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KÀN HET ANlI-STAKINGSWAPEN VA}I REAGAI.T

D0OR ARBEIDERS STOMP I,,IORDE¡T cBÌ.lAAKt?

In het vorige nurnmer van "Daad en Gedachte" hebben wij er ureldíng van
gemaakt dat Sir Peter Parker, de president-direkteur van de Brítse spoor-
Ìregenr de stakende Engelse treinnachinísten (en al tt overíge spoornegper-
soneel) ontslag aanzegde indien zij niet op korte termijn hun aktie zouden
beäíndigen en het werk hervåtten" Hij hanteerde daarmee'een anti-stakíngs-
útapen dat - voor zover wíj weten - voor het eerst Ín augustus van het vo-
rige jaar is toegepast door de Anerikaanse presÍdent Ronald Reagan l)"

Op 3 augustus l98l Legden zoals men zich herinneren zaL de leden van
de PnofeseöonaL Aår Traffíc Controlers 1nganisatíon (PATC?) 

" de vakbond
van de Amerikaanse luchtverkeersleiders, de arbeid neer om kraeht bij te
zetten aan hun eis tot betere werkverhoudingen. In de tr¡eede helft van de
jaren r70 nan het vliegtuígverkeer ín het A¡rerikaanse luchtruim met eirca
382 toe. De staf van de Amerikaanse rijksLuchtvaartdíenst werd in die pe-
riode aanzienl.ijk uitgebreíd, maar het aantaL LuchtverkeersLeiders bleef
in de Loop van die jaren ongewij zigd. Gevolg ¡ 897" van de luchtverkeers-
leiders moest vervroegd met pensioen gaan vanÌrege scress-verschijnselen
zoals maagzweren en psychische kLachten. De Amerík¿¡anse centraLe overheid,
de werkgeefster van de l"uchtverkeersleiders, ioonde zich wéL bereid een
l.oonsverhoging van ll16Z te geven (6r82 meer dan de salarisverhoging van

I

I ) Voordíen namen regeringen, indien de strijd van de arbeiders
een ernstige bedreiging scheen te vormen voor het funktíone-
ren van openbare diensten zoals de elektriciteitsvoorziening
of het treinverkeer, soms hun toevlucht tot een ander middeL.
Er werden b.v. ¡rÍl-itairen ingezet of r¿el. men kondigde - zoaLs
een aantal jaren geLeden in Spanje gebeurde bij een staking
van het rijdend personeeL van het spoonuegbedrijf RENFE - de
staat van beLeg af.De betrokken arbeíders werden dan tgemobi-
liseerdr en onder de krijgstucht geplaatst zodat ze, al.s zij
weígerden te voldoen aan het (mílitaire) bevel om aan tt werk
te gaan, zích aan zeer ernstige straffen blootsteLden.

t
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andere kategoríeän van het overheidspersoneel), naar zíj wa.s niet genegen
enige verbetering in de r¿erkomstandígheden aan te brengen. Oe rug.rittg inu"
kennelijk van oordeel dat wie hrat meer gel"d ín het handje kreeg r¡àrder
niet rnoest fzeurent over ernstige mentale en fysieke schaãe .an ãijt ge-
zondheid. De luchtverkeersleiders zelf dachten daar anders over"

Toen de PATCO een staking uitriep noemde tle presictent, omdat het over-
heidspersoneel itmet een ¿mðeke ueranLaoordeLt)jkheidtlbetrof , díe alctíe il-
legaal. Reagan dreigde dat alle stakende funktionarissen ontsLagen eouden
¡.rorden als de bond de staking niet binnen 48 uur zou opheffen. Toen dat
dreígement geen effekt had werden all"e I i.500 stakers Índãrdaad zonder par-
don op straat gezet en sonmige PATCO-leiders werden, net kettingen geboeid,
naar de gevangenis gebracht"

Elf maanden later, begin julí j"1., moest cte PATCO haar faillissenent
aanvragen. Vergeefs gevoerde rechtsgedingen over <le vraag of het ontslag
aL dan niet als wettig moest worden beschouwd, door rechters opgelegde boã-
tes en andere, door de aktie veroorzaâkte hoge kosËen zijn vér uítgestegen
boven de middeLen $taarover de bond beschikt. Er is $ 1,5 rniljoen in kasn
de schuldenLast bedraagt $ 4 uriljoen. De aktie is op een volsl_agen misLuk-
king uítgeLopen. Als gevolg van een en ander ziet dã bond zích lenoodzaaktzíchzeLf op t,e heffen.

De verkeersleiders dachten, dat hun aktie el-k verkeer in het lucht-
ruím van de Verenigde Staten onmogelíjk zou maken. I¡lat er gebeurde was dit,
dat hun werk aanvãnkelÍjk voor trãt grootste deel door nriLltaire verkeers-
leiders werd overgenomen en dat vervolgens steeds meer onderkruipers kon-
den worden aangesteLd, gerekruteerd uit de maar liefst t25.000 gegadigden
die zíeh na het begÍn van de staking aanmeLdden bíj de school voor lucht-
verkeersLeiders in oklahorna om voor dit beroep te roórden opgeLeid.

Zo kwam het, dat de door de PATCO voorspelde chaos in het Ameríkaanse
vliegverkeer acht,erwege bleef, dat de geringã vertr¿¡gingen die zich aanvan-
kelíjk voordeden spoedig tot rt verLeden behoorden, ãat-de voorspelde ern-
stige ongelukken uitbleven en dat het even geschokte vert,rour¡¡en van het
publiek binnen de kortste keren rsas hersteLd.

I'Iat veLe r4Taarnemers her meeste Ërof, rdas - wat zlj noemden - 'Ìlrct'fa-
Len oørt de Amerika,anse oakbewegíngî¡. De PATCO vroeg terstond na 't uitroe-
pen van de staking de steun van andere vakbonden, maar kreeg nauwelijks
respons. De piLoten bleven doorvliegen 2). Ilun vakbond verkLaarde zich
niet solidaÍr. De houding van de overige bij het Luchtverkeer betrokken
bonden hras nauwelijks minder kras. TleLÍswaar vroegen zij hun Leden omttzo
min mogeliik uan uliegtuígen gebruik te makentr en-r¡elíswaar srichrten zíj
een noodfonds Ëen bate van de gezinsleden van de stakers, maar échte soLi*
dariteitsakties ondernamen zíj nieÈ.

