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De roep "Eenheid in ó.e. vakbe-.
weging'8 heeft in do jaren- die-ach-
ler ons liggen, diep mortel gesche-
ten in -d 3 brede kringen van ons
volke Bijna rijf jaren var* ver-"-
schrikking hebber de geest van
ops volk-.wakker geschud-.e n hetgeen
vó c r da oorli og slechts la.ngss,am;
g-roeid.3 en moeizaam vooruit kwaïalw'
voltrekt zich nu in sneller tempo
dan do stoutr.oGc'igfir.e ooit' had dur-
ven dr ome rA o Ailerwege openbaart 'zich
oen "Sterke . <3rt.ng naaf vernieuwing
en hst va?,t zeker niet 13 verwonde-
ren, dat deze "ook op hst gebied van
do vakorganisatie treffend, tot uit*-
drukking kont, .. •

.maler-daad is het vakvöyèïiiLgl'JigB»
vraagstuk een Isvenekwest-ie' geworden
voor honderdduizenden Nederlanders „ •
aie met de arbeid var,> hoofd on hard
in hun levensonderhoud' voorzien* "•'
Van verschillende zi jden, h-aaf-t men
.lians reeds, nog'tijdens de Duitse
bezetting de hand aan de •ol-cep- se-

CS l -̂. f-» f* -.f - T. ^ _l_ .L _' l _ • **• l~J ^

reeds tot oprichting -va n een een-
heidscrga.rriaatie. van werkers in hè V
mij rib e dr. i j f gveargi ng »

Niettemin "bestaat er « hoe kan
het andera - 7 •« nog veel oriklaar-
heid over het wezen in de eenheic « -
vakbeweging j over haar doelstel--.-
l i ng, vcoruitaichten. organisatie
etc« De behoefte aan een duidelijk'
omschreven beginselverklaring werd
riaar mate de -beweging voor de vak"
yereenigi rjgseenlioid groeide, steeds.
sterkor geveelde»

.. "ffi'j vertrouwar.;, dat dit geschrift
er to'3-ius.g bijdragen aller*.? die- . -
het vakveree.oi'gings^vraagPtuk ter
harte gaat in staat t'c stellen
een córdeel te vormenf omtrent het-
geen er tlis®, op dit 'gebied moet .
worden

U - - —- - —— - — ^ -**>.*. .k — uvO 13"P-
.Bme bezweek,..,iechter en sterker -

en 2,0 mogelijk eeïBgezindar - dar;
o o re weer o p - t e bouwen, Me-n bezint'.

Cjp de vorm, waarin- de vakbewe-
ing. na._aü bevrijding zal herrijzen,

o» ao -nieuwe taken, die zij zal' heb-
ben te ver vullens. ep'-de plaats ,
3 ie zij in de maatschappij van
straks zal moeten innemen*

Beginselverklaring en Program,
die v/lj hierbij openbaar maken?
willen een bijdrage z i jn voor het
gr et e wor k .va n' de weÉer cpb ouw va n
de vakbeweging«, Si j willen een
grondslag loggen.voor het streven
r^a.r een e e nh e i ds vakbeweging.- dat
alom in de lande naar voren komt»
In de laatste t i jd z i jn immers in
tal va n p laa 10 o n zog e naamc, e c e n- -
taqt-dQnaaiasiea ontstaat; die zich
de propagania voor de eenheidsgo-
dacht-e bij do 'wed-3r opricht i r-g van
'de ^7akbevvreg'ing ten doel .hebben go-
s t el c1, o Zij mogon zich veelal in de
c riders t euning e n s impat Ie va n brede

'lagen der Werkerss zowel der vree-
ger-georgarisosrden als die der on-
georganiseerden verhcugeric In be-
paalde deelsn van bevrijd l.Tederland:
:ln het bi jzonder in do mijnstreek r
bleek deze drang naar eenheid in.

