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EEN I^IOORDV0ERDER VA¡l S0tIÐA.RNOSC OVER

DE ALLERNAASTE TOEKOMST VAN POLEN

Op zaterdag 13 juni j.1. heeft de KRO nogal $rat aandachr besteed aan het
derde bezoek dat paus Johannes Paulus II aan zen vaderland Polen heeft ge-
bracht. In de rubríek rBrandpuntr zag men beelden uit Krakau, uít tlarschau
en uit Gdansk, waar de paus het woord ríehtte tot onafzienbare menigten of
wel in zijn pausnobiel en voorafgegaan door notorríjders van de polítíe
lange rijen rvaqhtenden ¡eed die door gehelmde knuppeLåwaaiers ep veilige
afstand werden gehouden en laÈer uiteen werden gejaagd. Het riraren beelden
zoaLs men ze al vele, vel.e mal-en heeft kunnen zien tíjdens andere bezoeken
van deze paus aan anáere landen. lrlat we niet konden ã í " ,,, ¡naar waarom-
trent r^re door een konrnentaarstem werden íngel.íchte rrras dat de paus zÍch
dítmaal tanel.ijk kritisch over 't in Polen heersende regiem uitLiet en ta-
net'ijk krachtige pleidooíen hield voor de eerbíedigíng van de mensenrech-
ten en de naleving van de ei.nd augustus 1980 gesloten akkoorden van Gdansk.
trle keken er uíteraard van op, aangezien ons tijdens het jongste bezoek van
de paus aan Chili en aan Pinochet van zfn zogenaamde bezorgdheíd over aan-
tasting van de nensenrechten praktisch nieis gebleken wãs. Van'fascisme
l"igt deae paus kennelijk alleen niaar wakker r¡ranneer het om rood fascísme
gaaf....

l{at we ¡¡ e 1 konden zien - en $rat ¡¡e uiterst karakteristiek vonden
bij dit aLl.es - Iùas' dat de PooLse politie bij het op een afstand houden
van de nenígte in niet gerínge mate hulp ontving van een Poolse priester.
Ondat de verantwoordelijke poLitie-autoriteíten zich er blíjkbaar maar al
te goed van bewr¡et waren, dat een vertegenûroordiger van de geestelijkheid
meer gezag aou inboezemen dan weLke politíefunktionarís ook, lieten ài¡ ae
pausnobiel voorafgaan door een kapelaan of pastoor. In pontífikaal geãto-
ken en duidelijk a1s zodanig herkenbaar sprak hij de sànengestroonde be-
Langstellenden toe en verzocht hen om de weg voor de naderende pausurobíeL
vrij te naken. zijn sterngeLuid werd vele malãn versterkt via een kolossale
megafoonn díe getorst werd en voor de mond van de príester werd gehouden
door een nâast hem Lopende politieman in uniform.

De juíste betekànis van hetgeen er te zíen viel ontging niet aan de
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kommentaar Leverende tv-verslaggever. Hij voncl het sympÈomatisch voor de
goede verstandhouding tussen de r.k. kerk en de Poolse overheid en trí,j
konstateerde, dat *et dit soort, taferelen wel een heel groot vraagteken
werd gezet bij cie kritísche uitlatingen van de paus" Aan een dergelijk korn-
mentaar hoeven wÍj niets meer toe te voegen.

I'las het beeLd van de broederlijlc naãst elkaar lopende priesrer en po-
litieman a1 beLangwekkender dan dá nietszeggende beàlden van de *"t ,í5r,
hand r'ruivende en wijrvater sprenkelencle paus, er ûraren andere,Jingen die ãe
reportage in fBrandpuntr nog heel ¡oat interessanter maakten. De õmstandig-
heid dat iedere massa-bijeenkomsË met de paus uitliep op een duídelijke Ëe-
toging ten gunsce van het verboden vakverbond tsoiodärnosct was voor de
makers van het televisieprogranma aanleiding geÍ/eest zich in verbinding testellen met een van de ltopstukken van deze ilLegale orgarrísatie en hem te
intervíewen over de huidíge situatie in zijn 1antl. tr"Iat de zeer duideLijk,in het Engels, formulerende røoordvoerder van tSol-idarnosce verklaarde kanals volgt worden samengevat 3

ltDe ekonomisehe toestand. in PoLen is buitengeuoon sleeht. De Le-
üensstandaavd is heeL eng Laag en dneigt uoortdurend, Lager te
uorden. ïe\e honletdduizend.en gät"aken beïed.en het bestaansmini-
tm¿m. T'aL uan hoogst noodzakeLijke Letsensbeno&igdheden zí.jn udte.z,-
mate sehaars en d9 priizen st'":igen nog uoontdunend" Er is geen' enkeL zieht op ook maan, enige oerbetertng. De poLen zijn tot een
uolk aonder hoop en zonder toekomst gewabden, tot mensán die uanhet Leuen niets meerr)erwq,chten en" dÍe ook'dn het, geh,eei níets
meer te uerLíezen hebben, De uerkLoosheí.d. ís gz,oot Zn ueLe jon-
geren yekenen_er nie-t-op ooí,t nog aan d,e sLag "te komen, trtan'hoop
en apathie hebben zieh uan de geheLe beuoLkíng meestey, gemaakt,-"

. lrlat.deze geinterviewde zei werd volkomen bevestigd door een jongmeis-je, dat in deze u'rtzending eveneens aan het woord werã gelatenr
îVoar ,7e jeugd 'is ez. geen enkeL penspektíef , De uaehttíjd. .uoot,
een wo_ning .bedraagt tusíntig jaan" tÌe zíjn genood.zaakt iot ons
ueentdgste jaax bdj onze ouders te wonen, ALs we uan sehooL ko-
men zijn er. .ùoor ons geen banen" . " , 

r,

"trlettigt"' zo vroeg de tv-verslaggever aan de r,roordvoerder van tSoLí-
darnosc', t'deze situatie niet de verwãchting, dat er in een nabíje toe-
komst in Polen r'rederom van grote sociale otttü"t sprake zal zíj¡.?,' Het zon-der enige aarzeling gegeven anthroord l-uidde bevesligend:

rtDe sí.tuatíe in poLen is 'in hoge mate eæpLosief , z¿i is in íed.er
opzðe-ht geLijk a.an die, ueLke men altijd aantreft aan d,e üoor-
auond uan üerzet op gnote sehaaL, rk kan het ndbt and.ers a.ien,
dan dat PoLen in de naaste toekomst geueld,ladige stríjd. te aaehl
ten staat" De algernene onttersehñ.LLigheid en apathie is daanbij
'[n 

-hoge .rryate uev,ontrustend, Ez, is w:ets woàouon d,e poLen. nog
endg heíL uev,waehten. Dat za| het uiteyst moeöLijk maken om een
uelhaast onu^ez,ni.jdeLðjk Lijkend geueLdd.adig uerâù dn bepaa\d.e
banen te Leiden. Dat beschow¡ ik âLs hóógst- geuaenlijk, .Tk maak
me er grote zorg ouer" dat ook t salídatnose r daay, uelLi,.eht geen
enkele greep op zaL kunnen kr,újgen, rk pínd dat ongewenst"..-.,
Hier r¿erd met zoveel woorden nauwkeuríg de positíe geschetst die tSo-.
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lidernoscr van het begin af aan en aLtijd heeft ingenomen" Niets is ninder
:waai dan dat rsoLidarnosct dä exponent van het Poolse arbeídersverzet zou