De andere vakbonden - transportarbeiders, automobieLwerkers, havenar-

2) rtAeh" díe píLoten", heeft FATC0-woordvoerder ltax h¡inter ver-
klaard, táat ís een stelletje prima donnats, Die Luí uengeten
dat zij hun positie ook aLleen maar te danken hebben aal, het
werk oan de oakbond, Een piloot uerkt maar 7s uur per maand"
Flt i uerken 40 uu.r pen ueek, maar onze uev,anüttoord,eLíjkheíd ís
in ^feíte oeel gro{er dan ú)e uan een p¿Loot: h¿j oiíegt een
uLíegtuig; ti,Lj begeleiden soms ümntåþ ultegh,Ligen uoL mensen
tegelijk bouen een Luehthatsen. ¡Ì -
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beiders, noem Í¡aar op - lieten tt voll.edig afweten, onder meer omdat íede-
re steun aan de formeeL íLlegale aktie van de luchtverkeersleiders even-
eens als illegaal. zou kunnen worden beschouwd. Het overkoepelende vakver-
bond AFL-CIO gaf te kennen dat de PATCO zích tíjdens de onderhandeLíngen
ttuerkeerd had opgesteLdît en dat de verkeersleidersbond het ltop eøn staking
had Laten aqnkomen", En noch de afzonderl.ijke bonden, noch de AFL-CI0 a1s
zodaníg ondernamen of ondernam ook maar iets tegen die veLe duizenden die
zích bereid toonden om al.s onderkruiper op te treden, ttE? isrt, verklaarde
de trierdoor nogal geschokte woordvoerder van zekere vakbond, t'zeLfs nôets
gedøøn om &üe mensen enig eehaørttegeuoeL bii te brengen.,,

Van één onzer lezers ontvingen wij een brief waaruit bl.íjkt dat dít
feit ("dat de andere uakbonden rriets ondprrtønen tegen de duizenåen díe
zich bij de opLeidøngssohool meLdden...'"t) ook hem buítengelroon sterk heef t
getroffen. Hij spreekt in dít verband van tteen ontbíndì,ngeversehíjnseLt¡"
Naar onze nening echter ís dat een onjuiste karakteristiek of op ztn minst
een karakteristiek die tot ernstige misverstanden aanLeiding zou kunnen
geven.

0ntbindingsversehÍjnselen doen zich daar voor rrraar er van ontbindíng
sprake is. En waÈ, zo vragen wij ons af, zou er in het geval dat ons hier
bezíg houdt weL in ontbíndíng verkeren? De Amerikaanse vakbeweging? Geen
kwestie van. Zij verkeert zomín in ontbinding aLs de vakbewegíng in 't aL-
gemeen.

Maar ís het - zaL onze briefschrijver misschien vragen en zullen moge-
lijk ook andere Lezers opperen - dan niet r,¡ãár, dat nog geen zeventig jaar
geleden de Amerík¿tanse vakbewegíng van een heel andere geest vervuLd r,ras
en dat men dat bijzonder duidel.ijk kon bespeuren, bíjvoorbeeld tijdens een
staking van de níjnwerkers ín lfest-Virginiä? Werd er bij die geLegenheid
(in l9l5) niet ¡t beroemde lied geschreven en gezongen waarnee - op de aL-
on bekende wijs vantt,Iohn Brot'¡n'e Bodytl - tot uiting werd gebracht dat men
als eenling uiterst nrrak, maar saüen in de vakbond daarentegen sterk r¡as?
t{erd in het refrein van dat Lied niet de nadruk gelegd op de onderlínge
"soLídariteít uootr ímmertt? 3). Inderdaad. Maar dat er destijds sterk op de
betekenís van de solidaríteit werd gehamerd en dat thans - in deze jaren
r80 - de onderLinge solidariteít v6r btijkt te zoeken is naar onze mening
toch geen s)tstptoom van ontbinding of vervaL, geen reken dat het wezenlijk
karakter van de Ameríkaanse vakbeweging in het bijzonder (of dat van de
vakbeweging in het algemeen) een verandering uou hebben ondergaan.

In het begin van deze eeurû en ook veel eerder reeds, namelijk bij het
ont6taan, was de vakber,¡eging zo goed als nu een instítuut van de burger-
lijke samenLeving, een instituut dat de verkoop van de waar arbeidskracht
regelde. Zíj deed dat enerzijds ongetwijfeld in Ît belang van de - aanvan-
kelijk aan roofbour¡ blootgesteLde - arbeíders, rnaar anderzijds even ontwij-
felbaar in het belang van het kapitaaln dat zij daarenboven nog diende (en
dient) door het zo goed urogelÍjtc handhaven van de arbeidsrust. In de Ver-

3) tt. ..the \lwion makes us strongt' (de vakbond maakt ons sterk)
heet het in het hier bedoelde Lied. ttet refrein ervan luidt:

rìSoLídarity for etsey!
Solí.dayitA for etsen!
SoLidayí,.ty for eùer!
îor the Uwion makes u8 staong,t'
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enigde Staten, waar men geen strijd tegen het feodale absolutisme lcende en
$¡aar derhalve geen daarnee verband houdende (burgerlijk) revolutionaire
tradities heersen, r¿as de vakbeweging van stonde af aan. veeL sterker dan
ín.Europa gekenmerkr door zakeLíjkheid en de afrnrezigheíd van ídeologische
en/,¡f ideaListische poespas" Duidelijlcer dan waar ook trad in Ameriká huar
wareaard tevoorschijn, namelijk bus ine s s te zijnzoals iederean-
dere business

Dat de Arnerikaanse vakbeweging nog in de eerste decennia, ja zeLfs in
de jaren r30 van onze eeuür desondanks rle mond vol, had .rrn sãtidariteit
en niet moe werd aan r¿aarheden aLs tteendracht maakt machtt' te herinneren,
fase waar niet alLeen de Britse maar ook de Europese vakbeweging a1- gerui-
me tíjd doorheen was, Ís met het bovenstaande niàt in tegenspraàk" H"t r".
een gevolg van bijzondere Amerikaanse verhoudingen die meebrachten dat de
Amerikaanse vakbeweging op een veel later tijdstip dan haar Europese zus-
ter voor haar erkenníng moest vechten. Die erkenníng - door het ondernemer-
dom wel te verstaan - kon slechts in de wacht worden gesleept indien zij,
vailrtege het aantal georganiseerden, de m y t h e íngang kon doen vinctãn
dat zíj . d e Amerikaanse arbeidersklasse vertegeol^roorãigáe en d u s het
monopolie van de onderhandelingen met rt bedrijfsleven diende te bezitt,en.

Ledenwervíng was onder die omstandigheden logíscherwíjze het hoogste
gebod. Bijgevolg ging zij met begrippen als "solidariteit'u ãe boer op, aL-
l"erminst uít idealísme, maar simpelweg al-s een business die haar ín- sÈaat
moest stellen aanstonds aan de onderhandelingstafel- andere business te be-
dríjven"

Dat deze zienswijze omtrent de Amerikaanse vakbeweging steekhoudender
is dan die, weLke er op neerkomt dat zij van een Uewegín[ waarin nog een
kleinere of grotere hoeveel-heid idealisme dan r¿eL strijãUaãrheíd werd aan-
getroffen, vervalLen is tot een organísatie die zich aan de belangen der
aangesloten leden niets geLegen Laat Liggen, kan onder meer r¿orden afge-
Leid uÍt het feit, dat óók ín de jaren waarin zij met de mond haar zo[e-
naamde idealen bel-eed, de arbeiders door haar in de rug werden aangevaLien,
Het was de tijd r¿aarin de Amev,ieøn lederation of Labor geleid werd door de
beruchte Samuel Gompers. llen behoeft zijn autobiografíe trseuenty !/ea?s of
Life and Labor'î maar te lezen om te weten hoe naui hij met ae c"apiains o¡
índustz'y heeft samengewerkt, hoe volledig híj de godsvrede met 

