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EEN NEDERLAAG VAN LABOUR TS NOG GEBN

NEDERTAAG VAN DE ARBETDERS

De feíten líegen er niet om: in Groot-BrittanníË heeft de pot.itíekdie sínds 1979 door mevrot ¡¡ Thatecher en haar minsters ro"ãt gevoerd derÍjken rijker en de armen armer gemaakt. rn geen halve eeuw en nisechienzelfs wel in geen hele eeuw hãbben de - iñ nngeland toch steeds aL zéêtduídeLijke - klassenverschil.len zich zó scherp afgetekend als vandaag. Eris.praktisch geen terreín rtaarop ze níet onmíå¿erîijk i; het-oog ,p"fng"rr.Bijna anderhalve eeuw geleden, in rg45, r"rt"irie de jonge poLírítr; il;j;-nin Disrael'i het.toen¡nãlige EngeLand ais rwee nar,i""'of"t.l;;i;;" grondge-bíed; twee naties die gãen kãntakt met elkaar onderhäuden en geen s]rnpa-thíe voor eLkaar koesËeren, thtee naties die níets afweten v.r, àlkaars ge-woontenr gedachten en gevoelenso alsof hun bewoners van verschillende pla-neten warenr -gevormd door verschillende scholen, gevoed door verschillendvoedsel, geLeíd door verschíl.Lende ge!ûoonten en voõt r¡íe niet dezelfde wet-ten^getden. In éên woord¡ de wereid van de arbeiders en die van de bour-geoisie. Dat beeLd - van de twee naties - heeft aLtijd beantr¡oord aan dekapítalistische werkeLijkheid. zowel díe in EngeLand aLs eLders, ook aLheeft het een tijdlang-anders þeschenen. l.faar *"i aí" ""rri:"-il het ínmíd-dels-afgeLopen. Idíe niet betei Ìreet zou kunnen denken, dai Dísraelirs be-roemde boelc l) in l9B2 of in t9g3 r¡¡as verschenen.
op 27 aprÍl j.L. beríchtte de FínaneiaL Límes dar aandeelhouders encouponnetjeekníppers hun ínkomsten sinds aprit 1979 net l63Z hadden aÍenstijgen. In dezeLfde periode nam ct aantal op sociare uitteriigår, 

".rrg.r"-zen pernonen t'oe met 60Zr een groep die van nog mÍnder moet ãÍen rond tekomen dan de laagst betaaLden. õíe laagst-betaãLden ontvangen minder dant¡¡eederden van het geniddel.de loon. rn igzg behoorde I op dã l0 arbeiderstot,deze groeP' eind 1982 behoorde I op de 6 arbeidere iot de laagsr-be-taaLden. Daarenregen ís een manager die me"r Aan t 40.000 (f 200.000) ofte_weL vijf maaL het geniddeLde salãris verdient.r, or,g"r.er 267" beter af danín.1979, gedeeltelijk aooraat zíjn satarisvãihogi"eãn nÍet bij ãe inftatíezíjn achtergebleven, gedeelteffi aoor¿ai ãii-ãoott lieden sinds '79 aan-zíent ijke belastíngvooide'l"n heeãt genoren. õt ã" heer Lubbers bij mevrour,r
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thatcher in de leer ís gegâan hreten v¡e. níet, maar het is zo, dat arbeiders
die E 100 per week verdienden, Èengevolge van diverse belastingmaatregelen
thans f.45 per r^reek slechËer af zijn, terwijl líeden met een ínkomen van
zotn I 30"000 of meer per jaar een belastingvoordeel van Ê 3"650 kregen 2)"

llet zijn de arrnefl van Groot*Bríttanniä die sinds 1979 steeds meer
door de fiscus zijn geplukt. Jan l.fodaal moet. nu 28% van zijn total.e inko-
men aan inkonstenbelastíng betalen inplaats van 247"" Families met slechts
de heLft van het geruíddelde inkomen zagerL de belastingdruk van l ?- tot 177"
stijgen. i'laar wie vijf maaL het gemiddeLde ínkomen fíenoot (of meer) moet
nu 437. inkomstenbel.asting betal-en inpLaats van 527, zoals voorheen. iiet
zijn natuurlijk geen arbeiders en zeker niet de laagst betaalde arbeiders
díe huizen hebben gekocht nret hypotheek. I'laar er mag nu een groÈer bedrag
aan hypotheekrente voor de beLastingen worden afgetrokken" De huursubsi-
díes zíjn daarentegen sterk verlaagd en sterk verlaagd zijn ook allerlei
sociale uitkeringen. llet níet minder dan Ê 35 miLjoen heeft de regering-
Thatcher het voortgezet onderruijs gesteund, geLd van de beLastingbetaler
dat ten goede kwam aan sLechts 5500 kinderen uit de tbetere' kríngen. Uít-
gaven voor het vol-ksonderwijs werden aanzienlíjlc ingekrompen met het ge-
volg dat t,aL van schoolgebouhren - voLgens onderwijsinspekteurs - in slechte
staat verkeren, minder school"boeken worden verstrekt en lcinderen uit arme
gezinnen minder faciliteicen krijgen.

Toen mevrouw Thatcher op 4 meí 1979 haar intrelc nam in haar ambtswo-
ning ín Downingstreet 10, richtte zij zich op de stoep daarvan tot de saam-
gestroomde belangstellenden. t\ulogen ?nöj"" zo luidden haar eerste r.roorden
aLs minister'president, r'eendraeht brengen üaar ùneedpacht heenst, geLoof
inpLaats uan tt'tijfeL en uanhoop plaats doen maken üooy hoop" " Sindsdien is
in Groot-Brittanníä, tengevoLge van scherpere uítbuitingu stijgende werk-
loosheid en grotere armoede, de wanhoop alleen naar toegenomen" Ilet eníge
geloof dat er versterkt is, ís dat van mevrouw Tharcher in haar eigen ge-
líjk. Niets duidt erop dat de sociale tegensteLl"ingen vernrinderd zijn, er
valt, geen spoor te bekennen van sociale harmonie.

0p 15 mei l9B3 maakte het Britse zondagsbLad The )bsertser de baLans
op van víer jaar ekonomisch beleíd: 3 miLjoen r¿erkLozen inpLaaÊs van l 12
miljoen; een verdríevoudigd aantal bedrijfssLuitingen; een stagnerende in-
dustriille produktie en een scherpe daling van de invesËeringen. Dat er aan
het einde van deze periode sprake ïras van een geringe produktiestijging en
van een produktivÍteitsverbetering gaf. The C)bsemsen geen reden tot juichen.
llet daarmee gepaard gaande optimisme van de regering achtte het blad op
nauwelíjks meer dan een verv¡achtíng gebaseerd. llet eníge positieve waarop
werd gewezen, was het terugdringen van de ínflatíe" Anderen echter hebben
het eenvoudig ¡een mythen genoemd, daÈ mevrou\,r ThaËcher in dit opzicht wél
enig succes zou hebben geboekt 3) 