"w'eäen., . tsoLiddrnosct was nogtnaai nauweLijks als organisatie van. de grond
gekomen, of de Leiäing riep ãe stakende erbeíders in-het Land aL toc r,¡erk-

'ñervattirrg op.. Aan dã ovèùal'aán de gang zijnde ttrilde'l stakíngen vah on-
derop diende een eind telkomen."'Toen de afbeidêts van.'Aê traktorenfabriek
i;-ñ,";;-ããõo."ã"-h;; we"k rrruã."lne.rgutug¿, steLd'ê:dé' regering aan Lech
Walesa een TiblikoptþF.,ter beô'chikking r¡raârmee hij van Gdansk'naar Ursus ge-
vlogeo werd:¡ en zòdoende' in de gelegenheid werd gesteldl de stakers 'tot h'et
stopzeÈten Van hun aËtie Ëe bewegen" Herhaaldelijk daarna heeft î5oLidar-
¡rosct de regering nog medet¡erkÍng aangeboden, Inlaar rsolidarnosct voor íj-
verde, dattraren hervormingen, die zonder ofdesnoods samen
met het bestaande regíem te ver$tezenlijken zouden zíin"

Als de ín het tv-prograûna geintervíewde r.¡oordvoerder van tSolidar-
nos,ci van ttwanhooptt en ttapathiet'rept,, dan om deze reden, dat de Polen aan
de rnogeLíjkheiat tot hervorming van tt systeem,niet meer geLoven. Heel dui-
cielÍjk werd dat ongeloof vertroord door een andere jongere die eveneens ín
de uítzeirding víeL te horen: l

t'Het starit L:mgzamerlwn¿ uel üast, dnt er geen dpiake'oan is dat
dit. sgsteem hen¡orrnd kan oorden. 't Is dit egsteem zéLf dat tter-

.: rhmjnan moet.. Dat is het uat.de Pop,Lge jongeren uíL\en.....!' .

De f el-le toon waarop hij spraþ', de levendige gebaren r,raarm"el hij "íjtt' woorden onderstreepte, ãe getuígden nu ni.et,direkt van onverschilLigheíd'of van berusting. De zogenaamde "apathielt die de woordvoerder van t'Soli-
datnosct meende-waar te-nemen, komt ons vaû hetzelfde goort vooi als de zo-
genaande- ttapathíetf hraarover'westerse politlcí of westerse vakbondsbestuur-
ãers plegen te kLagen. Het betreft tc1ãehten díe een gevolg'b,iin van it on-
¡niskenUaie feit dat er een kLoof gaapt ttrsben de massa en hen die zíbh als
haar'leiders opwerpen. rr ": ''

Hoerexplòsief de situatie in Polen ís,: hoe reäeL de mogeliiÉtiêÍd van
sociale enrust op ,gtote schaaL en binnen afzienbare tijd l{iinnep wij van
hieiuít noeiLijk Leo,irdeLen; l,le wèten het níet. f,le weten:qtéI;'dâÈ indien

, zich eenrdergelíjke onrust voordoet rsolidarnosct 'vermoedel,Íjk de enige
strohalm zal zljn \ùaaraan zich het regiem zaL kunnen vastklampen. 0f paus

"Johannqs'PauLue dat nþt' zo'zíet weten wi,j uiteraard niet. ltfaai het zou ons
niet'verbazen -'gezien ook de nauÌ,ùe samenwerking'tussen de: kêrk en het.re-
,gien - índien ziln pLeidooí voor tsolidarnosct in die zin moeË worden op-
geva!. In ChíLi sprak de kerkvorstr' geheel misplaatst, over l-íefde en ver-
zoening. l{et had er de schijn van, dat hij in PoLen.een andere toon aan-

','sLoeg. Maar ,eçhíjn bedriegt. 'Op heË moment, dat níeç meer de hervorming
van het regiem maar'de omver!ùerpíng daarvan aan de orde komt - een qmJer-
werping door de r¡erkende massa's dÍe sLechts kan. uitmonden in de vestíging

,'þiet van een nieuur .soort kapítalísme maarr van een werkelijk: 
ilfi!;i:;. "macht, - is een verzoèning van,bet regíem mët' tSol.idarnosct voo:' de enige nogelijkheid'om tegen de arbeidersfnachÉ:een darn op te wetpen. Of' dat zaÍ tutt en is uíteraaid de. vraag. r ''

Maar, ao horen !üe somíge lezers vragen, kàn er werkeLijk seriêus aan
de nogeLijkheíd va¡!'een arbeidersmacht in-Polen worden gedacht; of liever
gezegd van een verzet, naarvan arbeídersmacht het eníg denkb-afej'perspektief
vôrmt, gelet op de gfote verbrei,ding úan het katholieke geltiof átdâar? Ons

'airËwoord'is, dat het er weiníg toe doet wat db mensen geLoven en dat het
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er alleen maar op aankomt !üat de uíteindeLijke kon.sekrrentie ís van datgene
\rat ze doen. I,{e houden hec volstrekt niet voor onmogel_ijk, dat de braaf-
katholieke Poolse arbeiders uit naam van dat geloof en ter verdediging vanrkatholieke waarden' een strijd beginnen *aarbii niet slechts de t"g"iírrg,
de zogenaamd rkommunistische' partíj .en de Poolse heersende kLasse êarl,dê
andere kant van de barrikade staan, maar 6ók de kathoLieke kerk en tSoli-
darnosce. Natuurl-Íik zal het daar in de eerste fase van de stríjd niet on-
middellijk naar uitzien en even vanzeLfsprekend zaL de gedactte aan een
dergeLijke nrogelij.kheid bij de pooLse arbeiàers geen moment opkomen"

HEEFT THATCHIIR HAAR VERKIEZINGSZEG.E

AAN DE BRTTSB ARBEIDERS TE DANKBN?

Valt de klinkende verkiezingsoverwinning dÍe de Britse eerste minister
I'largaret Thatcher en haar conservatieve partij bij de jongste algemene
verkiezíngen hebben behaald te verklaren uit het stemgedrag van de nritse
arbeidersklasse? Bervíjzen de aantall-en stemnen díe in-cle diverse kiesdis-
tríkten op Conservatieve kandidaten zijn uitgebracht niet onweerlegbaar,
dat, ook heel wat arbeíders op de Torypartij gestemd hebben? Deze en d"rgà-
lijke vrågen r¿erden aL op de avond van de verlciezingsdag gestel-d door som-
mige kournentatoren, zowel in Engeland zeLf als eldãru" in de dagen erna
doken ze opníeuw op' idu eens wist men er niet goed üreg mee, dan weer werder een bevestigend antoord op gegeven, zonder dat men een poging tot ver-
klaring deed.' De meeste moeite heeft de Brítse verkiezingsuitslag ongetwíjfeld be-
zorgð' aan diegenen, díe van tevoren uitvoeríg uiteengezet hadden, dat de
tegenstell-ing tussen de klassen de beslissende faktor vormde en dat in
kiesdistrikten met een vrij talrijke arbeid.ersbevolking de Conservatieve
kandidaten ditmaal geen schíjn van kans hadden. Hoewel hij zich er ruel
voor wachtte zich ín dít opzicht met al te grote steLlígheíd uit te druk-ken, kan men niettemin ook de Londense korresponde¡rt, van De VoLkskyant
tot hen rekenen.