-het 
kapi-

taal heeft doorgevoerd, hoezeer hij zakenman met de zakenlieden is geweest.
Er is ook bij de Arnerikaanse vakbeweging geen sprake van dat "i¡ e"o-

maaL een zekere mate van strijdbaarheid tegenover de ondernemers zou heb-
ben bezeten, een strijdbaarheid die dan later in verval of gntbínding zou
zijn getaakt. l¡lat ín de jaren 130 - de jaren waarin het c.r"o 4) vrordi op-
gericht, de stakingen met bedrijfsbezetti.ng plaats hebben en president-di-
rekteur Alfred P. Sloan van General Þfotors als de grote vijanà r¿ordt afge-
schilderd - een grote strijdbaarheid s c h íj n t, is in feíte niers ãn-

4) C"Î.O.: het Conmíttee foy fndus.tz,íal 7z,ganísation, een srro*
míng in de Am, vakbeweging die rekening gaat houden met de
technische ont¡¡ikkeling van tt moderne kapitalisme en díe in-
plaats van enkel de geschooLde arbeiders te organiseren (zo-
aLs de oude AFL deed) ook de ongeschoolden (aan de Lopende
band) in het ledenbestand wiL opnemen. "Organiseer de ongeor-
ganiseerdenl" rnras dé strijdkreet van dit C.I.o.
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ders dan de laatste grote krachtsínspannÍng om in de Verenigde Staten voor
de vakbewegíng dezelfde positie binnen de kapitalistische orde te verwer-
ven díe de vakbewegíng in de oudere industríelanden al lang bezit 5) 

"Dat het in de jaren r30 inderdaad om een rachterhoedegevechtr gíng,
dat wÍI. zeggen om iets dat eLders al. achter de rug $ras, bl-i jkt ook hieruit
dat het CIO en direkteur SLoan van GeneraL lrfotors zích ten opzichte van eL-
kaar net zo verhieLden al"s de A1-g. Ned. Agrarísche Bedrijfsbond en dírek-
teur Feike Boersma van de Groninger ZuíveLfabriek "De Onrnelanden'¡ zich ten
opzichte van elkaar verhielden bij een vergeLíjkbaar lachterhoedegevechtl
in Nederland. Zowel in de V"S. als in NederLand was bij het merendeel van
de ondernemers al kort of lang de overtuigíng gegroeido dat een sLerke vak-
bewegÍng tt bedrijfsleven niet, te overschaËten voordel.en bood; aLLeen dí-
rekteuren al.s Sloan of De Boer weigerden dat in te zien. Vandaar dat des-
tíjds president RooseveLt - typísch vert,egenüroordiger van het moderne be-
drijfsleven - Al-fred P. SLoan î?een ekononíseh ToAaL¿st" (leesr een ouder-
úretse ondernemer met feodale methoden van bedrijfsvoering) noemde, die
moest worden ltueerstreefd in na,ün üan de Ameríkaanse demokratðøt' (lees: om
de kapitalístísche machíne met minder horten en stoten te Laten Lopen). En
vandaar ook dat soortgelijke verwijten aan het adres van direkteur De Boer
r¡erden vernomen. En wie door dergelijke voorbeelden nog niet overtuigd
mocht Ìrezen, zíj er aan herinnerd, dat de s c h ij n b a r e oppositíe
van tt s ch ij nb aar radÍkale ClOophietd tebestean toendeAmeri-
kaanse arbeíders eenmaal ín het door Inlalter Reuther, John Lewis en Philip
Murray van het CIO ontworpen keurslÍjf v¡erden geperst. Een fusie tussen de
AFL en het ClO stond van dat tÍjdstip af niets meer in de weg. Toen zij
tot stand kr¡am werd Philíp Murray presídent van de AFL-CIO. Op dat moment
kwam aan het licht, dat deze Murray precies eender als wijlen Samuel Gom-
pers de arbeiders bedroog.

tüie het "schokkendil vindt dat de AFL-CIO geen hand voor de luchtver-
keersLeiders heeft uitgestoken, miskent de ware aard van deze organisatie,
waarvan de huidige president Lane Kirkland, Liever dan zich met de strijd
van de arbeídersklasse bezig te houden, het druk heeft met het uítdeLen
van Lessen en vermaníngen aan het Ìfitte ltuis ín dagbladen als The f,lashing-
ton Post en de HeraLd Tz,öbune 6). Van díe AFL-CIO kon geen solídariteit
met voor hun direkte belangen opkomende r¿erknemers ¡,rorden ven^¡acht, zomin
aLs dat te verr{rachten víel- van weLke andere Amerikaanse vakbond ook.

T,Iie meË eníge bitterheid konstateert, dat de Amerikaanse vakbeweging
er blijkbaar totaaL onverschiLlig onder bLíjft dat onderkruípers zich niet
schamen, die ziet over het hoofd, daË men níet anders dan een dergeLijke
onverschilligheíd verr"rachten kan van bestuurders, die de godgansel.ijke dag
bezig zijn 1t bestaande produktiestel-seL zo goed mogeLijk te doen funktio-

5) llij hebben, om de díngen niet al- te gekornpl.íceerd te maken,
bíj deze typeríng van de jaren 130 opzetËeLíjk de beroemde or-
ganísatie van de l.l,l.þ,t" (IndtrctriaL lloy,kers'of the l,lonLü buí-
ten beschouwing gelaten" ldij menen daartoe gerechtígd te zijn
omdat het ons om de algemene ontwíkkel-ing te doen ís en níet
om de bÍjzondere. En naarmate díe algemene ontr"¡íkkeling zieh
doorzet verliest een bijzondere stroming als de IIllI¡ü hoe 1an-
ger hoe mêer aan betekenís.

6) Bijvoorbeeld in de HeyaLd Tribume van 26 februari 1982.



-6-

neren. En deze laatsÈe opmerking is aLl-erminst als een verwijt bedoeLd,
mag bepaald niet worden versLaan als een terechtrvij zíng. Het behoorlíjk
doen funktioneren van de gegeven ekonomische orde is de t a a k van de
vakbeweging.

Daarom mag naar onze meníng de verklaring vån het Ï^litte Huis, dat het
ontslag van de staken<ie luchtverkeersLeiders "níet moest üoyden ç¡eaíen a\s
een optreden tegen de uakbondent' ali"erminst als huiehel.arij r¡orden be-
schouwd. Natuurlijk betreft het hier een maatregel t e g e n de stakers"
Maar zij werd níet genomen om het rnrerk van de bonden te belennneren, maar
om de bonden op krachtige wijze duidelijk te rnaken wát hun eigenlijke vrerk
wel is en binnen welke grenzen zij zieh dientengevolge d.íenen te bewegen"
Hoe paradoxaal het ook moge klinken: Reagan heeft met zijn anti-stakings-
maatregel de bonden geen stok Lussen de benen wíl1-en steken, maar hqn het
werk (van handhaving der sociale vrede) juist willen vergemakkelijken"

Als een woordvoerder van d,e Amerikaanse Federatie uarc Regeringsambte-
naren komt verklarenr dat t'de z,egez,íng erín ís geslaa.gd om een afschrík-
uekkenÅ. uoorbeeld te s'teLlentt dan heef r- hij volkoren geli5L, *a"t. .. " hij
heeft óngelíjk !ìIânneer hij beweert, dat het om een afschrikwekkend voor-
beeld voor de bonden gaat. Het gaat om een afschrikwekkend voorbeeld aan
hun leden. De bonden aLs zodanig zíjn van staken afkerig genoeg. Door nog
eens nauwkeurig de grens van hun v¡erk aan Ëe geven, maakt Reagan het hun
gemakkelijker de druk van strijdvaardíge leden te r^reerstaan.