"
IIoe valt in het licht van de hier beschreven werkelijkheid de enorme

overqtinníng te verklaren, die mevrouw Thatcher behaald heeft bij de aLgeme-
ne verkÍezingen van 9 juni? Iifoet het níet verwonderl-ijk heten, dat in een
land waar de kLoof tussen kapitaaL en arbeíd voortdurend r+ijder is gewor-
den, de zonder enige twijfel openLijk arbeidersvijandige regeríng niet
door de arbeidende of werkloze bevolking is weggestemd en juidt de tArbei-
derspartij I een verpletterende stembusnederlaag geleden heeft? Er zijn in-
niddeLs van diverse kanten díverse verkLaringen gegeven voor iets, dat ons
ín het geheel níet heeft verwonderd en üraarvoor wij een totaal ándere ver-
klaring hebben dan de vele die ons ter ore zijn gekomen.
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Eén van de verklaringen díe wij hetzij aLs eníge, hetzij in kombína-
tíe met andere, telkens weer hebben vernomen is deze, dat de winst van de
Tories voor een bel.angrijk deel moet worden toegeschreven aan de uitwer-
king van de korte, met, een Britse herovering vên de Falkland-eiLanden ge-
eíndigde oorLog tegen Argentíniê. Golven van nationaal sent,iment zouden
heË aanzien van de "ijzeren dame" snel hebben doen stijgen. llet zelfver-
trouhren dat zij tijdens de mílitaire operaties uitstraalde en dat zij zorg-
vuLdig kultiveerde, zou haar in de verkiezingsstrijd geen windeieren heb-
ben geLegd. Maar als deze rerlenering juist is, zou i¡linston ChruchíLl, rle
Conservatíeve minister-presídent die in de tweede wereldoorLog de onbetwis-
te Brit,se oorLogsleider werd, ín de zomer van t945 een nog vééL grotere
stembuszege hebben moeten behaLen dan mrs. Thatcher nu. Inplaats daarvan
r,¡erd hij bij de aLgemene verkíezíngen van toen even verpletterend versla-
gen als Labour thans, 0p de dag dat llazí-Duitsland kapituleerde hadden de
Britten welisr¿aar ChurchiLL stormachtig toegejuícht, maar als eerste minis-
ter kozen zíj de kleíne, onaanzienlijke en bepaaLd niet tot de verbeelding
sprekende Clement Attlee.

I^lij vestigen met opzet op de onaanzíenl-ijkheíd van déze Labourl"eider
de aandacht, orndat wij daarnee wiLlen aantonen, dat uiterlijk en optreden
van de eventuele nÍeu¡'re Britse mínister-president er veel minder toe doen
dan diegenen ons hebben wil-len doen ¡;eloven, die het succes v¿n Thatcher
daaraan of mede daaraan toeschrijven dat zij te maken had met een tegen-
stander al.s Michael Foot. Denis HeaLy, Labours tweede man, zou het er, zo
hebben we er verscheidene keren aan horen toevoegen, heel. uat beter van
hebben afgebracht" I{eken vóõr de verkÍezingsdag, op zondag 15 mei j.1,,
schreef één van de parlementaÍre redakteuren van The )baen)er aL, dat heq
leiderschap van Michael Foot de Labour-parÈÍj tot een nederlaag doemde.
Itij weet dit overigens mínder aan Footts optreden, uiterlÍjlcheden of Leef-
tijd dan weL aan diens polítieke inziehten en karaktereigenschappen" "ALs
o?tt" zo schreef hij in het bewuste stuk, t¡ooít sprake is ganeest oøt ce,en

mwr Ðør¿ gísterene døn is het d.e heen Footrt 4'),
füij zijn bereid die woorden tot de onze te maken, maar dan weL met

een kleine wijzíging" Indien mr. Foot aL met enig recht een man van giste-
ren kan worden genoemd, dan uitsLuitend hierom, dat zíjn partij aLs de
partij van gisteren kan worden gekarakteriseerd, zoals díe kwaLifikatie ín
1945 van toepassing û¡as op de partíj van l.Iinston ChurchilL. Als men ons
vraagt hoe of t t komt dar Labour de ernstigste nederlaag heeft geleden se-
dert de partij ín het begin van deae eeu¡r werd opgericht, dan zeggen wij
dat dit

- niet, zoaLs velen hebben beweerd, een gevolg is van interne ruzies
en verdeeldheid;

- níet, zoaLs ex-Labour-Leider Callaghan verklaard heeft, tê wíjten
is aan haar eenzijdige ontwapeningspolitiek (uren behoeft maar te letten op
de groeiende antí-nucleaíre beweging in Groot-Brittanníå! our dat in te zíen)

- en evenmin een gevolg van de zogenaamd tLinkset ideoLogie van zíjn
verkíezingsrnaníf est .

De zogenaande Britse "Arbeiderspattíj I is bij de jongste algemene ver-
kiezíngen versLagen omdat de Brítse arbeíders, ondanks de onophoudel.íjke
aanvallen lraaraan zí3 van de kant van de regeríng-Thateher zijn bLootge-
steld, geen enkele reden hadden om op díe fArbeíderspartíj I te stermen,
daarentegen heel r,¡at redenen hadden om n i e t op haar te steüÌ¡en"

rrDe laboun2artúj uerd opgericht", aldus één van haar vertegenwoordi-
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gers, 'tom de meerderheid uan de bungers de uoov,deLen oqn. de parLementaine
demokratíe deelaehtig te doen uorden" 5). Die woorden" hlaarop wij niets
hebben aan te merken, houden in, daÈ de Labour-partij t t als haar taak be-
schouwde om het bij t t kapitalisme behorende politíeke systeem te voltooi-
en. Sinds dat politieke systeem voltooid ís, is de sehijn rrerdwenen al-s
zou de Labour-partíj de Britse arbeiders vertegenkroordigen. Sedert tt ein-
de van de tr^reede wereLdoorl-og treedt de Labour-partíj openl-ijk op als de
partij van tt moderne kapitalisme" Telkens en telkens roeer schrok de rege-
ring Attlee er níet voor terug om de strijd van de artreiders met miLítair
optreden te breken. T-atere Labour-regeringen - die van 1^IiLson en Callaghan
in de jaren'60 en t70 - voerden een tegen de arbeiders gericht financieeL
ekonomisch beleid, om maar te zwijgen van het tegen 'wilde' stakingen ge-
richte opt,reden van Labour-minister Barbara Castle" Zowel l'lilson als later
Callaghan kregen daarvoor de rekening gepresenteerd. Op een r{tat andere wíj-
ze ís datzelfde thans opnieuw gebeurd. ¡dilson en Call-aghan hebben beide
het regeríngskasteel moeten verlaten omdat de Britse arbeiders er niets
voor voelden hun verblijf daar te verlengen; Foot is niet ín rt regerings-
kasteel gekomen en wel niet zozeer omdat de arbeiders hem daar niet rvilden
brengen doch veeleer omdac ze er na alle bittere ervaringen meE Labour
niet in geinteres s eerd ütarenhemdaar tebrengen. Zeker, er
zijn arbeiders geweest die op That,cher of op de Alliantie van liberalen en
sociaal-demokraten hebben gestemd. Maar niet dát heeft de doorslag gegeven'
maar tt feit, dat er bij de verkiezingen bepaald geen grote opkomst ís ge-
hreest. Zo was het ook toen Trlilson verslagen werd door Heath en toen Calla-
ghan werd verslagen door T{argaret Thatcher,

De London l^lorkers Groupe een kl-eine groep lraarvan zowel jonge arbei-
ders aLs jonge intell.ektuelen tleel uitmaken en r¡rêarvan de eerstgenoemden
het praktische, laatstgenoemde een min of meer ideal-istisch element vormen
(de schrijver van dit opstel kent de groep uit eígen ervaring en persoon-
lijk), schreef onlangse aan de vooravond van de verkiezingen: ttüet Liikt
aLsof ín deze stenrbusstrdjd uiteyst yeehts en uíterst l..inks tegenouer eL'
kaar staan" In uerkeLijkheí,d uertegevuoordigen de desbetreffende pattdien
sLeehts oerschíLlende sti,jLen oan kapitaLdstischre beu'induoez,ing. ". De men-
sen uoyden hoe Langen hoe afkez.íger oan de demokz,atísclte poppenkast en hoe
Langer Lne meer tyaditdonele poLítíeke bindingen gaan stuk" hetgeen tot
uítíng komt ín apathíe e.n eynisme... Wissehien zaL Labouv' nog een keer
geroepen uorden om de Laatste uerdedígingsLinie uan ît kapitaL'ísme te vor'-
mèn. ". Vooy ons maakt rt ueín'í..g uit wie op L0 juni zaL zegeü¿eren. lnlie het
ook ís" híj of zij zaL bezuinúgíngsmaatregeLen moet'en doovvoeren"..tl