"de vakbeweging zo sterk, dat

Wanneer wij hierboven spraken-.
rang nae,r var'iiouwing!: , dan

wil zulks niet zeggen,, dat wij .
all DB zouden wille n verwerpen, wat
wi j ivoc r .de oorlog als waardevol
hebbe n j.ere n bèschouwen0 Integen-
"deel ~ wij willen aa rik nopen bij d e - '
grote betekeninSf, die de vooroor-
logsevakbewegi ng voor de Nederland-
se- arbeider heeft gehad en het be-
langrijke werk. dat zij op. sociaal
en economis gebied heeft verrichte
Wij behoren zeer zeker niet tot
diegenenr die zich laatdunkend over'
de vroegere vakbeweging menen -te
moeten uitlateno De Nederlandse - -
arbeidersklasse heeft haar voor de .
verheffing van z i jn levensstandaard
veel te da rik ei: en de gevolgen van
de- economische crisis der vooroor-
logse jaren zenden voor haar, zon-
der het optreden van de -vakbeweging.
nog veel noodlc.ttiger z i j n geweeste -
• ' -Maar wat de vakbeweging in de
jaren voer de' oorlog in het bijzon-"
der heeft verzwakt, wat haar belem-
merde ten volle de kracht der ge-
organiseerde arbeidersklasse te
ontplooi en j wat haar aantrekkings-
kracht op de honderdduizenden on-
georganiseerden sterk verminderde
- dat vas wel in de eerste plaats
de toestand van schier hopenloze
verdeeldheid» waar i nf de vakbeweging
zelf vorkeerde..:. Wij veroorloofden
ons immers in ons kleine land ' d é .
l uxe ' ' vaï!_ ni et mi na er dan a • e v ' e , -n
vakcentrales : plus de (o n) nodige



-2—bondjeö, deplaatselijke en landelijke
dio zich in geen enkel groter ver-
band konden schikken*

Wij w-illen op de oorzaken van
deze verdeeldheid hier niet al te
diep ingaan. Zij was ten slotte
het resultaat van een historische
ontivikkeling, die door een voor die
t i jd typisch Hederlands sectarisme
werd bevorderd, en die men zonder
een sterke impuls van buiten af,

winnen. Zo bleven de al te talryke
vakcentrales gescheiden naast el-
kaar voortbestaan, lang nadat de

Duitse
dor land..

legers "bezetten ons va-

JDe vakbeweging en de oorlog.^

Wij geloven, dat
wege wel over eens
het geen bijzonder

men het er aller-
zal zi jn , dat
roemvolle blad-

tegenstallingan, die tot de split-
sing hadden geleid in feite hadden
opgehouden te bestaan. Verschillen
van opvatting in zake taktiekj or-
ganisatievorm etc» vielen steeds
meer weg; protestant- Christelijke
arbeiders staakten, als het er op
aan kwam, evendapper tegen een
onwilligen patroon als hun moderne
collega's, ook al was het Chrii-
t el ijk vakverbond aanvankelijk
gesticht als een organisatie, die
wars van alles, wat naar "klasse-
strijd" zweemde was; Katholieke
arbeiders bonden zo nodig de strijd
tegen Katholieke ondernemers aan»
ondanks de leer van het Roomse
s»lidarisme, die het R.K.W.V. in
z i jn vaandel had geschreven;
moderne organisaties vonden vormen
van nauwe samenwerking met confes-
sionele bij de "vreedzame" onder-

de patroons-organi-
van de afsluiting
contracten,
openbaarde zich een

nivellering, een naar elkaar toe-
groeien der onderscheiden vakcen-
trales , die de mogelijkheid van de
eenheid in zich borg. De vroegere
tegenstellingen hadden zich voorde
oorlog reeds overleefd. De eenheid
was voor de oorlog reeds een moge-
lijkheid, ja een dringende noodza-
kelijkheid geworden, -