Het ontslag van de luchtverkeersleiders rras een nieu¡¿ anti-stakings-
wapenr dat niet tegen de vakbeweging was gericht, ook al is de PATCO dan
door de eerste de beste steek ermee ernstig gewond geraakt en maanden la-
ter aan die verwonding overleden. Het feít dat de bond morsdood is, de
leden daarentegen fysiek nog tot de levenden behoren (afgezíen dan van de
enkelen die zelfmcorcl hebben gepLeegd) r mâg niemand bLind maken voor de
bittere waarheid dat de leden 1t zvraarst getroffen zijn. En dat brengt ons
dan nelhaast vanzelf tot de vraag of er mogelijkheden bestaan om Reagants
scherpe anti-stakingswapen stomp te maken"

Het zal" iedereen r¡el duidelíjk zíjnå wanneer al- heÈ overheidsperso-
neeL en aLLe anbtenaren tegel-ijk de arbeid neerl-eggen of r^¡anneer nog r¡rer-
kenden uit deze kategorie ondubbelzinnig te verstaan geven d"at zíj ín sta-
king zullen gaan índien er stalcende koLLega's van hen r,rorden ontslagen,
dan behoort een maatregel al_s die rrelke Reagan heeft genomen en Sir peter
Parker van British Rail in uitzicht stelde tot de onmogelíjkheden. Maar zo
er uit ons voorafgaand betoog 6én slotsom valt te trekken dan rvel dezeu
dat men voor een dergelíjk weerwoord niet op de vakbeweging behoeft te re-
kenen en niet op de vakbeweging mág en kán rekenen. De vakbeweging is Eot
iets dergelíjks niet geroepen.

Maar, zo zat iemand wetrlícht opmerken, tot een dergelijke massale ak-
tie zaL toch op de een of andere manier het sein moeten worden gegeven?
Daarop antwoorden wij, dat arbeiders zich niet tot de strijd scharen omdat
iemand of de é6n of andere o::ganisat,ie - net het ídeaal van de eenheid of
een paskl.are opl"ossing voor de problemen in het achterhoofd - daartoe het
sein geeft. Arbeiders stríjden vóór of verzetten zich tégen bepaal-de zaken
zodra hun direkte levensbelangen in het gedrang komen, waarbij men het be-
grip rLevensbelangent dan wel verstaan moet in de ruimste zín des woords"

Ornrlat een stakíng van het overheidspersoneeL ín de Verenigde Staten
evenals bij ons bij de wet verboden is, zal all"een in een zeer uítzonder-
líjk geval" zoals dat van de in hun mentale en fysieke gezondheid bedreigde
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Luchtverkeersleiders, een bond, in dit gevaL de PATCO, onder druk van de
basíse een stakingsparooL geveno Maar de ervaring heeft geleerdt Tnrat de
bonden nalaten omdat ze het niet kunnen, dat kunnen de arbeiders r,¡e1 en
zij doen het ook zodra de nood maar aan de man komr. Zowel ín i'Iederland
aLs in Groot- Brittänniä heeft men er de voorbeelden van lcunnen zíen"

Er is een ant!'roord op het antí-stakíngswapen van RonaLd Reagan, maar
er is geen receptje tegen, dat door de éên of ander wordt uítgeschreven en
vervoLgens unaniem wordt toegepast. I^lie betoogt dat als de Anerikaanse ar-
beiders maar één zijn, zíj gemakkeLijk in staat zijn om reagan te r,leer-
streven, díe vergeet, dat de zwakte van arbeiders nooit voortkomt uít hun
gebrek aan eenheid, maar dat hun gebrek aan eenheid een gevolg ís van hun
zwaktee een zr¿akte die alleen maar kan verdwijnen in en door de strijd"
Niet de vakbond maakt de arbeiders st,erk, maâr de strijd, een strijd die
lroe langer hoe vaker ook een strijd tegen de vakbond of. ze1..f.s tegen de vak-
beweging is.

trtlelke omv an g die strijd zaL aannemenhangt niet af van der.¡er-
king van het één of andere feenheidsídeaaLl, maar van de sociale en poli-
tieke verhoudingen op een gegeven ogenblik. In meí 1968 was er niemand in
Frankrijk die de arbeíders tot een mystíek soort leenheídr opriep. ldiette-
min staakten er in minder dan geen tijd 9 níljoen mannen en vrourüen en dat
tot verrassing en tegen de r¡iL van de vakbeweging. De eenheid van de Fran-
se arbeiderskLasse groeide destijds in de strijd van dag tot dâg. En nooit
zal wat voor eenheid van r¡elke arbeíder ook anders groeien dan ín een door
de stríjd. Maar daarmee wiL niet gezegð, zíjn dat iedere strijd automarisch
de eenheid tot stand zal brengen. Een appel is een vruchte maâr niet elke
vrucht ís een appel-" Eenheid is de vrucht van de strÍjd, mâar níet altíjd
brengt de strijd een dergelijke vrucht voort.

Niemand hoeft hier mismoedig van te worden. I.Iie, lettend op hetgeen
er van de stakíng der Amerikaanse luchtverkeersleíders terecht is gekomen,
zích ín bittere be¡¿oordingen uítlaat over hetgeen naar zíjn mening de ove-
rige Arnêrikaanse werkers hadden moeten doen en hen vervolgens ín gebreke
steLt, die zou volgens ons beter handeLen door op zoek te gaan naar de ge-
breken ín zíjn eigen opvattingen. Jereníades over hrât had kunnen zijn heb-
ben weinig zin. ZinvoLLer is t t om te trachten te begrijpen waarom de onË-
wikkeling zõ verloopt als in werkelijkheid het geval is.