Deze visie is ook de onze. IIe verschillen grondig van nening met de
Londense korrespondent van Het Vtije VoLk, de heer Louis VelLeman, die in
het radioprogramma I'Iet het oog op morgen (van de IIOS) een eventuele neder-
laag van Labour een nederlaag van de arbeidersbeweging en van de arbeiders
heeft genoemd. Inderdaad: de Labour-partij kan als de (oude) arbeidersber.¡e-
ging worden gedefinieerd. Maar een nederLaag van díe bevregíng staat niet
gelijk met een nederlaag van de arbeiders. IntegendeeL. I'Iaar nederlaag
vormt een van de voorwaarden voor de toekomstige strijd van de arbeiders-
kl"asse, die níet a1s een sÈrijd van de arbeidersbeweging (voor bepaalde
idealen), maar als een beweging der arbeiders voor materiele belangen zal
worden gevoerd.
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l) Benjamin DisraeLi, SybiL" or the ü¡o rwtíons"
2) Deze en ook de volgende cijfers zijn ontleend aan een artikeLin het defcíge Brirse dagblad The Tímes van 4 meí j.1.
3) Aldus b.v. een zekere paul Rorrmtree uit sheff ield Ln een inge-

zonden brief aan de redaktíe van The Guarddan die door dTt
dagblad werd gepubliceerd op 20 mei 19g3. rnzender wees erop,dat tussen lgTg en l9B3 de prijzen met s2z waten gesregen endat iedereen wiens loon daarmee geen geLíjke tred had fehou-den armer üras ge'\rorden. En dát nu, aldus ,ijr, b"toog, íã pre-
cies wat men onder inflatíe moet verstaan.

4) Anthony llor¡ard o ll|ry Foot has doomed, La,bour in The lbseruen opl5 nei t983.
5) Ide troffen de uitspraak aan in een artikel ín rhe Times, gê-

schreven door Labours juridische specialist peÈer Archer. Het
dagblad ontleende - op 27 april j.1. het bewuste stuk aaneen uitvoeriger geschrift van Archer, getiteLd Renewa|: La-
bou.pîs Bz.itaín ín the i.gï\s.

==============

ARNHEI{ NU LIJKT BERLTJ}1 VOOR 50 JAAR

In het jaar 1932 vonden in het toenmalige ßerl.ijn (en in taL van an-dere Duitse steden) bijna dageLijks knokpartíjen plaais: de Nazirs Ì¡rarennóg níet aan de macht, maar ãe traden (steeds-driãster) op årror ze het aLv¡aren' De (burgerLijk) demokratische republiek van Ideímär lras op stervenna dood. Sinds 1930 werd er met behulp van noodverordeningen geregeerd. Debruine doodgravers van het bestaanãe systeem hietden "i"rt ã"""ed om datten grave te dragen en de regerende politicí dachten zích te liunnen handha-ven door middel van maatregelen a1s àen uniformverbod en met behulp van depolitíe, r¿aarin de ìTazits in níet geringe mare r{raren e"î"liiriãLra. Ber¡o-ners-van Berlijnse arbeídersrvijken als t'Iedding of tqeu[öln díe ruoerlend rea-geerden wanneer de sA de straat zocht te veroieren werden met sabel en Latuiteengedreven. ZêLf.verdediging r.¡as iets dat nu eenmaal geen pas gaf ín dezogenaamde rrechtsstaat', I"rie natíonaal-sociaListische Lãuzen"overschiLder-
de belandde op het poLítiebureau âan de ALexanderplatz r^rant er mocht nueennaaL niet op stoepen of muren r¿or<ien gekaLkt. Idetien en politíeverorde-
nlngen $raren reeds Lang een dode Letter geworden, maar aan de (dode) Letlter moest wêL de hand worden gehoud.n....

Ïedereen weet hoe het verder ging, zeker die van Arnhem, waar trraaLfjaar Later bruine ratten hun schennende hand uítstrelcten naar een door oor-Logsgeweld ver¡voeste stad. l,faar juist in deze stad, ooit als thet Stalin-grad van het r¡estene gekarakteriseerd, een stad r,raar het fascisme meer eI-1"199 en rampspoed heeft gebracht dan ín rnenig andere stad in lnlest-Europarschijnt na ruim een halve eeuw de geest van wãimar te zijn opgestaan.
Bén dag voor die r¡raarop ovãraL in lrlederland de slachtoffers van detweede r^rereldoorlog worden herdacht heeft de Arnhemse politie (zoals des-tijds de schupo in Berlijn) de leden van een anri-fasäistis"h;-;;;;g;;;pgearresteerd, die bezíg waren met het overschíLderen van fascistische leul
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Diskussie

zen op muren en gebouwen. Dat, op grond van een artilcel ín een plaatselíj-
ke verordening waarmee het beschilderen van gemeentel.íjke muren strâfbaar
is gesteld. En dar ging (zoaLs destijds ín Berlijn) gepaard met schermutse-
lingen en het gebruik van de wapenstok...

flen r^roordvoerder van het Arnhemse po1-itiekorps verklaarde': 'tÛet inte-
vesseevt de polítie heeL aeiníg uât er op îluren aordt geschiLderd"... Het
mag geaJoon wiet en uez,der oerdiepen üe ans er ndet'in.'î Qee-n erg originele
verkLarí.ng. )lïeeu een verkLaring dí.e ooit eerder al r'¡erd gegeven. Destijds
ín Berlijn. Tlie heeft er toch ooit beweerd, dat de irolícíe er ís om de de-
mokratische rechtsstaat te verdedigen? En wie hebberr daar ooit geloof aan
gehecht?

ANÐROP0V, EBN VERNIEUT,'fER?

Sinds het, aantreden van partíjleider Joeri. Andropov zijn de spekul-aties
over de verregaande hervormingen die hij in de Sovjet-llnie zou willen in-
voeren níet van de lucht. Lange beschouwÍngen heeft de westerse pers ge-
wíjd aan Andropovs veronderstelde rhervormingskoerst. Ðeze zou blijken uít
zijn stilzwijgende instenming met het toel-aten van een zekere raate van
rnarktekonomie in llongarije en uít de kampagnes clie onder zíjn ber,rind in
gang zijn gezet tegen korruptie en voor opvoeríng van de arbe.ídsproduktí-
viteít. Andropov r¿ordt kortom in het l{esgutt beschouwd als een tmoderni-
seerder' en al-s íemand díe het t'lesten kent (aL was het maar door zíjn werk
bij de l(GB) en dat tot op zekere hoogte wil navolgen. Iîaar is dit beel.d
juist? Igor CorneLissen heeft in Vrij NederLand daarover zíjn twíjfeLs
uÍtgesproken. Itij heef t er op ger^rezen, dat aLle ínLichtingen omtrent de
everlíchteî insteLLing van Andropov uiteindelijk voortkomen uit naar éën
bron, de Í.GB zeLt.. Het zou hier dus evengoed kunnen Eaan om een bewust ge-
stuurde beeLdvorming l) 

"l,fij vinden echter dat vragen naar Andropovs pol.itíeke voorkeuren de
kern van de zaak niet raakt" I.liet alLeen gaat het ons Ee ver t.e veronder-
steLlen dat de KGB de informatíe over zijn voormal-ige chef tot in aLLe
bíjzonderheden kan sturen (zeLfs het overlopen van agenten zou dan ín alLe
gevaLLen rgeplande moeten zijn), maar ook betwijfelen nij, dat Anclropovs
opvattingen bepalend zíjn voor de richting díe het Sovjet-ber.rind de komen-
de jaren zaL insLaan" I{et is eerder an-dersom: het hangl af van de mate
waarin het regíme greep kan krijgen op de groeiende ËegensteLlingen in de
Sovjet-Unie, of Andropov (gesteLd dat hij nog enige .jaren partíjleider
blíjft) zaL worden gerekend tot de liberale hervormers of juíst tot de
wegbereÍders van een nieur¿ stalinísme.