Een aantal r¿eken voor de Britten naar de stembus werden geroepen ves-
tigde hij de aandacht op een.-aantal- aspekten van de maatsehappeliji<,e ont-
r,rikkeling in Groot*Brittanniä. De kloof tussen arm en rijk, zo schreef
híj ' r¡ordt er voortdurend groter. trlat de ene groep van ãe andere onder-
scheidt is bepaald niet aLl-een maar het versehil tussen een weLgevuLdeportefeuille en een bijna lege portemonnee. De armere klassen'lijden erin veeL grotere mate dan de rijken aan schadelijke ziekten. In het indus-
triäLe noorden sterven, volgens een recent råpport van de uníversiteit
van Bristol, jaarlijks bijna 1500 mensen aan de gevolgen van een ekonomi-
sche achÈerscand" Socíale verschíjnselen als alcohoLisme" geweld in hetgezin, echtscheidingen, zr{angere tieners, druggebruík en misãaad e zo ver-
neemt men, komen in het noorden naar verhouding veel meer voor dan in het
zuiden. De Britse arbeider, zo blijkt, ís kl"einer van postuur, heeft veeL-
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a1 een hogere bLoeddruk, een slechter gebít en een geríngere overlevíngs-
kans dan zijn weLvarende landgenoten.

De genóende korrespondeni zou aan deze citaten uÍt het universiteits-
rapport nog hebben kunnen toevoegen, dal de meer r,¡elvarende Britten níet
attäen andãrs gekleed gaan en ziðtr op andere wijze gedragen dan de niet-be-
zittenden, maãr zich-tevens van hen onderseheiden door een andere woord-
keus en. eån ander accent. Hij deed dat niet, maor herinnerde er ínplaats
daarvan zeer terecht aan, dat zoln kLeine honderdvijftig jaar geleden al'
de Lat,ere Britse staatsman Benjamin DisraeLi in een geruchtmakend boek de

bevolking van Groot-BrÍttanniä beschreef aLs bestaande uít; :

t,tttee natóes, tussen ueLke geen soeíaaL oerkeein plaatsuindt of
sgnEathie heerst; díe zo on¡tetend ziin oan eLkaarÊ, -ge?n-oonten" 

ge- '
,iøohten øm getsoeLens" dalt ze beuoners Dqn oersehíLLenå'e -zones 

of
lLaneten Líjken; díe geoormd ziin door een-qryqe"n- opo2e&ing, 9ê,- '

ioed uordei dooy andeb uoed,seLt êr uersehLlL'ende gedragsregeLs
ip na houden en níet geLeåd uorden door dezeLfde uetten.'l

Dígraeli's r,¡oorden tonen aan, dat het nieL mevrouw Thatcher is díe
Groot-Brittanniö in ttwee naties! splitsr of heeft gespLitst' maar dat het
hier gaat om een ontqrikkeLing, die sl-echts åLs een produkt van het kapita-
Lisme kan r¿orden opge\rat" De journalist in kwestie spreekt dat niet tegen'
maar híj betoogt ¡ õn hij. roepr daarbij de tabour-políÊicus Roy Hatt'ersley
aLs getuige 

"an - dat als gevo!.g van Thatchers , 
' 
in de afgelopen jaren ge-

.roerã. pol-itíekr,.de lnaeiet hoe langer hoe meer verdeeLd raakt en de kloof
russen äe klassen voortdurend bredei wordt, In zijn artíkel verbond hij
daaraan de konklusíe, .dat bij de verkiezingen van de lleijuni, anders dan
bij vorige verkíezingen, nÍets de aLoude klassenstrijd ín de weg zou staân.

Een dergelijke uitspraak berust volgens ons op een ernstige mísvat-
tíng. In de tweede helft van de twintigste eeuÌ/ü heeft in geen ênkel moder-
ne industriestaet een verkÍezing voor het pat'Lement, ., voor het provinciaal
bestuur of voor een gemeenteraad ook maar iets met de klassenstrí.jd te ma-
ken, Men k+n zelfs meË recht betwisten, ,dêt in enig vrceger tijdsbestek
zotn verkiezing er ooit iets mee te maken heeft gèhad" Idat Groot-BríÈtan-
niä betreft, de vraag r¡ie daar hun sÈempel op de politiek zullen drulsken
heeft betekenis voor het Britse ondernemerdom, maar géén betekenis voor de
arbeidende klasse

De schrijver van het stuk ín De VoLkskranú noemde Roy tlattersLey niet
eeu.,vertegenwoordiger van de Labourpartij e ,.mér€lr t*de tweede man van de so-
ciaLístisãhe fraktie". Deze journàlíst behoort kennelijk tot het nog a1-
tijd grote aantal van hen, die geloven dat Labour de beLangen van de arbei-
ders beharÈigt en een maatschappíjvorm nastreeft die tsocialistischt mo3t
worden genoemd. Noch het een, noch het ander is waar. Vandaar dat het aL-
lesbehaLve vanzelfsprekend moest worden geacht, dat. de sociale misère in
het índustriäLe noorden en midden van Engeland bij de verkiezÍngen tot ze-
teLwinst voor Labour zou leiden. Het werd Ín het bedoeLde artíkeL wel"is-
waar niet nadrukkeLijk gezegd, rnââ[ rtrên,kon het wel tussen de regels door

ALtijd en overal bestaaode uitzonderingen daargeLaten, is heË zeker
lraar, dat de Brítse arbeiders de Conservatí'eve partij van mevrouw Thatcher
niet aLs hun pleitbezor.gster beschour¡en. Integendeel', Maar dat betekent al-
lermínst, dat zij Labour wél als zodanig zien. Die tíjden zijn voorbij en
als wíj ons niet vergíssen, dan zíjn ze voorgoed voorbij " De Britse arbei-
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ders zijn sedert het einde van de tweede r,¡ereldoorlogr wat de Labourpartij
betreft, door schade en schande wijs geworden. Ze hebben iedere Labourre-
geríng - of het nu díe van Clement Attlee, die van Harold I{ílson dan wel"
díe van James Callaghan vras - bij vríjweL ieder konflikt tussen kapitaal
en arbeíd de kant van het kapitaaL zien kiezen. Ze hebben ten koste van
veeL bittere ervaringen gel"eerd, dat ze hun eigen boontjes moeËen doppen
en dat ze bij de stríjd voor hun belangen niet hoeven te rekenen op par-
tijen of organísaties die in het verleden onder geheeL anclere omstandíghe-
den voor een ãnder soort van belangen werden gevormd"

Bíj dit alles komt nog, dat een reeks van maatschappelÍjke veranderin-
Bêr, waaronder een niet onaanzíenlijke vernieuwing van het produktieappa-
xaat l), voor de Brítse arbeÍdersklasse niet zonder gevolgen is gebLeven.
Ilet aant,al arbeiders van heL oude type is voortdurend afgenomen" Naast hen
is een níeuur proletariaat aan rt ontstaan dat totaal andere werkomstandig-
heden kent en dientengevolge ook andere strijdmogeLijkireden heeft dan rvel
zich tot andere strijdvormen ziet genoopt. Gevolgs voor cle van oudsher be-
staande traditionele vakbonden en voor de tradítionel"e zogenaamde tArbeí-
derspartijt Loopt de r,rerkende bevolking veel minder warm dan vroeger. Dat
uit zÍch bijboorbeeLd door een toenemend absenteisme bij verkiezingen.