BRITSE GEZ ONDHEIDShTERKERS KO¡ITRA ÐE

REGERING'.VAN MARGARETH THATCIIBR

De staking van de Britse treínmachinisten vraarover wij een vorig maal
schreven was nog niet of nog maar nauvaeLijks geäíndígd toen de Brítse Ge-
zondheidszorg - de iVational HeaLth Sensiee (NHS) - zich tot de strijd gíng
scharen. liet r¿as een gevecht dat men aL geruime tíjd had kunnen zien aan-
komen en dat, de regeríng van mevrour¡r Thatcher op allerl.ei manieren had po-
gen te voorkomen. Toen tt eenmaal ¡¿as ontbrand verklaarde zíj met steLlig-
heid, dat de overheíd de strijd ín géén geval zou verliezen" Van hun kant,
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gaven de r¿erkers in de Gezondheidszorg te kennen dat zij bereid hråren om
tot het uiterste te gaan en het eventueel- op een krachtmeting met het be-
sEaande kabinet zouden laten aankomen"

Al geruime tijd stijgt het personeel van de tlational Health Service
hoe langer hoe meer het r"raLer naar de lippen. In februari van cÌit jaar pu-
bl-iceerde een medernrerker van heL dagbl"ad The Guar,&ùatz officiijl"e cíjfers
van het minÍsterie van firranciän waaruit bleek dat in de Ëweeäneenhalf
jaar dat de regering-Thatcher aan het ber,¡ind r^ras "de Britse eÍ,men ín uer-
sneLd tenrpo armertî r¡/aren geworden I ) . Tn maart konstateerde een medewerker
van lhe Tímes, dat de laagste lonen in Groot-Brittanni'ê "naw,JeLí,jks uol-
doende (waren) om ua'n te Leueníî 2). l,Ielnu, tot hen die zich voortdurend
armer zien worden en - niettegenstaande de belangrijkheíd van hun werk - al
sinds jaar en dag uiterst sLecht betaal-d rsorden behoren de r¡erkers ín de
Gezondheídszorg. Daarbínnen vormen de verpleegsters nog de minst slecht be-
loonde kategorie. i{aar voor Britse televisiekamerars verklaarde dezer da-
gen een jonge verpleegster huílend, dat ze 'laan het eind uan iedete maand
niet ueet hoe ze rond moet komen en üoov een pakje sdgaretten zeLfs geen
geLd meer heeftlt 3) " Zonder veel moeite kan men zich dan voorstellen hoe
de schoonmaaksters van de ziekenhuizen en het huishoudelijk personeel in
dergelijke inrichtíngen er voor staan"

Dat uitgerekend deze groep op de rand van het bestaansmininrum baLan-
ceert ís niet verwonderlijk" Om twee redenen nameLíjk vormt zíj êên van de
aL1-erzr¿akst,e groepen binnen de arbeidende kLasse: het verplegend personeel
heeft een buitengenoon sterk ontwíkkeld verantr¿oordelÍjkheidgevoeL ten op-
zichte van de patiänten en is dientengevoLge bitter weínig geneigd om door
het staken der rnrerkzaamheden kracht bij te zetten aan Looneisen of de aan-
dacht te vestigen op de benarde positie" Onder het keukenpersoneel en de
schoonmaaksters bevínden zich niet weinig vrou!ìren ín deeLtijdbanen, díe
hun armzalig Loontje bijzonder hard nodig ñebben doordat tt eãn onontbeer-
f.ijke aanvulling vormt op een al even armzalíge werkloosheidsuitkering of
een povere verdienste van gezínsleden 4). Dat maakt dat ook zíj zich moeí-
lijker kunnen verÌteren dan bijvoorbeeLd werkers aan de Lopende band van
een produktiebedrijf.

In Engeland is de Gezondheidszorg een overheidsinstel-l-ing. In feite
is de regering de werkgeefster van alLen die aan deze dienst verbonden
zijn. Opeenvolgende regeringen - zovrel van de Conservatíeven als van La-
bour - hebben van de zwakke positie van het gezondheidspersoneel niet wei-
nig misbruik gemaakt. Toen het in cle eerste maanden van l9B2 duideLijk be-
gon te worden dat de nood van het personeeL zo hoog r.ras gestegen dat het
zieh ondanks alles r^rilde roeren, toonde mevrouhr ThaÈcher zích doof voor aL-
l-e eisen en voor alle klachten. Enerzijds spekuleerde zíj erop, dat het

l) The Guardöan van B februarí 1982,
2) The Times van 3 maart 1982" Volgens het be¡^ruste artikel ver-

dienen aÎ miljoen mensen in Groot-Brittanniä minder dan E 85
per week en wederom een kr¿art van deze groep minder dan t 60"
Zonder enige twijfel, aldus het blad, Leven velen ervan op de
rand van het bestaansrninimum.

3) De bewuste televísiebeeLden werden ook op het À'lederlandse
scherm vertoond.

4) Voorbeelden daarvan in het genoemde Times-artikel-.
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tengevolge van het reeds genoemde verantüroordelijkheidsgevoel in de prak-
tijk zofn vaart wel niet zou lopen. Anderzijds probeerde zíj op geraffi-
neerde maníer verdeeldheid te zaaíen door aan de bemannÍngen van de ambu-
lances een íets grotere Loonsverhoging toe te staan dan aan tt lagere per-
soneeL en aan de verpleegsters rÀreer een í.ets grotere loonsverhoging dan
aan het ambulance-personeel 5).

Voor de Confederation of. HeaLth Service Employees (CoHSE) .. é6n van
de dríe grote in de gezondheidszorg werkzame vakverenigingen - $ras het, ge-
zien de ínflatie van tien procent bíjzonder povere, loonaanbod van lhat-
cher onaanvaardbaar, De 250.000 aangesl.oten l"eden zouden het níet genomen
hebben indien hun organisatie niet op haar achterste benen vras gaan staan.
trtleliswaar startte die bond nidden apriL geen s t a k i n g r maar wél een
reeks van stakingen van beperkte aard¡ gezondheidswerkers zouden geen mede-
werkíngmeerverlenen aan p a r t i ku 1 i e r e dokters dievanuitrus-
ting of gebouwen van de irlatíonaL Health Service gebruÍk maakten; er zou in
tal van geval-len geen overwerk meer worden verricht en evenmin zouden ver-
pLeegsters arbeid verrichten die eigenlijk niet tot het eigenlijke ver-
pleegsterswerk behoorde" Om her effekt van deze akties te gãranderen zou
er bij de ziekenhuízen r¿orden gepost. Als ríchtlíjn gold daarbij dat in
noodgevaLlen op normale wijze hulp zou worden verleend en dat de waardig-
heíd en de veiligheíd van de patíänten niet zouden r.rorden aangetast 6).

De aktÍe van CoHSE was niet alLeen gericht tegen de Nationale Gezond-
heidszorge maar ook tegen partíkuliere ãiekenhuízen. In één daarvan, het
Btentrg Hospital ín Brístol werden twee hqofdrrerpLeegsters bedreigd met
díscipLinaire maatregelen omdat ze hadden gewgígerd aan de personeeLsafde-
ling te verteLLen r,relke jonge verpl"eegsters, aan de aktie hadden deelgeno-
men. Dat gebeurde nadat de heer l'trorman Fowler, de betrokken staatssekreta-
ris, te kennen had gegeven dat van aktíevoerende gezondheidsrverkers het
loon kon worden ingehouden" In antwoord daarop dreigde CoESE-sekretarís
ALbert Spanswick met harder optreden 7). Dat $ras tegen het eínde van de
eerste heLft van mei. In de tweede hel.ft van mei begon CoI{SE aan de eís
van l2Z loonsverhoging steeds meer kracht bij te zetten. De organisatie
kreeg bovendíen in de derde week van het konfl"ikt níet aLleen sËeuri van de
tr¡ee andere grote bonden ín de gezondheidszorg, maar ook nog van acht kleí-
nere 8).