Voor de duídelíjkheid moeten rre eerst vaststeLlen wat hre verstaan on-
der de termen eLíberaliseríngt en 'nieuw stalínismeo. Gangbaar in de rn'es-
terse pers is die ínterpretatie, die beide begrippen afmeet aan cle polí-
tieke druk dÍe het regime van de Sovjet-Ilnie aan zíjn burgers oplegt: r1Í-
beral"iseríng¡ houdt in dat de arrestaties en intimidaties van ahdersdenken-
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den in aantal afnemenu dat de censuur verstapt en binnen zekere grenzen
politieke en ltulturele diskussies mogelíjk r,rorden. 'l'Iíeuw st,aLinismer is
dan hiervan het tegendeel , 26 sterk is de vereenzelviging van t liberalise-
ringe rnet het politieke klimaat, dat aan de ofríssã r,rindt van de nieur^re
partijleider meteen ¡vordÈ getr+Íjfeld zodra politieke processen en afge-
dr"rongen o zelfkritieke door dissidenten zich T,reer voordoen 2). lloer,¡el- ri:
over de steun aan vervolgde dissidenten niet geringschatËend r¿i1len doen,
menen wij toch dat een dergeLijke invuLling van ut begríp tliberaliseringr
beperkt en onjuisË is. Zíj is beperkto omdat politieke en kulturele vrij-
heden bij uitstek het belang zijn van een rel"at-ief krueine groepu de intel-
f-igentsia. Bn in de geschiedenÍs van de Sovjet-Unie is meermalen gebleken,
het laatst in de tijd van Chroesjtsjov, dat verruimíng van de poLitíeke en
kulturele vrijheden van de íntelligentsia heel goed samen kan gaan net ße-
welddadige onderdrukking van de arbeidersstrijd 3) " Hieruit volgt ookn
dat de eenzijdige nadruk op het punt van de burgerlijke vrijhe.den onjuist
is, omdat hij veronderstelt dat 'LiberaLiseringr, àLs zij ryordt doorge-
voerd, op aL1e fronten zaL worden doorgevoerd. Dit ís niet het geval.

op het ogenblik zíet het er in de Sovjet-Unie naar uít, dat de voor
het funktioneren van de ekonomie noodzakeLijke versoepelíng van het plan-
ningssysteem gepaard zaL gaan niet met minder, maar met meer onderdrukkíng
op Þet polítíeke vlak. Dít maakt het nodíg om de termen rliberaLiseringr
en tneostal.inismer in de eerste pLaats in verband te brengen rnet de chro-
nische krisis van het ekonomische bestel in de Sovjet-Uníe; onder de eer-
ste term verstaan wij het vergroten van de speelruimte van de managers van
de afzonderLijke ondernemingen, onder de tr,¡eede het intensiveren van het
huidige systeem: politieke druk op de bedrijven om aan de van bovenaf ge-
stelde produktienormen te voLdoen. Oeen van beíde termen heeft hier enÍge
relatíe met de inteLLelctuel"e vríjheid die een deeL van de intelligentsia
voor zichzelf opeist. ltteer vríjheid voor het rekonomische motieft van de
managers staat íruners gelijk aan een rationeLere ekonomie, die echter Ëe-
vens zal leíden tot hevige konflilcten met de arbeiders en rlaarom aan staat
Þn managers de noodzaak van politieke onderdrukking oplegt. En het ís duí-
delijk dat ook de nu nog overheersende rpolitieket normen traaraan de onder-
nemíngen moeten voLdoen voor zelfstandig ingrijpen van de managers of de
arbeiders in de produktie of in het loonfonds geen ruimte Laten. Of de
krachtsverhoudíngen in de driehoek van staat, managers en arbeiders nu tot
een zekere mate van markt,ekonomie zuLl-en leiden of juist tot een straf ge-
regl-ementeerde po1-itie-ekonomie als in de jaren 040, vast staat ín ieder
geval dat een geleide ekonorníe naar westers m.odel-, al dan niet met zeLf-
standige vakbpnden, in de sovjer-unie voorlopig ondenkbaar bl"ijft,

Om te kunnen beoordelen in ruelice ríchting zich de hervormingspLannen
van het Andropov-ber'¡ind rvaarschijnLijk zulLen ontwikkelen, moeten r¡re ons
om Ëe begínnen een beeld vornren van de wLjze üraarop in het recenLe verle-
den de krachten van het staatsapparaat, het management en de arbeiders op
elkaar hebben ingeruerkt. (Eigenlíjk is er op het ogenbLik formeel slechts
sprake van tlrtee partijen, orndat het management slechts via de staat de
door hem geltenste hervormingen kan doorzetten" Maar omdat een eventueLe
overr¿inning door de managers funktie en samenstelling van de staat belang-
rijk zou veranderen, spreken we hier van drie partíjãn). Historiseh geziãn
speeLt sinds de Russische revolutie de staat de rol die de bourgeoísie van
v66x l9l7 niet bij machte ltas Èe vervuLLent met het geweld vãn de staat
rnrerden het kapitaal en de arbeidskrachten gekoncentreerd voor de ooor-
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spronkeLijke sociaListische akkumulatíee, die vooral met de onteígening
van de boeren, de eerste vijfjarenplannen en de dwangarbeíderskannpen haar
besLag kreeg. In de loop van dit proces groeide binnen het staatsapperaat
een lcorps van ambtenaren dat de staatsondernemi.ngen beheerde net de metho-
den van de politíeke storml"oopl de produktienormen van de afzond.erLíjke
bedrijven rverden van hogerhand vastgesteLd aan. de hand 'ean ¡.¡at de top van
de taLrijke ekonomische mÍnísteråes politiek wenselijk vond. nit lei,lde tot
produktie voor de cijfers in pLaats van produktíe voor het ekonomisch nut,
ALs de pol"ítieke top pLotselíng met nieuwe eisen lir'ram, r,'rerden op bureau-
kratÍsche wijze de voorrvaarden gesctiapen om deze níeuwe normen te kunnen
halen: een nieuw kontingent arbeidskracht,en r¡erd toegewesen, ongeacht be-
krvaamheíd; nieuwe rnaehines werden gel-everd ongeacht of er geschooLd perso-
neeL voor was; de l-oonnormen werden opgeschroefd zodat in de industríe on-
bruikbare onderdelen uít de draaíbank kuramen en in de landbour¡ de voren
voor het zaaigoed zo ondiep rùaren dat het zaaigoed niet kiemde, dit aLles
om aan het loon te komenl produktienorrnen r,¡erden r¡erhoogd zonder dat er
garanties l^raren voor een evenredige vermeerdering van de benodÍgde ¿;rond--
stoffen3 veel storingen die van dit aLles heË gevolg traren r.¡erden gekamoe*
fLeerd met vervalste produktiestatistieken"