Het zaL zeker waar zíjn, dat er ook bij de jongste algemene verkiezín-
gen door arbeiders op de Conservatieven is gestemd, Níettemin houden r¿e de
bewering al-s zou mevrour,ü Thatcher haar derde ambtstermijn aan het stemge-
drag van de Britse arbeiderskLasse te danken hebben voor volstrekt onjuist"
tr{ij zouden tt liever andens r¿íllen formuleren: het stemgedrag van de Brit-
se arbeíders heeft niet mevrouw Thatcher aan de overwinníng geholpen, maar
we1 de Labourpartij haar nederlaag bezorgd. Níet doordat grote deLen van
de arbeidersklasse voor de Conservatieven hebben gekozen - ürat onjuist ís
gelijk de cijfers aantonen - maar doordat grote deLen van de arbeidersklas-
se zieh van stenning hebben onthouden, is de verkíezingsuitslag zo ger^ror-
den als hij nu eenmaal is.

De omstandigheid, dat de Labourpartij de arbeiders a1 even rveíníg te
bieden of te zeggeî had a1s andere partijen, het feit dat haar arbeiders-
vijandigheid slechts gradueel verschilde van die welke de Torypartij ten
tosn spreidde, heeft ín het jongste verleden al een paar keer tot een ver-
kiezingsnederlaag van Labour bijgedragen. Hieruit valt het (mede) te ver-
klaren dat Harold l^lilson in 1970 plaats moest maken voor Edward lleath en
dat James Callaghan in 1979 r.rerd opgevoLgd door lfargåret Thatcher. Bij de
jongste verkiezingen - er is door de diverse kormentatoren maar heel wei-
nig aandacht aan besteed - bedroeg het absenteisme rnaar Liefst vijfentwin-
tig procent. En alle arbeiders die op de I le juni zijn thuisgebleven zien

I ) In tal van publikaties is er in het verleden en vol-komen te-
recht geùrezen op het veel-al verouderde karakter van de Britse
industrie. InmiddeLs is een vernieuwing van tt produktieappa-
raat er bepaald niet achterhrege gebleven, En zij is níee te
verwaarlozen" Er gaat praktisch geen week voorbij of een voor-
aL door managers veelgelezen blad als de FinaneiaL Times be-
vat uitvoerige, paginats grote reportages over de toepassing
van de allermodernste elektronika in de ene bedrijfstak na de
andere, over de installatie van robot,s en over automatisering,
over nieuwe uitvindingen en lcostenbesparende apparatuur.
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het geheel anders dan aL die koumentatoren díe, 'ranwege de katastrofale af:
gang van de Al-liantie, Labour het enig mogelijke alternafíef voor de Tory-
regering hebben genoemd. Voor hen was Labour voLsÈrekt geen alternatíef en
voor zover ze zíc}:. niet on andere redenen van sËenriìíng onthieLden, deden
ze daL in eLk geval aangeeien er voor hen geen enkele keus was.

iiet mag voorts nieË worden vergeten, daÈ de toverr¿inningt van mevrouür
Thatcher sLechÈs door de werlcing van het Brítse kiesstel.sel Ís verkregen.
Uit ieder kiesdistríkt ¡nrordt é é n afgevaardigde naar het Lagerhuís ge-
zonden en ¡nrel de kandidaat van die partij di.e de meeste stennnen heeft be-
haald. Zíjn er drie kandidaten, zoals op ll juní j"L. het geval- was, dan
is het heeL goed mogelijk dat de trvee verLíezers s a m e n meer stemnen
verr4rerven dan de wínnaar.

nit feít nu heeft zích in vele distrikten voorgedaan" Het rvordt heel
duidelijk geillustreerd door de landel-ijke percentages. Ðat - zoals me-
vrouïr Thatcher heeit beweerd - d e Britten een voortzetting van haar be-
Leíd wensten, is een even bruatle aLs belacheLijke leugen. De ConservatÍe-
ven behaal"den níet meer dan ruim 402 van de uitgebrachte steirnen. Let r,¡eL:
veertíg procent van de uitgebrachte sternrnen is - omdat, zoals we gezien
hebben, een kr,rrart van de kiesgerechtenden verstek líet gaan * niet hetzeLf-
de aLs veertig procent van de kíesgerechtigden. Van hen ging er sl"echts
driekwart naar de stembus en d aarvan koos níetmeerdan zorndíkke
407. voor Thatcher. Ðat wiL zeggen, dat er van alle lciesgerechtigde Britten
maar iets meer dan 3A7" op de Tories stemde, thatchers aanhang r'Jas nog zoon
tien procent kleíner dan op het eerste gezicht wel leelc"

Op grond van dit alles is her natuurlijk bijzonder dr¡aas om in het
resuLtaat van de jongste Britse verkiezingen het bewijs te zien, dat de
Britse arbeiders, murhr gemaakt door de sl"echte ekonomische omstandigheden,
het hoofd in de schoot zouden hebben geLegd en de strijdbijl zouden hebben
begraven" Ðe klassestrijd gaat onverminderd voort, Die strÍjd vormt aller-
mínst de inzet van verkíezíngen en verlciezingsuitslagen vormen nooiÈ een
aanwijzing dat die strijd verfl"auwt dan weL feller zaL r¡orden gevoerd" I',tie
dat meent niskent zowel- het r¡ezenlijke karakter van de arbei-dersstrijd aLs
de betekenis van de burgerlijke verkiezingen,

Indien mevrouÌr Thatcher uit de stembusuítslag meent te lcunnen afLeí-
den, dat øij ook de arbeiders voor een belangrijk ãeeL voor zich heeft ge-
rüonnen, dan zaL zij nog voor hoogst ona¿rngename verrassingen komen te
staan' 

--===========

NOG EEN PAAR NOTITIES BETREFFENDE

DE HUIDIGE SITUATIE TN POLEi{

Het hiervoor in dit nunmer van Dqad en Gedaehte afgedrukte artikel over de
huídíge situatie in Polen, geschreven naar aanleiding van het recente be-
zoek van paus Johannes Paulus II aan dat Land, was juíst voltooi<l en voor
de druk gereed gemaakt, toen wíj toeval-lig kennís namen van een beLangwek-
kende reportage over hetzeLfde onderwerpn verscheneri ín de Haagse Post van
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22 november van het vorige jaar" De schrijver ervan is Ì^1.L. Brugsmae eerl
van de redakteuren van dit weekblad, dÍe met een PooLse is getiouwd" tlíj
geeft de indrukken weer die híj opdeed toen hij nog r,reer eens in poLen ver-
toefde ter gelegenheid van het huwelijk van een aangetrour4rd níchtje.