De regerí-ng kwam op haar beurE ook met grover geschuË" Toen de geza-
menlijke Britse gezondheidsv¡erkers voor dinsdag de I8e mei een 24-uurssta-
kíng aankondigden - met de reeds genoemde uitzonderíngen voor noodgevallen
enz. - vestigde For.rler de aandacht op de mogelijkheid dat van alle gezond-
heídswerkers, of ze weL of geen aktíe voerden, het loon kon ¡vorden stopge-
zet en dat inplaats van hen vrijwillígers zouden kunnen r¡orden gebruikt 9).
Maar het dreigement - enigermate te vergelijken met het dreigement, van de
president van de Brítse spoor\regen aan het adres van de machÍnisten - maak-
te weínig indruk. Hoezeer de heer Fowl-er zich ook inspande om de opsteken:
de storm te bezweren, de regeríng zag zích gekonfronteerd met gezondheids-

5) Ihe
The
Ihe
Ihe
fhe

Iímes
Times
Iimes
Iömes
Iimes

van
van
van
van
van

4
4
3
7

7

apr
apr
mei
mei
mei

í1.
í1

I
I

I

t982.
t9B2 

"
982 "
982"
9BZ.



l0-

werkers die voort,durend strijdbaarder werden en hoe Langer hoe vastberade-
ner handeLden.

Een week voor pinksteren maakte de Sunday Tímes melding van tteen nieu-
úe en de werkzaættheden buitengeuoon sterk ontbegeLend.e taktT.ek', die door
de aktíevoerenden werd toegepast l0): op telkeni verschíllende tijdstippen
gaan ËeLkens verschillende groepen die een sl.euteLpositíe innemen in lLf-
kens verschillende delen van ut Land voor onbepaaldà tijd in staking, Lut-
tel.e dagen later kon men ín The Guardiøn lezen over plannen voor êen a L -g e m e n e staking van alLe gezondheidswerkers met uitzondering van hen
die volstrekt onmisbaar \¡¡aren voor de opvang van de noodgeval:.en ît¡, ,ilíe
echter niet terstond tot uítvoering kr¿amen doordat er dõor de diverse be-
trokken bonden - anders dan door de werkers zelt - niet eender over r.rerdgedacht. De AlationaL ïlnion of PubLic Enrployees (I'IUPE) en de CoHSE hadden
er weL oren naår, maar de GeneyaL and lrlinieipaL |lonkeys uníon ging dwars
1íggen.

Er mag veil"ig worden aangenomen, dat mrs. That,cher niet zonder heime-lijk plezíer zal hebben kennis genomen van de onderLinge ruzie, waarbíj
CharLey Donnet van de Glfi'lU zijn t<ã11ega Alan Fisher van de IIUpE ervan bel
schuLdígde ttsoLotoneeLt' te wil1en speÍen inpLaats van zíjn krachË te zoe-
ken ín gezamenlijk overleg en gezamenLijk toãslaan. Maar zelfs het flauw-
ste glimlachje zal van haar gezicht verdr¡enen zijn toen de jonge verpleeg-sters, de schoonnaaksters, de huíshoudeLijke huLpen en het personeel- van
de ambulances sËeun kregen van diverse zijden üraarvan de eerste minister
en andere Leden van het kabínet dat volstrekt niet hadden verwacht"

Len l4urreyo de sekretarÍs-generaal van het overkoepeLende vakverbond
TUC, wees er eind mei op, ðat de z"g. ErnpLoyment Aet van 1980 rveLiswaar
het _posteq Þij _ziekenhuizen e.d" door anderen dan gezondheidswerkers (se-
eondarg píeketíngl verbood, doch dat een dergeLijkð wetgeving índruiste re-
gen aLles wat ín de samenleving reäel. aanvaardbaar en behoorlijk werd be-
schouwd 12) " In aansluiting daarop deed Murrey een beroep op átt" bíj de
TUC aangesloten bonden om er het hunne toe bíj ie dragen, åat-het konfl-íkt
bij de Gezondheidszorg een bevredí-gende oplosãing zou-kríjgen" IIog eer z'n
standpunt bekend was hadden de míjnwerkers in Zuid-I^lales iictr al" solidair
net de gezondheidswerkers verklaard en aangekondigd dat zíj op 16 juni om
die reden een etmaal zouden staken" De arbelders van de staal-fabriek Ríter
Don in Sheffield stelden eveneens een staking van 24 uur in het vooruit-
zicht en dergelijke gel-uíden líeten ook andere groepen van arbeíders, waar-
9"4"T de mijnwerkers in Yorkshire, horen. Her gíng daarbíj kennelijk om
ínitiatieven van de basís, $raaraan de bestuurders, tot en met de top-iínu-
ren van de Britse vakbeweging, hun konsekwentíes verbonden.

Op dat tijdstip mocht secondary picketing bÍj de r,ret verboden zijn,
een verbod toe het organíseren van sympathiestakingen r^ras alleett r,og tnãrt
vervat in een wetsontuetp ð.at de mÍnistàr van arbeíã, Norman Tebbirl bij
het Lagerhuís indiende, met de behandeling r¡raarvan de regering absoLuut
geen haast had gemaakt (of durven maken), maar !¡aartegen de vakbonden tot
dusver alLeen maar een aktie m e t d e m o n d hadden gevoerd. Hun
achterban deed het anders" ilfijnwerkers, staalarbeiders en ook ãnderen gin-

r0)
lt)
t2)

The Sundag Tímes van 23 mei tgBZ.
The Guardian vaî 25 meí 1982"
I'he Tdmes van 27 mei 1982.
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gen inderdaad in de Loop van juni in staking, niet voor onbepaalde tíjd
maar telkens voor 24 uur. Een aantal r¡ehen later - op l0 augustus - werd
hun voorbeeld gevolgd door de eLektriciäns, díe met hun aktie de persen
van de grote dagbLaden in de Londense Fleetstreet tot stiLstand brachten
en die er niet voor terugschrokken om samen met verpLeegsters níet aLLeen
in l'leetstreet te demonstreren, maar ook bij enkele ziekenhuizen te posten.

De regering, ín de eerste plaats mevrouw Thatcher, had er vast op ge-
rekend, dat de alctie van de gezondheidswerkers bij het Britse publiek bij-
aonder impopuLair zov zíjn en dat zíj het mede dientengevol.ge niet erg
Lang zouden kunnen volhouden. Doch dat bl-eek een al even grote mísrekeníng
als er in de jaren 172 en r74 door haar voorganger Heath werd gemaakt tíj-
dens het konflikt tussen de NationaL Coal Board en de rníjnwerkers. Toen de
elektricíilns en de verpleegst,ers door Fl.eetstreet marcheerden duurde c{e
akties bíj de Gezondheídszorg bij el"kaar aL zoîn veertien weken en in de
Loop daarvan nas aonneklaar gebleken dat de aktievoersters en aktíevoerders
zich door de sympathie van het publ.íek gesteund wistr¡n. En niet alLeen het
pubLiek nam een begripvolle houding aan, ook de doktoren en specíalisten
schaarden zich achter hen. Vrijdag l3 augustus voerden enkele medische spe*
cial.isten het woord op een perskonferentíe van de TUC in Schotland. ltroel-
!üylíe, een mondspecialist, noemde daar de eis van l2Z loonsverhoging nog
'tgematigdt'. De hersenchírurg Sam GaLbraith sprak tot driehonderd arbeiders
van een scheepst'rerf aan de Upper Clyde en riep hen op cle werkers van de Na-
tional Health Service te steunen. In dezelfde week verscheen er ín The Lan-
eet, het officiäle orgaaïi van het Brítse artsengenootschap, een hoofdartí-
kel waarín het aftreden van Norman Fo¡¿ler werd geäist en waarin de rege-
ring ervan werd beschuldigd, dat zíj met haar halsstarrígheid aansprake-
lÍjk was voor het doodbl-oeden vân de ÏIeaLth Servíce.