Een enorme verspiLLing r,¡as van dÍt systeem het gevol,g¡ of , anders
gezégd, ondanks haar Spoetnik en ondanks haar krijgsmacht had rle Sovjet-
Uníe na dertig jaren van kapitaalsakkumul-atie voor talrijke industriêIe en
agrarische produkten de maatschappelijk gemiddelde arbeídstijd van een ge-
vorderd ontwikkelingsl"and. Sínds met de destalinisering rle polítieke onder-
drukking afnam, kr,ram naast dit eproduceren voor de c.ijfersl een tweede,
even koLossaal probLeem voor de dag" ?t l.legvallen van rechtstreekse dwang-
naatregelen zoaLs het arbeidsboekje of het verbod op het nemen van ontslag
bracht aan het licht dat de ekonomische dwang de P"ussísche arbeiders r'¡el
ertoe kon brengen zich í-n de fabri.eken op te houden, maar niet om daar ook
echt te werken" Zij díenden bij een onderneming op de loonLijsÈ te staan,
omdat, zíj anders r{egens tparasitismet konden worden vervolgd¡ maar noch
het loon zeLf, noch wat zij ervoor konden kopen vormden voor de arbeíders
een reden meet te doen dan alleen de schijn van ruerken ophouden.

Van de jaren 150 tot op de huídige dag zíjn deze tr,7ee cenËral.e gege-
venheden van de sovjet-ekonomie, de centralistische pl-anning en de mas'-
sieve weerst,and van de arbeidersklasse, de spil vraaromheen op heË poli-
tieke vlak hervormíngspogingen en politieke reaktie elkaar afrrísseLen, I/an
1956 tot het begin van Ce jaren ¡60 probeerde Chroesjtsjov de situatí.e van
de arbeíders, en daar¡nee de produktiviteíÈ vån de arbeíders, te verbete-
ren. De arbeídsr'retgeving van 1940-e4l werd afgeschaf t, de Lonen verhoogd,
de produktÍe van LevensmiddeLen en gebruíksgeoderen gestimuLeerd en de
rechtspositie van de arbeiders werd versterkt tegenover die van tt manage-
ment 4). Deze politíek r¡rísLukte echter omdat ze \ías gevonnd naar het sta-
Línistische nrodeL van de politíeke stormloop, maar tegeLijlc het hiervoor
noodzakelijke bestanddeel van de gevrelddadige onderdrukkíng overboord had
gev¡orpen. Chroesjtsjov poogde het evenwícht tussen management, staâËsappa-
raat en arbeíders in stand te houden door een beroep Ëe doen op het ideo-
logísche enthousiasme dat eens de bo1-sjer¿ístische partij had gekenmerkt:
hÍj maakte per delcreet, een eirrde aan de ediktatuur van het proletariaatr
en beLoofde dat de Sovjet-Unie over tr¡intig jaar het tijdperk van het lcom-
munÍsme zou bínnentreden" Deze herhaling van de geschíedenis bleek índer-
daad een farce" Noch de arbeiders, noch cle managers, noch de apparattsjíki
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hrerden door dit ideologísch appèl. beroerd. De eersten honden zích vrijer
bervegen err gingen er uat,erieel op vooruit" ï{aar niet genoeg, lüant de vnana-
gers trachtten de nÍeuw gerronnen speelruÍmt,e van de arbeíders naar zích-
zelf toe te trekken ín een poging bÍj de arbeíders te haLen vrat zij van de
planníngsinstanties niet kregen. Dít Leidde tot stakingen onder de arbei-
ders in de vroege jaren 160 en tot een steeds sterkere roep om ekonomische
hervormingen onder de managers (vooral professor Liberman werrl bekend door
de rLiberalíseringent die hij voorstelde). En cle pol"ítiek gemotiveerde re-
organisatíes die Chroesjtsjov doorvoerde in het staatsapparaat zeLf hadden
op hun beurt de wereLd van de apparattsjikí en de l"okale partijbazen, die
in hun dístrikt heersten als een kwasi-feodaLe vorsto dermate geschokto
dat hÍj oolc deze bondgenoot verloor. ilen zeLdzame koal-itie van behoudende
bureaukraten en hervormingsgezínde managers bracht tenslotte in 1964 Chroe-
sjtsjov ten val.

I-Iet Xlíeuwe Ekonomische Systeem dat in september 1965 door ALeksej I(o*
sygin, zeLf afkomstig uit de textielindustríe en opgekLonmen via de ekono-
mische minísteríes, werd aangekondigdo was minder een voLLedige overwín-
nÍng voor de managers dan r,¡el rnrordt verondersteld, lloewel de produktíe-ín-
dikatoren sterk in aantaL werden vermínderd en de managers dus meer speeL-
ruimte hadden, bleven zij ondergeschikt aan de centrâle pl-anningsinstan-
tíes. De níeuwe produktíenormen regeLden niet Langer elk onderdeel van de
bedrijfsvoering, maar vanzeLfsprekend betekende het feit op zích, dat de
resuLtaten van de onderneming al t,evoren vaststonden, een beknotting van
de mogelijkheden van de managers. Daar lcwam bij dat het staatsapparaât,
beducht als het, was voor verscherping van de arbeidsonrust, een politiek
voerde díe erop was gerícht het ontstaan van al te g,rote tegenstelLingen
op socíaaL-ekonomiseh gebied te voorkomen" Itrn in zijn 'beschermingr van de
arbeidersbelangen zou het apparaat bovendien een úrapen hebben dat het, in-
dien nodig, tegen al te grote aanrnatiging van Í¡anagerszÍjde kon inzetten.

Ðe arbeiders van hun kant profíteerden intussen van dít machtseven-
wicht en vooral van het voordeel dat de toenemende schaarste aan arbeids-
krachten hun ín de schoot wierp. I)oor oorzaken als de numerielce aân$ras van
arbeidsplaatsen en het einde van de naoorlogse geboortengoLf was omstreeks
1965 een groeiend tekort aan arbeidskrachten ontstaan" Tot dan toe hadden
de sovjet-autoríteiten dít probLeem lreÈen te ondervangen door de arbeiriers
die ín groten getale het grauwe pLattelandsbestaan ontvLuehtten te sluizen
naar de industrie" l4aar omdat een belangríjk element van de politiek van
het drÍenanschap Brezjnev, Losygin en Podgornyj bestond in de verhogíng
van het voorzieníngenpeíl van de bevol-king (de enige manier om zonder ver-
groting van het Loonfonds en zonder risíko van ínfLatie het reäle Loon te
verhogen), diende aan de ontvoLlcing van het platteLand een halt te worden
toegeroepen. l¡fassaLe investeringen moesten de agrarische produktie op peil
brengen en de fagrarischee arbeiderst ertoe bevregen ín hun dorp te blíjven.
Voor de industrie betekende deze stand van zaken dat het tekort aan ar-
beidskrachten alLeen maar nijpender r,¡erd. En dat wiLde voor de arbeiders
zeggen dat zíj bij een gegarandeerd Loon (het loonfonds van de ondernemíng
werd iuurers van bovenaf vastgestel-d en stond in feite los van de door ie-
dere inCíviduele arbeider verríchte prestatie) al-leen maar hoefden t,e zor-
gen niet al te zeer onder het gemíddelde werktempo te raken, r,rat doorgaans
niet aL te 1-astig was. ÏIet ontsLaan van arbeiders ¡¿as moeiLijL (ttet recht
op arbeid Ligt vast ín de grondwet en ís daar tot nu toe door de autori-
teiten gehandhaafd) en ook bij ontslag konden de arbeiders gemakkelíjk
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nieuw werk vinden" IIen groot, verloop, veelvuldíge afruezigheid van en elron-
kenschap op het werk zijn de verschijnseLen die ook nu nog de onaantast-
bare posLie van de arbeiders íLLustreren.