Ðe heer Brugsma schrijft in een luchtige, af en toe quasi lolLige
stíj1' die meer dan'eens tameLijk veeL afbreuk doet aan de analyse, voor
zover men dan zijn artikeL als een analyse zou r¡illen karaicterÍseren. Hetís níet ons enige bezvraar fegen zijn stuk. Zíjn nichtje, de bruid, behoorttot de oude Poolse adeL; haar brui<legom is afkomstig uit een arm PooLs ge-
zino waarvan de vader karrière heeft kunnen maken dãnk zíj de door het na-
oorlogse regíem geschapen verhoudingen" Bruid en bruídegom behoren beí.den
tot de nieurnre Poolse el"ite, tot de nieuwe PooLse managersklasse en op veleplaatsen - niet op all-e - líjkt het of Brugsma naar de situatia ín polen
kijkt door de ogen van deze nieur,re heersende klasse. Maar natuurlíjk kan
het ínteressant zijn orn de visíe van deae heersende klasse te leren kennen
en de wLize waarop ze door de heer Brugsma wordt r,üeergegeven is índerdaad
bel-angwekkend.

HeË artikel van Brugsma begÍnt met een beschrijving van de huweLíjks-
plechtígheid en het bruiLoftsfeest" Ide denken nier, aai ni3 de desbetief-
fende regels op het papier heeft gezet om ons met de neus op de klassente-
genstelLingen te drukken. Niettenín is dat net precies wat ãr gebeurt.

ALs ik, schrijft Brugsma,
tt\tet btwidspaar pen citroën cx naar het bruídsmaqL heb gezoefd."
begint het- kraehtig ínnemen Þan spijs en drank: geroaktâ zaLm-"
gesattteende I SteinpiLae t, bouíLLon claùr, gefLambeende osselzaas-"
t)jsparfait bespnoeid met ehantpagne en uitgâLezen udjnen,,,.. I ):
Het eten en dz,dnken bij de faníLies houdt nog eníge etmaLen aan:
haringen, 

^kazp.ers, üorsten" hænnen, bigosz-zuunk-ooL" Bulgaatse
uijnen" rsjeehisehe bí,enen" pooLse ï,lodka's aLs zytnla en" sop\i-êd: mãar üoo?a'L Sehatse uhöskíes aLs Jolznng llalkez," Intsey, House
en BLaek aztá \fhíte.o""otf
ldie zich bíj het Lezen van een derget ijke beschrijvÍng rekenschap

geeft van het feit, dat de príjzen ín PoLen voortdurend stijgen, dat taL
van Levensmiddelen schaars zíjn, evenal-s de produkten ter beviediging van
de eerste Levensbehoeften, die besefr terstcrnd hoe scherp de klassentegen-
stellingen r¡eL zíjn Ín diü zogenaamd lsociaLístiscire' of tkommunistíschet
land. Bij de heer Brugsma is een dergeLijk besef nier of naur+elijks te be-
speurerr" ttij teicent, l^rel - en dan nog zeer terLoops - uit de mond van leen
rechterhand van JaruzeLskit op, dat bÍjna 252 van de Polen nu onder de ar-
moedegrens Leeft', maâr dat leidt bij hen niet tor duídelijke karakteris--
Liek van de Poolse samenleving, ook al maakt hij dan rnelåing van pooLse
managers díe in Mercedessen, Oldsmobiles of Jaguãrs rijden. Bíj de heer
Brugsma doemt de situatie waarin de onderdrukte en uitgãuuíte kLassen van

I ) l,lij veronderstellen dat de spij zen en dranken aLdus in pools
hoteLfrans op,het^menu gepríjkt hebben en daarom door Brugsmaín (vrijwel idenriek) Nederránds horelfrans zÍjn ,u*""gug"i"rr.
Terecht menen wii , want op deze maní.er komt ne; t t eeã ãr, urr-
der aan de weeÊ over het mir.ieu. Dat is beLangríjker dan dat
men zou weten r^rat nu precies "bouillon claÍr1 betekent.
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Polen zichbevinder¡ i nd i" r ek t op, via eenuitspraak.vaneerrder<le,
niet vía zijn eigen waarneming" Dat is niet verr¡ontlerlíjk gezíen het mi-
lieu waarin hij kennelijk in het land van zÍjn vrouw ea nichtje veri:eert"
En a1s men uit zijn reportage verneemc, dat het níchtje en haar bruídegom
een jaartje in ble¡¿ York hebben geleefd en gewerkt om voor hun terugkeer
naar PoLen een beginkapitaaltje in dollars te vertrerven, die Breet meteen
htaE voor (managers)r.'lees hij net dat tweetal in de kuip heefte voor zover
het dan al niet- uit de opsornming van het bruiloftsmenu r¡ieL aÈ te leíden.

Als rue dan - en nu komen vüe tor die gedeelten van zijn stuk díe ín..
derdaad belangwekkend zijn - van de heer Brugsma vernemen, dat Solidar-
nosc reen hoofd zonder kind lijkt te zijn geworden' en dat Lech Ï¡lalesa
'Langzaam afdrijft naar de afdeling folklorer, dan valt het op, da! van
de van het begin af aan bestaande tegenstellingen tussen SoLidarnosc en
iùaLesa enerzijds, de Poolse arbeÍderslclasse anderzijds, in het geheel
niet wordË gerepË. Dientengevolge bLijft ook verborgen in hoeverre de on-
verschíLligheid van de lcríngen r+aarin de heer Brugsma ín PoLen verkeert
aL dan níet overeenstemt met de toenemende onverschiLl.igheid van de arbei-
ders.

Als de heer Brugsma meedeelt, dat rhet kankeren op .laruzelski afge-
Lopen ist en dat diens Leiderschap tgrotendeeLs ruordt geaccepteerdt dan
twijfelen Iûe er niet aan, dat dit een juíste observatíe is van de opvat*
tingen bÍnnen de managersklasse. Gezien echter het feit dat de gehele ar-
beídersklasse in het stuk van de heer Brugsma schittert door afwezigheid,
t,¡eten !{e nog totaal niets omtrenË het oordeeL in d á t nilieu.

In het mílieu waarÍn de heer Brugsma zijn f.icht heeft opgestoken
zíjn, zo vertelt híj, ge1d, zaken, de firma, de auto, de video en de ko-
nende r4Tintersportvakantíe de onderürerpen t{aarover wordt gespùoken" Is er
iemand die r¡iL geloven, dat dit ook de onderwerpen zijn î"raarover de PooL-
se arbeiders spreken? Of de Poolse arbeidersvrourren die urenlang in de
rij moeten st,aan om een pondje vlees te bemachtigen? Als er ook bij de
Poolse arbeíders sprake ís van apathie, zoaLs de kopstukken van Solidar'-
nosc kLagend vaststelLen - en r^ríj zijn er van overtuigd dat ze dat goed
zien - dar:, moet díe apathíe een andere oorzaak hebben dan de onverschil-
ligheid van de elite aan de top van de. maatschappíj " Als Brugsma vertelt
dat de adel waartoe zíjn niehtje behoort, een aanËaL jaren geleden volle-
dig met Solidarnosc synpathíseerde (en er lid van r.verd notabene), dan
twíjfelen ruij niet aan de juistheid van die noorden" l4aar r,,e vragen met-
een of de heer Brugsma weet'welk een beLangríjlc aandeel SoLítlarnosc heeft
geharl in het onder de Cuinr houden of ¡,¡eer in het gareel brengen van dein verzet gekomen r,¡erkende lclasse.