De besehuldiging was gefundeerd" In de tweede rnreek van augustus kon-
den vele van de 2.500 staatsziekenhuízen alleen nog maar eerste hulp ver-
lenen en urgente gevaLLen behandelen. In het merendeel van die ziekenhui-
zen vergaderden st,af en direktie i e d e r e dag orn te bespreken $rat er
gedaan kon worden en úrat niet. Eeo ander gevolg van de met wisselende in-
tensiteit gevoerde aktie \^ras de monsterlijke groeí van de wachtlijsten
voor operaËíes. Maar 1íefst 60.000 operaties moesten r^¡orden uitgesteld of
afgezegd. Normaal moet,en Britse patíänten met niet urgente, maar weL vaak
ongemakkelijke of pijntijke kwalen maanden en soms jaren wachten voordat
ze aan de beurt zijn" Nu zaL het jaren duren eer die gebruíkelíjke situa-
tie is hersteld"

0ndanks dit alLes keerde de pubLieke opinie zich niet tegen de strij-
dende gezondheidswerkers, zelfs niet toen lrlorman Fowler het overlijden van
een patiênt trachtte te mísbruiken om stemming tegen de verpleegsters en
ander ziekenhuispersoneeL te kweken" Natuurlijk rarãn er reaktionàire kran*
ten die zonder moeíte er in sLaagden klagende patiilnten te vinden en even
vanzelfsprekend hadden televisiepresentators van het sLag van t'onzett Ï,Iibo
van der Linde geen enkeLe moeíte om dat. soort- patiåinten voor de kamera¡s te
halen. Maar er was ook een erg zieke man die met schorre stem te kennen
p¡af , dat hij mee zou st,aken aLs ñí3 totr.

Terwijl zich dit aLLes afspeeLde staakten de treinmachinisten, de 500
vuiLnísmannen in de Londense wijk hlandsr¡orth, het personeel van de veerbo-
ten over Het, l(anaal en de |Ioordzee, alsmede de arbeiders in diverse andere
bedrÍjven, Verpl-eegsters van de National l{ealth Service verklaarden tegen-
over een televísieversl.aggever, dat zij niet zouden rusten eer Margareth
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Thatcher ten vaL zou zÍjn gebracht. Reeds had haar regeríng in zoverre bak-
zeil gehaald, dat aan de verpleegst,ers inrniddels een Loonsverhoging van
5r5Z werd aangeboden inplaats van de oorspronkelijke 6r42, aan 't ambulan-
cepersoneel en de overígen 6't inplaats van respektievelíjk 5 en 4 proeent,
zonder dat de strijd daarmee werd gebroken. InÈegendeel, juist toen de rna-
chinisten voor tt dreigement van ontslag rt hoofd in de schoot Legdenrkwam
het tot de algenene staking in de gezondheidszorg die eind rnei/begin juni
nog onmogeLijk bl.eek.

Betekende dit al-les, dat de stríjd van de gezondheídswerkers voor een
mensr¿aardig, aLthans iets mínder arnzalíg bestaanrbezig was uit te groeien
tot een grootse aktie tegen de anti-vakbonds- en anti-stakingswet van mí-
níster Tebbit? In sommíge opzichten ha<l het er inderdaad de schijn van dat
de dagen van de mijnwerkersstakíngen uit 172 en 174 rçaren weergekeerd. Ter-
wijl de achterban nog altíjd 127" verlangde, 1íeten de vakbonden doorsche-
meren dat zij bereid r¿aren tot een kompromÍs van 97,, precies zoals begin
1972 d'e NatíonaL Union of Mineuorkers achter de rug van de kompels een kom-
promis sloot l3)" En evenals destijds moesten er ook nu vakbondsvertegen-
woordigers voor de rechtbank verschijnen" Tn lg72 waren het víjf shopãte-
wards van de dokwerkers; nu was het Sean Gerathy van de elektriciäns, die
zich had te verantv¡oorden wegens het - Verboden - posten van zijn leden.
Anders dan destijds de fíere shopstewards verscheen Gerathy in de beklaag-
denbank. llíj was, zei hij, ttwiet üan het materiaaT uaaywit mayteLaren L)or-
dengemaaktîi" Dítmaal dus geen officiaL sollicítor,
die op Last van hogerhand de pLaats van de gedaagde innam teneinde de stij-
gende spanning r¡reg te nemen. T4aar met een langzaam stijgende spanníng r,rerd
niettemin wel degelijk rekening gehouden. Er ruerd aan Gãrathy géén gãvange-
nisstraf opgeLegcl, zoals destijds tenslotre a¿n de víjf shopstãwardã. Hlj
kreeg s-Lechts een boete en het gehele vonnis scheen er op berekend die lca-
tegorietln arbeíders te sussen, die ingeval van een zr.raarder vonnis, reeds
met uiterst krachtige aktíes hadden gedreigd. Zo de geschiedenis zích al
enigszins herhaalde, in geen gevaL in dezeLfde vorm. ALthans tot nu toe
níet.

Ide konstateren dat niet op grond van de omstandigheid dat de TUC, of-
schoon de demonstrerende verpleegsters er van overtuigd bLeken dat dezeft grote gevecht tegen Thatcher en Tebbit zou beginrrurrr rrog altijd betrek-
keLíjk lauqr is opgetreden. Dat deed de TUC in lgjT ook en het lraren de ar-
beiders zelf, die met "wilde" akties de kastanjes uít het vuur moesten ha-
len. trle schreven in het voríge nunmer van "Daad en Gedachtetr aL, dat de
TUC het af. liet r¿eten juist op het moment, dat voor mevrouw Thatcher en
haar kabinet het. allergevaarlijkst had kunnen r¡orden. Daaruít kan eerder
worden afgeleid, dat de TUC de verpLeegsters teleur za1- stellen dan dat er
van die zijde werkelijlc steun voor haar te verhrachten vaLt Tranneer het er
werkeLijk op aan kont.