Zolang de strijd tussen uLiberaliseerderst en ocentralistenl, die met
de aankondigin¡; van het t"lieuwe Ekonomische Systeeûr rüas ont'brand, níet in
het voordeel van éãn der partíjen I'ras besLecht, bleef ook onbeslist in we1-
ke r:ichting het probleem van de arbeiders, daË beide even scherp stalto
moesL worden opgelost" Duidelijic is immers dat heË managenent, dat voor:'-
stander is van een eþ;onomisch gebruik en clus ook een ekonomi.sch ontslag
van arbeidskrachten, in zijn strijd met de pl.anningsinstantíes genoopt í.s
een'ander beleid te voeren: zolang het kennerk van cie sítuatÍe í"s, cl.at de
sÈaaffiã-ondernemingen met onverhoedse verhogingen van cLe produictienorrnen
kan overvaLlen, za'[, heÈ management zich voor dat risiko r+illen índekken
door zoveel mogelijk arbeiders meÈ prernies, voorzieníngen en f Íktief r.rerk
aan zich te bínden. Dit ís de enige manier om lrlaar te zijn voor procluirtie-
píeken en daarmee het verlies van belangrijke premies en toer.rijzingeno de
straf op het niet-halen van de norm, te ontgaan, Dergelíjke r,rerkrvi-jzen rrer-
hogen de arbeidsproduktiviteit natuurlijk ni-et. llaar ook het staatsappa*
raat is zich ervan ber¿usË dat politielre kampagnes ter verhoging van de pro*
rluktie, in de vorm van lsocialistische rved.ijverr, otegenplannen vanaf de
r¡erkvloero en ?de arbeiders groet,en het Partijkongres met verhoogde pro-.
duktie', geen strukturele opLossing bieden voor hetzelfde probLeem" If.et is
een oplossing die de lokaLe partijbazen bevestigt in hun nacht, zol-ang zíj
papÍeren succegsen kunnen rapporteren aan hun meerderen. î:ie.t ís echter ook
een oplossíng die het systeem ín zijn geheel bij het l'Iesten ten achter
doet raken"

IÌet overr'¡icht r¡an het staatsapparaât op de manager$, die geen rui.rate
kregen om zieh te doen gelden, riep in het begí.n van de jaren r70 een
machtscentrum op het toneel dat bi.j dit sLaatsapparaã.t hoorde, maar in het
bel-ang van de modernisering de lnanagers een zekere bescherming bood" Ter-
røijl in de Loop van de jaren 170 de managers als zelfstandig optredende
groep naar de achtergrond werden gedrongene vras het nu de partijleiding
onder Brezjnev di.e aLs beníddelaar hun belangen verdedigde tegen de ltrach-
ten in haar eigen acht,erban die afbreuk deden aan rle trelangen van e.en effi-
cíËnte ekonomie. Ðeze míddenposítie van de leidende groep in de staat be*
tekendeo dat moesÈ worden gemoderniseerd zonder gevestigde positíes aan te
tasten. De grootste irrationaliteiten moesÈen uit het systeem worden ver^
wijderd zonder dat de bron ervan, het vaststellen van de produktie door
een instantie die zor¿el tegenover de arbeiders als tegenover de bedrijfs-
leídÍng staat, lton rvorden aangepakt" Ifant - en dat ís de andere lcant van
de medaille - a1 heeft de partijLeiding net de managers gemeen, dat zij
tegen bureaukratische beLangen in de ekonomíe rrril moderniseren, zi.j deínst
er toch ook voor terug de bevoegdheden van de ekonomische opzieners van de
partij zo te kortwiekeno dat de månagers een zelfstandige ro1 kunnen gaan
spelen. Tlaast steun aan modernisering en verzet tegen het overheersen van
engere parrijbelangen heeft voor de partijleiding onder Brezjnev ook aL-
tijd de strategísche vrees een roL gespeeLd, dat e-en prijsgeven van ook
maar een deeL van de machtsmonopolie van de partij zelfstandi.ge ont-
wiklcelingen lcan inluiden die haar posíti.e zullen ondergraven. Ii.ierín ligt
ook de oorzaak van de verlamní,ng die het ßrezjnev-regime in zíjn laat,st,e
jaren heeft gekenmerkt"

In een laatste oprisping van hervormingswíl voordat het Brezjnev-re-
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gime defínitíef in coma zou rakeno werd in 1979 een ominí-hervorming! afge-
liondigd, die tot doel zou moeten hebben om cle hele sovjet-ekonorníe t,e ctroen
overschakelen van rbruto-groeíe naar fnetto-groeít. Bíj het, beoordelen varì.
de ekonomische resuLtaten zou voortaan niet alleen naar bruto-rrrori.uktíe-
cÍjfers moeËen r.rorden gekeken (de output, van een pannenfabriek gemeten
naar bijvoorbeeld gewíchÈ, zodat ffi minder pannen elk sËeeds zr¿aarder
r.'¡orden), rnaar naar de efaktoren van Íntensíeve groeio: technisch produktie-
niveau, kr¡aLíteit van de afger'rerkte produkten, produktiviteit van de ar-
beid. Dit riroest onder meer r¡orden bereikt door <le produklie-inclíkatoren
voortaan te baseren op de toegevoegde r,raarde en door oremies Ëe verstrel'"-'
ken aan ondernemingen meL relatief hoge en hoogr,raardige output" Zel"fs rtrercl
de positie van het management van de afzonderlíjke onffiãñíngen ín die
zin herzien, dat het gebruikelijlre rtariefsnijdene d.oor Gosplano het cen-
trale planbureau, r,rerd gernatigd. Ondernemingen, die Ín het voorgaande jaar
om de een of andere reden hadden geproduceerd boven rJe qesteLde norrrr, had-
den niet Lan¡;er verhoging van de norm te vrezen als straf voor hun goede
resultateni in pl-aats daarvan konden zij nu meer eigen reserves gaan op-
bouwen. I(enmerkend voor ook dit hervormingsdelcreet was, dat gepoogd werd
de speelruímte van de manaflers te vergroten zonder dat rle macht van de
planníngsínstanties op hoofdpunten r,.rerd aangetast 5) 

"Er is veel voor te zeggen om de omini-hervormíngt van r79 te beschou-
t'ren als een poging om de veranderingen van 1965 alsnog gerealiseerd te
krijgen. Élet verschil:net 1965 ís echter tr.reel-edig, Anders dan toen sturen
de managers niet meer âân op een algeheLe liberal-isering van de ekonomíe
en op een vervangíng van het adn:inistralieve beheer ervan rloor een bestuur
clat rrieer op ekonornische ratÍonal-iteít is gericht" I-let zíet et nu naar uit,
dat de managers zich bij het overwícht van het staatsapparaaÈ hebben neer-
gelegd en proberen om binnen heË gegeven kader de ekonomische eenheclen te
rationaliseren door onder meer schaalvergroting in ofirmanso en eliornbína-
tiesÛ. Ðer¡qeLijke grotere eenheden staan sterlcer tegenover de verschíLlen-
de elconomische ministeríes en kunnen soms oolt het ene ministeríe uitspelen
tegen het andere. L:let tweede verschil met de hervorrning van 1965 betref t
de poLitiek tegenover de arbeiders" I¡.et liieuv¡e lIl',onornische Systeem van lio-
sygin gíng er indertíjd van uit, dat de arbeí-ders door rnateriiiLe prihkeLs
ertoe moesten worden gebracht harcler te r"erken, betere kvral.íteit te leve-
ren en zuirríger om te springen met het materiaal " Deze opvatting Leiclde
tot voorsteLLen om een soort r,rinstrieLing in te voeren en in sommige gevaL-
len zelfs tot experimenten met ?produktie-dernokratiee " De ervaringen hier-
mee opgedaan zouden in bel"angrijice mate bepalen in r^rellce ríchting het
staatsappataat en de managers sinds het einde van de jaren r70 de opLos-
sing voor het rarbeídersprobleent zouden zoehen.

