rdeer minder is o"i. opzet,
hetzij van de politieu hetzij van cle pe-rs.
t^lij hebben tret niet in de kranten vermelde feir vernomen uit
kringen','an de betrokkenen

DE OPSTAND VAi'{ IdILI{ELI'ÍSHAVEN

In het vorige numroer van "Daad en Gedachte" hebben wij aandacht besteeci
aan een Engel se uitgave van bovengenoemde brochure " Van Ïret llort unn S jako ontvingen rvij het bericht, dat de bewuste brochure a.idaar te verkrijgen
is in een ïdederlandse vertaliog, Prijs f 4,-, Adres: Fort van Sjako, Jorlenbreestraat 24, l0l I ÀïK, Amsterdam. Telefoon 020-2,58979.
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I,i"ll, te D. f 25r*. G.K" te U. f :)C!-; G,d.P" .Le B" f 50r-; G"v"d,i,!" te L.
f 50r-; N"v" te u, f 12.l r4ii, 1.í"v..1. te st.A" / l2r*; A"A. te ï1" f i50r-;
B"v.B. te lí. / 30r-; H.v.ï). te U f 125r-) 1{.1'ï. te O" f 25r-"
Totaal t 618,40. Totaal cver !986 f 2.213,,-35.-,
Over het gehele jaar 1986 genonen is Cit een redelijk bedrage maar
dat danken wij vooral aan een iiel-aas beperkt aantal gu1le lezers" Uitcraard vervracht de redaktie niet ïneer dan de iezers kunnen betalen êil ïde, r."7€,ten dat sornmigen niet veei geld hebben, 5r zijn echter ook le.zers die helemaal niets betalen; of dat nou laksheid of onwiL is weten we niet, Zíj
krijgen binnenkorL een brief van ons met het verzoek te beËalen daar ï.re
anders de toezending staken, ile:rsen, r^7ees ons voor, laat je niet kennen ell
spaar ons Cie postzegel uit.