Vanzelfsprekend ireeft Brugsma voLkomen gelijk wanneer hij konsta-teert, dat in oost-Europa rachter de façade van het socíaLisme 6e ekono-
míe de ideologíe begint te verdríngent " i{íj ziet níet, dat de ídeol"ogie
waarvan hij spreekt de ideologíe is die behoort bij een bepaaLde vorm vankapitalisme, een kapitalísme dat een ontr¡ikkeling doormâak¡ t,engevoLge
Ìtâarvan die í<leologie als een anachronísme verschijnt " Het Ís níet za d,atalle dingen die Brugsna opsomE beschou!ûd kunnen worden als een beruijs van
her fiasko van het, socialisme" Er is nergens in het oostblok ooÍt ook
maar 6ên sekonde van socialisme sprake geweãst en de mentalíteít die hijbeschrijft ís het produkt van de daarginds aan de gang zijnde (kapitalisl
tische) ontr^¡ikkeLing van de maatschappij .

Dat bí-j die ontwÍlckeling ook de arbeídersklasse tekenen van onver-
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schilLigheid vertoont - onverschilligheid voor het heersende systeem of
vooi de pr.rur politieke oppositie daartegen die door Sol-iclarnosc rÌrordt be-
f.ichaamd ^- is niet verwonderlÍjk" l{aar die apathíe zegt níets omtrent
haar toekomstig handelen" Als de lcopsrukken varr Solídarnosc vrezen slat
dít handeLen wel eens uiterst radikaal zou kunnen zijn zouden ze best ge-
f-ijk kunnen hebben. lfaar of dat zo is, daarorrer l-eert ons Brugsma niets"

BRIT SE i.I IJNI,{ERTiER S OP}T I !'UI^I II'I S TAT{ÏìJG

Toen er begin maart l9B5 een einde k¡'¡am een de een jaar tevoren uitgebro-
ken Brítse mijnwerkersstakíng, za7 ot er naar uit" dat er binnen afzíenba-
re tíjd geen aktie van de Brítse kompei.s t,e ver\^rachten viel" lla een verbit*
terde stríjd die zotn twaalf naanden hâd geduurd zateln de mijnwerltersgezin*
nen in Groot-BrittanniË opgezadeld met een enorçre schuldenl-ast. i'Iiet r.'rei-
nig faurilies hadden zich genoodzaalct gezíen hun íjskasË ert/of. hun tv-toe*
sËel te verkorrefi. lliaandenlang ldas et volstrekt onmogelijlc gêr.rrêês't om nieu-
v¡e kleren t.e hopen of reparaties te <loen verrichten" Graur.Te armoede heers*
te aLom en op het moment, van de werkhervatting schenen 'le arbeiders in de
koLendis:trikten volsLagen uitgeput 

"Iets meer dan twee jaar na de langste staking die er ooit in de Brit-
se koLeníndustrÍe is gerueest blijkt de strijdr¿il van Ce Brítse mijnr.rerlcers
echter allerminst gebrolcen. iÍidden juLi 1987 kon mea ín Zuid-Yorkshire rle-
zelfde soort tafereLen zien al-s in de zorner van'84. Opnieur+ trolck-en €lroe-
pen stakers van schacht, naar schacht en in ninder dan geen tí-jd sLaagden
zíj erin om måar liefst vijftien rnijnen stiL te leggen. Dertienduizend ko*'
lenwerkers Legclen de arbeíd neer en bezorgden rle l,lationaL Coal Eoard een
verlies van 50"000 ton steenltooL daags"

De direkte aanleidin¡, r"ias heÈ ontslag d-at op rnaanelag 13 juni werd ge'-
geven aan zes míjnwerkers van de Frickleyrnijn, die eind juni, oo de Laat"'
ste dag voor de vahantíe, na de middagpauze volgens de bedrijfsl-eiding te
vroeg naar huis r,raren gegêan, iets r'rat de betrolclcenen zeLf betv¡ísten. Iloe
het zij, toen er na d"e valcantie rnaatre¿el"en tegen hen v¡erden genomene toon-
den hun 900 koll-egaes zich soLidairr bíj de FrÍclcleymijn bralt een 1¡,¡i1c1e!

staking uit" Kort daarna trokken de stalcers bij kleine aantaLlen tegeLijlr
over de û¡egen van Zuíd-Yc¡rhshire" I"Ioensdag 14 juii rvaren zíj er aL in ¡¡e-
slaagd om zes mijnen stil te leggen en heÈ aantaL stakers r'ras toen aL ge-
stegen tot 6"000" Het distriktsbestuur van de nationale mijnwerkersval:bond
il.U"iif. zegde zijn steun toe.

Vermoe.lelijk zou het gebeurde bij de Frickleymijn nooit een derge.lij*
ke konsekwentie hebben gehado indien het op zíchzelf zou hebben gestaan.
IIet was echter cle druppel die de emmer deed overLopen" l{aandanlan¡¡ reeds
heerste er grote spanning in de Brítse lcolengebíeden als gevoLg van een
door de direktíe ingevoerde rdisciplínaire coder. Sinds naart j "L. heeft
de direktie de bevoegdheid om raijnrverkers te ontslaan tüanneer d,eze zích
ook buíten de mijn gedragen op een wíj ze 'JLe cie diretrrtie níet lievaLt. In
de lcringen van de míjnwerlcers v¡ordt dat algemeen beschour¡d als een cluíd,e:
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líjke poging de arbeiders na de,' zoal niet geheeL r¡erloren in ieder geval
niet gewonnen staking, nog dieper onder het juk te brengen"

Deze nieur,¡e gedragscode vormt niet het enige punt dat ernstige r,lrij-
ving heeft doen onEstaan" De National- CoaL Board heefu bovendien het voor-
nemen bekend gemaakt tot invoering van de zesdaagse r.¡erkr¿eek inplaats van
de sinds Ce trnreede r,rereldoorlog bestaande'.øerkrveek van ví-jf dagen" Volgens
de direktie is een dergeLijke maatregel onverrnijd.elijh, ondat mincler dan
een derde v¿n alle ltB Britse rníjrren de produktiviteit hebben clie noodzake-
lijk wordt geacht om de toekomst van de kolenindustríe veilig te stellen"

Zoals te verwachten víel vormden zor,¡eL de egedragscoder als de drei*
gende Ínvoering van de zesdaagse werkr¿eeli de voornaamste onderr.,¡erpen op de
jaarl"ijkse konferentie van de i'iatíonal ìJnion of l.finer,rorkersn clíe op iïaan-
dag 6 juli in het Schotse Rothesay begon, "A1s de werk¡veek vån zes dagen
¡.¡eer wordt ingevoerd"o zo riep voorzitter Arthur Scargill uit, t'dan wordË
de klok teruggezet, dan wordt alles ongedaan gemaakÈ rraarvoor generaties
van míjnwerkers hebben gevochten"el ì{i-etternin bl.eek, dat er door de gedele-
geerden over dat punt zeer versehillend werd geclacht. Ðe reden is niet en-
kel, dat de invoering van de 6-dagen-rveek op deze wijze zal geschieden dat
een aantal- werkweken zaL rcorden afgeruissel.d met een vríje week, '¿aardoorin de ogen van sornmígen het voorstel aceeptabeler wordt. Er komt oolc bij,
dat de I'lational Coal Board - aLs een soort van stolc achter dê deur .- de ín-
bedrijfsteLling van een'nieurue mijn in Zuid-l'IaLes - de llargamijn, die aan
1600 kompels werk zal bíeden -' aan de nieur¿e r¿erkweek heeft gekoppeld. 7,on-
der de 6-daagse ¡ferkveek gêén nieuwe l\{argamijn" Vandaar dat in hèt bijzon-
der de mijnvrerkersafgevaardigden uit l,Jales zícin bíjzonder huiverig t,oonden
om.de 6-daagse werkr¿eek af te r+ijzen, ja zích zelfs min of meer bereicl
toonden deze te aanvaarden.