flet hoorde bij de voorzíchti"ge tendens tot líberal-isering in de jarent60o dat het sovjet-management, dat zelf onqler het vaandel- van oliberaLí-
sering ín strijd was ver¡¿ilclceLd met de sÈaatsbureaulcratieo ook voor het
probLeem van de arbeidsprodulctiviteit oplossingen zocht d.ie op rneer vrij-
heid ivaren gebaseerd. Ðit m6êr aan vrijheid gold neestal Ce handelings-
ruimte van de bedrijfsLeíding ten opzichte van de arbeíders, ma¿rr soms ook
de positie van de arbeiders zelf. î1én experiment ging het verstr clat op
het Aktsjí-landbourubeclríjf in l(azachstan. lìíer hras van l96B cot t970 de
produktie zo georganiseerd, dat kl"eine werkeenheden betaaLd kregen naar deeuíteíndelijke output' van het teamu dus zoncler formeLe ind.ikatoren net
betrekking tot Ïõ-Ïãgezaai.de areaal en dergelijke. Belangri.jker r,.ras ech-
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ter, daÈ ook de overal elders heersende eenhoofdige leiding ontbrak o zo<\at
de teams konden werken naar eigen inzicht en zich zonder oehazen van troven
konden aanpâssen aan de specífíeke omstandígheden van hun eigen bedrijf.

De l-essen die de sovjet-autoríteiten uí¿ dÍt experiment trokken lraren
symptomat,ísch voor de verdere ontwikkeling. Van verdere proefnemingen rras
geen sprake meer en het l^tas Ëe zíen hoe haLverrrrege cLe jaren e70 de gelui-
den '¡oor liberaliseríng verstomden en hoe de nanagers liij gebrek" aan al-ter-
natief zich schikten in hun ro1 van gehandícapte moderniseerders" Het rvas
ook het inoderne en doelmatige in het Ai',tsji-experiment, dat in het bijzon*
der rnrerd geprezen in de sovjet*pers. De resultaten r.¡an deze sovchoz, gem.e-
ten naar prodr:ktivíteit en kosten per arbeídero lagen zichtbaar hoger dan
die van andere sovchozen in dezeLfde streelc" Daarmee leelc ín princípe een
opLossing'gevonden le zijn voor het tekort aan arbeídskrachten in de lanrl-,
bouw. Door even doeLraatig te werken als tt Aktsjí*bedrijf, .4at ¡¿erlct,e zon-
der normgtellers, kontroleerders en noteerders en daarom met 70 man toe'-
ktvar:l in pLaats van met, 5000 zou het pLatteLand opnieur,r een reservoir van
arbeidslcracht,en kunnen r¡orden. l.laarl het bevieL de autoriteiten níet dat
dit alLes was bereilct met terzi.jdestelLing van de eenTroofdige leíding.
En daarmee was het heLe AktsjÍ-experiment veroordeeld. l{eÈ begi.nseL van
het. kolLektieve beheer werd toÈ overblíjfsel van v66r de RevoLutie ver-
k'laard; na een kampagne van verdachtmakingen lrerd ook de initíatiefnerner
van het experimenË gearresteerd, die in'74 in <!e gevan¡¡enis stíerf 6),

Ìtinder gevaarlijk voor de autoriteiten r,ras een an<ler experiment, dat
traehtte de produlrtívíteit i.n de industríe te '.rerhogen door een rationeLe
aanr.rending van de beschikbare arbeidskracht, elat wiL zeggen cioor bij rvijze
van proef het in de r¿et gegarandeerde recht op arbeid buíten raerkíng te
steLlen" I.fiet minder dan het breken met het beginsei. van rle eenhoofdíge
Leiding betekende dít experíment, naar de chemische fabríek v¡aar het r"¡erd
doorgevoerd het Sjtsjokino-experirnent genoemcl, een ínbreuk op de zeker-
heden die de arbeiders ontleenden aan hun onmisbaarheÍrt. In zekere zin bor-
duurde helE Sjtsjokíno-experimenË voort op het ídee van wínstdeLing door de
arbeíders bíj hogere produktí.el het uítgangspunÈ r.ras namel-ijk, tlat het to-
tale Loonfonds op gelíjk ni.veau moest bLi.jven bij gelijlctÍjdige r¡erminde-
ríng van het personeel" De i:espaarde Lonen zouden dan ten goede kunnen ko-
roên aan de overige arbeiders, díe daarrnee de hun opgelegde produktiviteíts-
verhoging (¡¡erealíseerd door rationeLer tuerkrvijzeu hoger tempo en moderne
Ëechnische uitrusting) :net meer loon vergoecl lrregen" Overigens werden híer
onder tarbeídersl ook managers en staf verstaane die de helft van het be..
spaarde bedrag kregen toegetüezen.

De resuLtaten van het Sitsjokino-experiment l.raren índrukr¿ekkend. Van
1967 tot 1974 groeide tret produktie-volume met 25020 daaLde he.t aantal ar-
beíders met 1500, steeg de arbeírlsprodulctivíteít met 3l0Zo namen cl.e Lonen
gemíddeLd r et 442 toe en werd ook de rentabil-íteit aanmerkeLíjlc verhoogd,
Ook na tíen jaar lagen deze cijfers nog zeer gunstig, en het is daarom
geen wonder dat de autoriteiten propaganda maakten voor d.e uitbreíding van
het experiment over veeL rrreer ondernerningen" Immerse een belangrÍjke oor-
zaak van de gestegen arbeídsproduktivíteít bleek te f.iggen in het afnemen
van absenteisme (progoel) en van niksnutten op rt werk. H.et was de autori-
teiten duidelijk, dat niet alLeen het hogere Loon en de betere voorzíe-
níngen voor deze verandering verantwoordelijk waren: ruel degeLijk speelde
Ín de verhoging van het r.rerktempo de vrees van de arbeíders voor ontsLag
een roL T). Hoer.¡el het er dus naar uitzag dat met dít experíment managers
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en stâatsâpparaat eindelijk het antwoord hadden gerronden op de problernen
die hun door de arbeiders rverden ,ges:eld, bi.eek toch dat het Sitsjotcino-
experiment gedoemd was aI.s een relatíef geîsoleerd verschíjnsel voor:t te
bestaan temidden van de door verLoope verspilling en geringe arbeidsdisci-
pLine geteisterde sovjet-ekonomie. In plaats van het ¡¡egà*run ekonomische
bestel- te revoLutioneren, verzandde het experiment zodta het níet langer
de voorrechten van het experiment genoot: toen het sjtsjokino-bedrijf na
bepaalde tijd afhankelijk werd van de toewijzing van voorraden door Gos-
snab, het pLanningsorgaan voor grondstoffen, rrrercl het evenals <le andere
ondernenringen meegetrokhen in de onzekerheden van de bureaukratísche plan-
ni.ng. De hoge output, rn¡as níet -1-anger gegarandeerd, zo,Jat ot bedrijf sräsul-
taat verminderffin- daarmee ook ãe piuñi.u voor rie arbeíders en hun r¡erk-
tempo. Na tien jaar konden de plan-indikatoren niet meer r,rorden gehaaLtl en
werd Sjtsjokino gerekend tot een van de achterblijvende ondernemingen in
het gebied rond de stad Toela"