Er waren stemmen, die daartoe cp-
gingen. Zij wezen arop, dat de
taten, die de vakbeweging behaalden
veel groter zouden kunnen zijn, in-
dien men niet gescheiden in zeven,
maar vare'nigd in Se n vakcentrale 2ou
optrekken* Zij wezen op de scherpe
aanvallen van de kapitaalsmagnuten
op het levenspeil der arbeidersbe-
volking gedurende de crisisjaren,
op de steeds toenemende gevaren van
fascisme en nationaal-socialisme,
feiten die eensgezind verwoer nodig
maakten,

Maat de scheidsmuren waren nog te
hecht en te sterk» De las.t van het

handelingen met
aaties ter zake
uran collectieve

In dit alles

vakbeweging gedurende deoorlogsja-
ren in het boek harer geschiedenis
heeft geschreven. Reeds vrij spoedig
na de Duitse bezetting z i jn alle
vakorganisaties voor de fascis^
tische vloedgolf bezweken, zonder
dat ernstig verzet aan den over-
weldiger werd geboden» Hat heeft
geen zin in dit geschrift de sefeld
vam ieder afzonderlijk ööm deze
smadelijke ondergang van onze vak-
beweging, breed uit te meten.
®ver die vakbondsbestuurders, die,
door lafheid of eigenbelang gedre-
ven, deze betreurenswaardige gang
van zaken hebben bevorderd, zullen
de vakbondsleden, resp, de tribu-
nalen na. de bevrijding het oordeel
wel uitspreken. Maar wel moeten wy
vaststellen, dat de voornaamste
oorzaak, waarom het Nazi-dom met
het opruimen van de vakbeweging zulk
een gemakkelijk spel had,weer
gezocht moet worden in haar verdeeld-
heid. Het fasciaine kon er nu immers

de ene vakcentrale tegen
uit te spelen, de een na
aan te vallen en te ver-
Het vond geen eensgezinde
strijdbare macht tegen-

De nederlaag van de vak-
beweging werd juist door haar ver-
deeldheid volkoman. Bij het verzet
van ons volk tegen den overweldiger
heeft de vakbeweging dan ook als
leidinggevend en organisatorisch
centrum geheel ontbroken, hetgeen
de strijd van de arbeidersklasse
tegen de aanval van het fascisme on-

resul- getwijfeld ten zeerste heeft ver-
zwaard,

Maar toen het fascisme dacht
met de ver niet iging van de arbeiders
organisaties aan de arbeidersbewe»
ging zelve één dodelijke slag toe
te brengen, vergiste het zich.
Het fascisme slechtte de vakorgani-
saties, die de arbeidersbeweging
voorheen verdeeld hielden. Dat was,
bij alle verlies, een enorme winst!
Onder het gelijke lot van de fascis-
tische onderdrukkers hebben de ar-
baiders de weg tot elkander gevon-
den; zij hebben de handen ineen
geslagen en gezamenlijk in bewonde-

in slagen
de andere
de andere
nietigen,
sterke en
over zich.

verleden kon men nog niet afschudden, w
Daartoe waren hevige achjtfkken vereist..ring- afdwingende massale vorzets-
Zulk een'schok kwam spoedig - acties aan de vijand zware slagen



kunnen toebrengen* r-e
e n Me .1 s tak i nge n, de spe orwBgs ta™
kirig on hot massale verzet tegen
de ar "bei ds inzet leerden ; dat men
gemeenschappelijk handel^:: kan
tegen een gameenf-ohappeD ijke vij-
and, ook al denkt, men over 'de
maatschappelijke- vraagstukken.
over G-odadisnst en p dit. lek ook
nog ze verschillend.» Welk een
nachttg wapen bleek d 3 eenheid te
zijiil Deze eerli.eid weer te-niet,
te" doen zou een e ra? ns t i ge. ramp:.;.

3 <-
de Jas,
uiten,

van de vakbeweging weet te
een stap voorwaarts Toe tekent,

vergeleken "bij de toestand van
voor 1940.