. 
'ttBeseft 

u'*, vroegen televisieversl.aggevers van de ßBC aan ScargíLL,
i'dat u door de afwijzíng van de 6-daagse werkweek 1600 nieuwe arbeiclsplaat-
sen'.in de mijnindustríe offert,?!r Scargíll gaf, ondanks aandringen van de
vraagstel-lers, geen rech.tsÈreeks en duideLijlc antríoord" ü7íe dat wel deed
Ì.,üas een,zekere David BlunketÈ, die voor Labour zítting heeft in het Britse
Lagerhuis. In een ingezonden stulc in het dagblad. Tlze Guardían van i0 juli
j.1. wees hij er op, dat aL het gepraåt van de National- Coal Boarcl over de
schepping van níeu¡re arbeidsplaatsen met vele korrels zout dient te worden
genornene rranneer men zích reker:schap geeft daË er sedert heË einde '¡an de
grote- mijnwerkersstaking niet mínder dan 80.000 arbeidsplaatsen in de ko-
l-enindustrie verl-oren zijn gegaan en dat Legenover de nieuwe arbeidspl"aat-
sen die er volgens zeggen geschapen worden nog al-tijd r'reer andere bezíg
zíjn te verrlwíjnen" In dezelfde edítie van hetzelfde blad r^rees een andere
briefsehrijver er op, dat de Brítse mijnen sinds geruíme tijd enorme tech-
nische verbeteringen hebben onder¡¡aan en daL moderne technologie geenszins
te rijmen vaLt met een verLenging van de arbeidstijd"

I{oe dit ook zij, het optreden van de mijnwerkers in Zuid-Yorlcshire
sprak een duidelijke taal" Hun oleídersl mochten verdeeld zijn en elltaar
in Rothesay ín de haren vliegen, zij reageerden met een eensgezindheíd en
een strijdvaardigheid die drie jaar lang niet werd \¡¡aargenomen en die ve-
len voor onrnogelijlc hadden gehouden" Ze noodzaakten de llational Coal- Board
tot verzoenende gebaren" Aan 18"000 nijnwerkers in Noord-Yorkshire r+erd
per brief gevraagd om het voorbeeld van hun maklcers in Zuid-Yorkshire toch
vooraL niet te voLgen en hun egezond verstandt te gebruiken, aangezien een
staking rrampzaLige gevolgen voor de industriet zou hebben" I']at de nâtio-
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naL Union of ltíneworkers betreft, de dÍstriktsvoorzitter in Yorkshiie, een
zekere Jack Taylor, verklaarde ciat de bond bereid was de saak met i{e o-e-
drijfsleiding te bespreken"

Op het moment, dat wij deze regel.s schrijven duurt de staking voÕrt en
zíjn de geschilpunten nog niet opgeLost.

t

A}TTI-STAKTNGSAFSPRAAK? VODJE PAPIER

Zowel in de Verenigde Staten als ín Groot Brittanniä pogen Japanse onderne-
mingen hun overzeese vestiêingen aldaar op diverse manieren te vríjluaren
voor door hen niet op prijs gestelde aktÍes van het personeeL. In Anerika
bouwden Japanse autofabrikanten fabrieken om des Ëe beter te kunnen:opere-
ren op de Amerikaanse urarkt. Voor díe fabrieken wierven ze Amerikaanse ar-
beiders door hen rel-acíef hoge lonen ín het vooruítzicht te stellen. I4aar
wÍe, daardoor aangelokt, een baantje probeerde te krijgen, zag zijn pogin-
gen slechts dan met succes bekroond, indíen híj gé6n líd van een vakbond
was of zich bereid verklaarcle zíjn lidmaatschap op Èe zeggen. fl"ijkUaar
\^taren de desbetreffende Japanse managers het slachtoffer van dezelfde of
een soortgeLijke dwaling die ook ten grondsLag lag aan de pol.itíek'van de
Sritse premíer Edward Heath in het begin van de jaren' t70 of aan het hui-
dige optreden van ¡nrs. Thatcher" Beiden huLdÍgden het standpunt, dat de
vakbond als de aanstichter van a1l"e arbeidsonrust m-oet rrrorden gezien" t'Al"s

we de vakbonden buiten onze bedríjven houden", zo daehten de Jàpannêrs ken-
neLijk, ttdan zuLLen deze niet door stakingen'r,,rorden getroffen"'tl

In Groot-Brittanniä hebben de Japanse ínvesteerders een andere r,reg ge-
volgd. Ze eisten van,de aangerrorven persooeelsLeden niet dat ze ongeorga-
niseerd zouden zijn, ze sloten met de vakbond een arbeidsovereenkomst af
die een z.g. rantí-stakingsclausule' bevat,te" Iliteraard bood noch de ene,
noch de andere.methode de garantie die de,Japan$e ondernemers ervan ver-
wachtten. In de Verenigde,,staten bleelc al spoedíg dat ongeorganiseeide ar-
beiders zeker nie¡ minder strijdbaar ,zíjn dan hun georganíseerde makkers;
dat de stríjdbaarheid van r¡erkenden' niets te maken heeft met huir aL of
niet georganíseerd zijn.,

Of het de Anerikaanse ervaríng ís geweest., die de leíders vårl de Ja-
panse bedrijven in Groot Brittanniä een andere nreg heeft doen ínsl"aan r're-
ten hre niet" t'fisschien hebben ze voor de',aldaar: üoegepasÈe methode gekozen
omdat, het hun niet ontgaan was hoezeer de Britse vakbeweging een Ínstituut
Ís cer handhaving van de sociale vrede" Iets waarin de Britse vakbeweging
overigens niet versehilt van de vakbeweging elders" I{oe lnet zíj, de dírek-
tie van een der Japanse fabrieken, gelegen ín Zuid-üIales, vond de vakbond
van de ßrítse elektric.iens bereid een arbeidsovereenkornst af te sluiten
v¡aarinnadrukkelijkwerdvastgelegcl, dat debond gó én s t ak ing
zou uitroepen.