Nadere analyse vijst uit dat tt Sjtsjolcino-experiment alleen hacl kun-
nen sLagen, ondanks zijn lclaarblijkeLíjke bijdrage aan de rationalísering
van de sovjet-ekonomieo rranneer de ekonomísche princípes van het manage-
ment in de plaats l¡raren gekomen van de beginselen van de polítiek gestuur-
de ekonomie. De bevoorrading rnet grondstoffen had *o.ten pLaatsr,'inden op
basis van markrr¿aarde of van ekonomisch gebruik in plaats van politiekã
bevoorrechtíng; om van de angst voor ontsLag een uzerkeLijlce krachË te ma-
ken in de strijd voor verhoging van de arbeidsdiscipl-íne zou voorrs cle mo-
gelíjkheid om arbeíders te onEsLaån moeten rvorden uitgebreid tot veeL rneer
ondernemingen" Zolang dat niet gebeurt vormt inuners de omloelrrati!ñãlã:;ã;
de overige bedrijven een rnoeilijk te verzadÍgen reservoír vo<¡r de overtol-
1íge arbeidskrachten van et rationeel werkende bedrijf. l{aar ook het risí-
ko van een dergelíjke verstrekkende aanpak ís cluidelijkr rationeLe arbeids-
procédëÎs voor de meerderheid van de sovjet-ondernemingen zouden ook een
massaLe werktoosheid teweeg brerrgen, een r¡erkloosheid die r,rêgêns het ont*
breken van socíaLe verzekeríng nÍet kan ¡¿orden opgevangen en die bovendien
zou leíden tot politieke onrlrst onder de arbeiãers åie rnoeiLijk in zíjn
effekten kan worden onderschat. De lceuze rrrås voor het regiem duíãelijk, ãn
zo bleef het aantaL-bedrijven dat werkte volgens het príncipe van Sjtsjo-
kino beperkt tot zoen !000.

In het aangezícht van deze stand van zaken zijn steeds vaker geluiden
te horen, dat niet betere rverkomstandigheden en beter Loon moeËen Leíden
toË betere arbeidsdíseipline, maar dat betere artreidsdiscipline een eind
zou moeten maken aan verloop, dronkenschap en 1Íjntrekkerij op het v¡erk"
Deze geluíden wijzen erop dat de aloude poLitie-benadering ro"l ¿e kop opsteekt. Aangemoedigd door een dekreet van januari 1980, ãat dreígde'mei
strafmâatregelen tegen arbeiders die van baan naar baan troklcen en een
Lange staat van dienst met extra vakantie en pensioen beloonrle, 1íeten taL-ríjke funktionarissen als hun mening horen ¿ät de zachte aaniak niet had
gevrerlct en dat de politiemaatregelen tegen de îparasietenr õok maar van
toepassíng moesten t+orden verlcJ-aard op de lloslopencle ¿rbeiders'" Zelfs
lvas er een fabrieksdirekteur uit, Vladivostok clie voorstelde om 't ontsLag-
verbod van de jaren 1940-i956 weer in Ëe stellen B)" i.laar door¡¡aans gaan
de voorsteLLen tot verbeteríng van cle arbeídsdiscipline niet ,o .rur; d*
hatdere aanpak blijft voorlopig vooral aanwezig als de rnogel.ijkhei<l ¿ie
haar kansen za1- krijgen Trranneer de huídige bãnadering van het probLeem,
een kombinatie van polítieke kampagnes onder de arbeideis et het verbi¡den
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van ûrateríäle voordel-en aan harder r.trerkeno niet in staat bLíjkt de arbeÍ-
ders toË grotete inspannín$en âan te zetten.

Voorlopig ziet het er naar uit dat Andropov, ondanlss het roePen om

een har<iere aanpak in zijn persoonlijke achterban, voort zal gaan de erfe-
nis te beheren die het Brezjnev-regíme naliet 'inzake de arbeidspoLitíelr:
getracht zai. worden de ínzet van de arbeiders te verhogen vía betere a.r-
Ëeídsomstandigheden en betere voorzíeningen rondom de fabriek" Híeraan i.s
echter een duidel.ijke grens gesteld, omdat een werkelíjke verhogínf; van
Lonen en sociaLe uitgaven een vrijrnaken van de arbeidskracht vereist, en

daarvoor schrikt het regime terug" In plaats daarvan probeert het de r¡er-
lcing van een vrije arbei.dsmarkt Èe vervangen door polítieke druk" Indívidu-
ele arbeíd vrordt vervangen door arbeid ín brigacles, opdat door de ltonËroLe
van rhet koLLektief t <le arbeider ¡;een kans meer kríjgt het voordel"igste
werk voor zíchzeLf uit te zoeken en de rest te verwaarlozen" Ðit f.ijkt ook
de voornaamste strekking van de nieur¡e arbeidswet, díe onLangs is aanvaard
door de Opperste Sovjet. De bel-oofrle rínspraakr van de arbeírlers zal ver-
rnoedelijk vía deze brigades gaan, de strakkere discípline zaL daarnaast
ook op andere r.ríjze v¡orden afgedwongen'
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(0ver de eerste 6 maanden van I 983)

G.A. te A" f 25,-1 B.B. te E. / 600r-: 8.v.3. te ll. f 30r-: C"B. te A.

f l2-5r-: C.ß. te II. I 25,-; iI.v.B, te L" f 15,-; H.A"D. te L. f 30r-; l^1"v.

Do te L. f B,r¡6, A.v.d.Il" te Id. f 65,-; A"T.v.d.l{. te tt. f 100,-; T. de J.
re A. f 50r*3 G,l(. te L. f 35r-: G.J.t(. te !Í. f 75r-: P.I(. te A" f 25r-;
4"v.d.i.I. te N" / l00r-; A.v.d.il. te U. f 30r*; G.'¡.d"lI. te L. f 35r-; L.lf.
re lI. f 30,-; ll.i'Í. te D. f 50,-: i.f.N. re H. f 35r-; A,o" re L. f 25,-3'r1.

A. de P" te B. t l00r-; H.A. de R" te A. f 17r50; E.T" te I'd. f 25,-r ì1.V,

te U. f 35,-; B.v,Ií. te À" f 25,'3 I'!"J.I^I. te A" f 40r-l C.I¡.IJ" te B.

f 25t-;i A.I{.2, te Il" f 750-; E"C.l'.t"V. Èe B. f 20r-: J.v.ß, te A" f 30'-;
A,l,l. t,e l'1. f 25r-; J"ll.v.d.V. te L. f 40r-; t("P. te D" f 28,'.
TotaaL f I998,96,

Dat wij met dit resultaat uiterst tevreden zijn spreelct vanzelf " Toch zou-
den solrunige Lezers, die nogaL laks zijn met hetalen, eens een voorbeeLd
moeten nemen aan hen, die steeds op tíjd en". " ruim trun bijrlrage overma-
ken. l{aar ja, sLechte betalers zuLLen wel altijd blijven bestaan. 't f,ijkt
rn'eL of dat. za hoort. Daar schijn je mee te moeten leren leven.