Maar ariërs om z i jn hier dan toch
weer de oude scheidsmuren "bezig
t o herrijzen ; de overleefde tegen-
stellingen weer aan het ontstaan,
die voor -en tijdens de oorlog d©
positie van de vakbeweging zo
uitermate hebben verzwakte S n wan-
neer wij dan vernemen, dat daar
"ginds in het Zuiden ve,n Katholiek-

voor de toafeomst der arbeidersklas- kerkelijke zi jde weer "verboden"
s e e en
k ene r.

van ons gehele volk bete-

?> ;s i; t< ; ; ii i? tt :t n i! t? d!

Hoe behouden wij de eenheid ?

Wij staar, m de bevrjjdjng voor
de taak van de wederopbouw der
vakbeweging. Maar hbt lijkt ons
duidelijkr dat wij dit werk niet

méér kunnen herbeginnena o ad er
op het punt., waar het in 1940
werd afgebroken, Tussen teen en .
rru ligt 3311 langdurig tijdvak rail,
geweldige ervaringen, waarin oude
vormen stierven en nieuwe denk-
beelden ontstonden* In het bijzon-
der kwam eer;, eenheid van handslel
tus s o n de Jfe d erla nds e arbeiders,

• t o t stand, zoals nooit te voren
ia de gosnhi adenisj. Met dit alle's
dient rekening te worden gehcudoru
Me n zal nia t mp s t e n j t eru ggr i j pa rf '
naar een onherroepelijk geworden
verledenf maar' moedig niai-we wegen
.durven inslaan» zoals de nieuwe
t i jd die verlangt»

In het deel van &ns larn
reeds van het nazi-juk is
zien wij voornamelijk twee rich-
tingen, waarlangs nen tct opbouw
van een eensgezinde vakbaweglr^
tracht te geraken» Vooral onder de
mijnwerkers is de drang naar de
vorming van één vakbond voor het
gehele mijnbedri j f zeer groot, het
geen zoals wij reeds in de inlei-.
ding van ditggeschrift vaststelden
" tot de vorming van &en eeribeids-

niet

worden afgekondigd om lid te ayn
"van bepaalde organisaties. i"*e«
de Eenheidsvakbeweging, dan dringt
zich toch. al 'te zeer de gedachte op
dat hier enghartige groepsbelangen
zich ten koste van het algemene
arbeidsbelang tracht3n te herétel-
len, en een van de grootst wineten
van de bange t i j d , die rui welhaast
achter ons ligt, te niet dreigen
te dcen*

Daarom menen wi j , is de andere
weg;die rechtstreeks naar de tot
standbreng ing. van lilenheidsorganir
eatiee leidt, ten one mulo verkie-

* Wij ontkennen daarbij
dat de 'eenhei d.? door de wer-

kende bevolking, van ons land-tij T-
dens de oorlogsjaren in zo grote
matm.toon gespreid door de byzon-
dere -;oms,tandigheden van dit tijdvak
is tot stand ge k ome n e Maar wel
ontkennen, wij , dat zij alleen voor
dat t j jdvak en alleen onder die
byzcndere omstandigheden-zou kunnen
Jestaan en /reedzama? tijden .'onver-
mijdelijk tot nieuwe v er splinter i n-

b-vr i id "er; 2oud.ua moeten leiden. Men
moet ver trouwer: hebben in de nieuwe
gedachten, die onder onze arbeiders
z i j n opgegroeid^ in de nieuwe en
grote ervaringen,, die zij hebben

opgedaan; men moet deze stuwen en
richting- geve n en voor de resten
der oude verdeeldheid niet terug-
wijkeru Dan kan het ideaal van een
'eenheid worden bereikt * Dan is de
verrijzing van een eensgezinde,
ff! T. n V» ~\^r\ ''t TX , n 4- «^ J " J ~ l — _ _ - a -l -l