Vanaelfsprekend bood het geduldige papíer r.raarop deze, afspraak zwart
op wit r¿erd vast,gelegd in het geheeL freen garantie, dat : de l"eden van de
betrokken vakbond zieh ook inderdaad aan de afspraak - niet door hen maar
door de vakbondsbureaukratie genaakt - zouden houden" lliet zo lang geleden
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bleek de c"a.o" ín kvrestie niet meer dan een voclje papier" Ilet gebeurde
toen de arbeíders een l-oonsverhogíng eisten, die de direktie weigeide. Ilet
kwam niet direkt tot een staking voor onbepaaLde tíjcl. De arbeiders rea-
geerden met een korte werkonderbrekíng, tijdens rnrelke zíj í1 de kantíne
van het bedrijf beraadsl-aagden over eïentuele verdere stappen. Het gevolg
r¿as dat de direktie haar halsstarrige houding liet varen- en bespr"ñíng"i
over de Lonen met de bond ope-ncle.

op h-et eerste gezicht leek de uitersÈ lcorte werkonderbrelcing naurùe-
lijks de moeite rr¡aard om en veel aandacht aan ce schenken" trr gaaÈ immers
in Groot-Brittanniä vrijwel geen dag .¡es¡¡ij zonder het een of andere ar-
beidskonfLikt van heel wat langere duur. Ifaar de FinaneiaL Tímeso een dag-
blad dat ziin Lezers vooral in financiäle kringen en onder mânagers vin,li,
dacht er anders over" De krant wijdde een belangwekkend artikel aan ti ge-
beurde en noemde het sympt-omatisch voor trat er in de toekomst nog Ëe r,rach-
ten viel voor bedrijven en bonden die overeenkomsten van dit type hadden
gesloten. Het feit, dat de leden van de vakbond van elektriciens zich door
de afspraken díe hun tleidersî hadden gemaakt in geen enkel- opzicht gebon-
den hadden gevoeld en de overeenkomst ten spijt et werk hadden neergeLegd,
achtte de Fínaneí'aL Tdmes van grote betekenis en een vingerwijzing voor-de
werkelijke verhouding tussen de vakbewegíng en haar achterban"

Is die zienswijze juist? Idij urenen van wel, niettegenstaande de TuC,
de overkoepelende organisatie van de Britse valtbeneging zich mi.dden juLf"
tegen het maken van dergelíjke lanti-stakingsafspraken? heeft gekeerd. Dat
feit bewijst naar onze mening niet, dat de houding van de Brí.ise vakber,re-
ging ín het aLgemeen zou verschillen van de houding díe de bond van elek-
triciens in het bijzondere geval van het Japanse bedrijf in kv¡estie heeft
ingenomen. Het bewijst volgens ons alleen maar dat de tUC ¡le sociale vrede
op een wal subtielere manier wil handhaven dan de.betrokken vakbond"

In 1971172, toen Bdward Heath met ztn Industyíal ReLatíons Aet d,e ve-
1e tr¡ílder stakingen te lijf wilde gaan, bezwoer de leiding van de TIIC hen
om. dat maar âan haar over te laten" trrletsartílceLen, zo meenden de heren be-
stuurders, \raren daart,oe mínder geöigend" Dezelfde gedachte heeft ongetwij-
feld de stoot gegeven toË de kritiek van het grote vakverbond op de ugo"n-
staking-c1ausulest " I,Iíe de arbeiders ïnet eníg gevolg van strijd r¿iL aihou-
den, zo is steLlig de redenering geweest, kan dat voornemen beter niet bíj
voorbaat schríftelijk vastleggen,

De vakbond van elektriciens - zo blijkt trit een bericht in het Britse
dagblad The Guardían van 17 juli j.1" - heeft er weinig oren naar om het
advies van de TUC op Ëe volgen. John GranË, de woordvoerder van deze bond,
verklaarde: t'lnrij zullen voortgaan met het sluiËen van dat type overeenkom-
sËen dat onze lerlen ìrensen dat r'üíj sLuiteir. " Gezien het f eit dat het bijzijn bond aangesloten personeel van de *rapanse fabriek in ülales getoond
had aan het door hem bedoelde soort afspraken volslagen lak te hebben, kan
dat een hopgst merkwaardige uitspraak worden genoemd. Het is een uiËspraakrlie eens te meer aanEoont, dat de vakbondsbureaulcracen steeds ro""a oprrí"1rro
voorgeven uit naam van de leden le handelen ofschoon, als pun¡je bij paal-
tje komt, die leden geheel anders handelen dan ehun' leiders ril-l.tr.

Samengevat kan r,rorden vastgesteld dat ut voor de praktijk rveiníg uit-
maakt of de vakbeweging nu tevoren verzekert dat ze haar leden niãt tot
staking zal oproepen, dan r¡el zích tevoren v¿n een dergelijke verzekering
onühouclte maar zieh tegen een staking keert zod.ra de leden ãe arbeid rrrurl
ieggen. Bij de Japanse fabriek in lüales baaÊte de gegeven verzekering niet,
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in andere gevalLen heeft de subtieLere methode soms enig succes opgeLeverd"
Maar of de vakbeweging het nu zus of zo speeLt, als arbeíders de strijd
voor noodzakelijk houden dan kan geen enkeLe nethode hun strijd verhínde-
ren, dan kan geen r^tetsartÍkel en geen cLausule in een overeenkomst hen van
aktie afhouden.

T/iIIE IIEEFT BR BELANGSTELLTNG?

Bij uitgeverij ¡stabo/All-Round' in Groningen verscheen een aantal" jaren
geLeden, onder de títel ttttie tùLLen boas bLieuent', een boekje over de gro-
te landarbeidersstaking van 1929 in Oost-Groningen. Het qrerd geschreven
door Jaap Meulenkamp, wiens vader in Finsterwolde namens de ongeorganíseer-
den ín het stakingskonnritee zat en die derhalve aLs jongen de gebeurtenis-
sen van zeer nabij heeft meegemaâkt"

De oorspronkelijke prijs van het boekje was f l7 þ65" Door toevallíge
ornstandigheden zíjn lríj ín sÈaat een aantal exemplaren van zijn boeíend
verslag tegen verminderde prijs van de hand te doen. I¡le kunnen het aanbie-
den voor f !0'50 (onze inkoop.príjs) vermeerderd met een bedrag van î 2150
voor portokosten. BelangsteLlenden dienen, om in het bezit ervan te komen,
ilerhaLve een bedrag van ! 13,-- te stort,en op girorekeníng 3a 76 95 t.n"v.
dè Penningmeester van eDaad en Gedachte¡ met de vermeLdíng lBoekje Landar-
beidersstaking?. BestelLingen r¡orden uítgevoerd in volgorde van binnen'-
komst.

LEZ ERSBIJEENK.Oi'TST ''DAAD ET'T GBDACHTE''

Ons plan om een bijeenkomst te houden waarin de l.ezers van ons bLad met de
redaktie van gedachten kunnen wísselen, blijkt in goede aarde te vall"en.
Van een aantaL lezers ontvingen we reeds posítieve reakties " Idij steLLen
ons voor de bijeenkomst te houden op zondag 27 septernber a"s. [Iie er aân
r¡i1 deelnemene maar zÍch tot dusver nog níet heeft opgegeven, dient daÈ
alsnog te doen v66t 20 augustus â"s. In verband met de voorbereídingen
zien wij ons genoodzaakt op die datum de aanmelding te sl"uiten" AlLen ãie
zích dan hebben opgegeçen ontvangen vervolgens per brief nadere informatíe
omttent plaats van de bijeenkonst en alle overige bijzonderheden.