l3) Dat door de achterban werd verr¿orpen, die vervolgens de sta-
king voortzette die door de vakbondsvoorzitter Joe Gormley
al" voor beålindigd r,yas verklaard. Ach ja, de bonden, dats op
geen stukken na hetzelfde als de arbeÍders. Daar ligt de ver-
kLaring dat mrs" Thatcher, verklaarde vijandin van arbeiders-
akties, niettemín de nobele heer Gormley ín de ader.stand ver-
l:íef. (The Guar&ian van t2 juni 'BZ>"
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Dat moment ís nog at tijd niet aangebroken, de aktie in de gezondheíds-
zorg heeft haar hoogtepunt nog niet bereikt. llaar zij ontwÍkkeLt zich nog
altíjd anders dan mevrour¿ Thatcher heeft verwacht en gehoopt. Juist op het
moment dat wij deze regels schrijven bLÍjkt ook de vrij konservatieve orga-
nisatie van partikulíere en hoofdverpLeegsters, het RoyaL CoLLege of Nut-
8e8, het LoonvoorsteL van Fowler te hebben venlrorpen, Daarenboven hebben
de díverse bonden een nieur¡e (algemene) staking in de gezondheidszorg aan-
gekondigd op 2l september, die 24 wt zaL duren" De bonden hopen dat ant{e-
re bonden, die niet in de gezondheidszorg r¿erkzaam zíjn, op die dag even-
eens het werk zullen neerLeggen voor de duur van een uur" Het blijft hard
tegen hard gaan, Zou de regering, zoals lleath destíjds, het kompromis van
92 accepteren en zouden de leden daar geen genoegen mee nemen, zomin als
de mijnwerkers destíjds, dan, maar ook níet eerder, zaL de situatie van
destijds zích opnieunr voordoen. Dan ook zal Margareth Thatcher ervaren dat
het gemakkelíjker is om over de Argentijden te zegevieren dan over de Brit-
se arbeiderskLasse. i.laar zover is het nog niet en het is de vraa€l of het
bíj ît konfl.íkt in de üational Health Service ook zover zal komen, Er spe-
len te veel faktoren mee dan dat men zich rnrat dat betreft aan voorspellin-
gen kan r^ragen.

ALS "SOLTDARTTETT'r AKTIE VOERT, rS HET

OI/i DE ARBEIDERS IN TOOT'{ 1E TTOUDEN

Op maandag 30 augustus j.1. - één rlag voor de tr^reede verjaarclag van
de ondertekening van de z"g. Akkoorden van Gdansk - publiceerde de jonge,
in NederLand wonende en studerende Pool Sasza I.IaLko een beschouwing ín de
Nieuue Rotterdamse Courant naar aanleiding van het feit, dat de ilLegal"e
vakbeweging "SoLidarÍteit" voor de volgende dag en voor daarna kornende da-
gen tot grote demonst,raties en stakingen had opgeroepen. In de aanhef van
zijn artíkel vestigt hij er de aandacht op dat "d.ank zíj het opnieuu open-
gesteLd teLefonisch üenkeer het mogeLíjk is geuorden om het beeld tsan de
gebeurteníssen in PoLen aqn te uuLLen met de t)ndrukken en op'tnies oan de
PooLse jourrnListen.....'t Het spreekt vanzelf, dat mede hierdoor dat híj
op PooLse bronnen steunt " zíjn uiteenzettingen cles te belangwekkender zijn.
Zíi zíjn dat in onze ogen nog veel meer, doordat er bepaalde passages in
voorkomen, die onomstotel"íjk aantonen dat de tegensteLling tussen "SolÍda-
riteit" enerzíjds, de Poolse arbeidersmassars anderzijds, díe van het be-
gin af aan zíchtbaar is geweest, niet heeft opgehouden te bestaan nu deze
vakbeweging ondergronds is gegaan.

De opmerkelijkste p¿tssage luidt a1-s volgtå '

". o.. Onder de SoLidawtose-Le¿dere heeyst de ole"tul:g¿ng dq,t een
massale" georganieeerde actíe de eníge ueg ¿s om de kokende emo-
tdes oan de arbeíders te karnLiseyen en chaotiseh geueLd te üer-
nri,iden. De díscussíe ouer de uormen Ðan ondprgronds SoLid.arnosc-
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uerz,et duurt uooz,t uanaf het moment uan de machtegreep (door Ja-
ruzelski op de I3e decernber - D & G)" Deze discuss.ier- Lijkt, hel;,is u.anzeLf afgesLoten dooz, een groeiende spanning 7n ltbt Lani"
Ev' is geen tijd meeÍ, 'Doo? díscussie" De solídavnos"e-Leíd,ers zit-
ten opgezadeLd met woedende aybeídensmassats die om Leidersehøp
uragen, Iûet teoeeL ooorzdcht¿gheid dreigen zij hun autoyítedt teuerlíezen. lfiet teueeL brauouye dre¿g| een onteran'buoozd.eLi|ke
uitbarstí,n9,. rn Kvakau en r,lr,ozlac Luktb het een aeek geLed.en en-
keLe Solidarnose-Leiders met de gnootste moeite de" sehoLiey,en
díseåpLöne op te Leggen,,.. De arbeiders ín d,e grote industníëLe
eentra dr'i'ngen ook aan op eonfnontat'íe met de autoyiteiten. SoLí-
damosc'Leïtiers aíin geduongen om üersehiLlende acties met een
pLaatseLiik knrakter te onder.nemen &)e een uitlaatklepfunctie
hebben..,,"
Duidelijker kan het naar onze mening bijna niet gezegd worden. lüij

hebben er niets aan toe te voegen dan dit, dat de vakbãr¡"gittg "Solidarilteit" kennelíjk nog altijd druk doende is met dar wat zij õeaãrt haar op-richting heeft gedaan: het kanaLíseren van de arbeidersrtiiSa om de arbei-
ders in toom te houden.

over de door "SoLidariteit'f voorbereide akties schrijfc l.lalkos
"De Leiders úan soLddarnose hebben een zeey, rískant besluít geno-
men, maar het L¿.jkt erop dat zij " geconfnonteev,d met groeíend.e
terreur enenziids en met de dreígende eæplosíe uan de uoLksuoede
ønderaíjds, geen andeye keus Vrcbben",l

Ifet deze woorden ís de sítuatie in Polen en de posítie van "Solidari-Ëei!r' zeer nauwkeurig aangegeven.

',DE RIJKEN RIJKER. DE ARMEN ARI'f ER''

Als deze afLevering van "Daad en Gedacht,e'r bij de lezers komt is de
verkiezingsdag al_ r,reer achter de rug. Hoe de stembus;ítslag ook moge zLjn,
er behoeft niet aan te r^rorden getwijtetd dat in de konende jaren dã iruni¿-
deLs reeds aan de gang zijnde aar,vàl op het levenspeíL vãn de arbeíders
met volle kracht za1 worden voortgezet. Ðe grote jongens van de heersende
klasse, die - in tegenstellíng toi de arbeidärs - árri5a al met hun belas-
tingaangifte konden sjoemelen, die zullen - recept Fáns v.d. stee - hun
sjoemelen beLoond zien met beiastingverl-iehting; de ambtenarensalarissen
zullen bevroren zijn wat allereerst voor de gemeente-arbeíders, arbeiders
van r¡aterstaat en taL van overheidsdiensten een rib uit hec lijf is; de
prijscornpensatie is aan het verd¡sijnen, de indirekte belastíngãn r¡orden
verhoogd en de btw (dus: de kleine man moet bl-oeclen), enz.) errz. Inleveren
heet dat en al naar gel"ang van de verkiezingsuits Lag zait dat aanstonds met
de christelijke naastenLíefde of de socialistische t'solídariteit" verde-
digd worden. Resultaat: de rijken worden rijker, de armen armer. Dat is de
!üet_ van het kapitalisme, dat is het streven van de kapitalistísche poli-
tiek.