dat

organisatie van werkers in het mijn-"; 3n atj iJdbar? vakbeweging
h«H^--i-F i«*.**«. T^ av^'to.» ^«n ö v , het einde van deze .jaren vanbedrijf leidde. In andere delen
van bevrijd, gebied ging men wel
is waar tot heroprichting1 van de
drie grootste vakcentrales,
protestantse en katholieke,
maar men zocht nlettemï r. aan ö& ,
drang naar eenheid tegemoet te
jcomon door het vormen van oen ^ j g »
overkoepelings^orge.nisatieo Wij
erkennen gaarne, dat zulk. een over-
koepelingj wanneer zij niot tot een
formaliteit beperkt bl i j f t maar
zich in de vorm van een levendige
samenwerking vanaf de tc;t: tot aan

n • - ' . t j ^ - w - * - w * * i ' « i i . i

>eproeving mogelijk. De geschiedenis
heeft ons een gro.te kans gegeven

moderne °m de O3nhei<* der vakbeweging te6 'verwerkeli jken. Wij z i jn er allen
tegenover ons volk verantwoorde-
lijk voor, dat deze kans met
wordt verzuimd*

• « • o *
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Op de betekenis vön de vakvéi
enigingseerhsid v~cr ons S'.igen
land hebben wij in de loop van
geschrift reeds oni^c melen gewe-
zen. Wij zouden deze kunne r om---
schrijven mat ds woorden ; die de
voorlopige voorzitter van het
F»V,7o O e v.ar. Licnden, ton aar;-
ai en van het irjJ;3rratioïB,le vak-
vêrenigingscongre^ te Londen
bezigde; "Door het .T.V,V f, is voor
de oorlog belangrijk werk gadaanf
maar als een nieuwe organisatie
de.mogelijkheid biedt even gedegen,
doch omva ng r i j 1: e r t e a i j n r da n
dient deze nieuwe organisatie ge-
vormd te werden"1 ' 7<o denken
er met betrekking tot de es
vakbeweging in cns land ook over c

"Wi j zullen immers na c1 e oorlog
over veel grotere tracht moeten
beschikken om de gev/eJ.dige taken.,
die dan voor ons st&.an. te volbren-
gen o De arbeiders i.. Ie, s 3 a va n o &
land streeft naar een veilig,
vreedzaam on welvarend "bssttaano
Zij wenst na, du nood der oorlogs-
jaren geer, .naatschappij terug

• niet langdurige economische crisis,
met elkaar opvolgende loonsver-
lagingen, met
ter ing der
massa-werk
staan vol zorg voor de oxió.erc.*:,
en zonder uitzicht voor Se j euj
Het it duideli jk voor . ioda? 5 rip,
een maatschappij : zoals ds arbe
ders die verlangen slechts door
middel van de sterkst mogelijke
machtsvorini
se tot s
de eenhe
voorwaarde tot de definitieve ver-
beter ing van het economische lot
der arbeidersklasse en 'voor de
verhoging van haar sociale reu'titan
'alsmede haar vrijheden»

Dat wordt niet alleen in ore
land in brede kringen begrepen 0
In tal van lande n,, die zich reeds
van het
breekt
heidsvakbewegi
ri jk en België } in Italië en Ö,H
bevrijde Balkan-lande n, zien wij
deze reeds in sterke mate verwe-
zenlijke Inderdaad, in do vakver*
0 ni gi ngs e e nhc i d be zi oh z ie Ir t o t
een hoekpijler v?,n de deiuokr-atis-
in Europa te ontwikkelen. Op hot
1 nt er m t i o nale vakver e nigi ngisc o n
gr es te Lorden werd dit o.cor de
Sovjat-Russische afgevaardigdo
Koeanetsov als volgt uitgedrukt' ,

vEsdo er; de voilighoid' ir. het
oorlogee Europa, hang3r in to'8-
nie ric:;t-a af van de eenheid der

domo krai j. s c hè Lancleiio Sft dei-e een-
heju der döiaokra^i? ;"; is op haar
Daurt wcor afhankelijk van ae een-
heid d «r 3.i-bei d er£ klasse in de
o nder se hoi de n, landan??';

Daarmede ie dw internationale
van de vakver e nigiugs eenbei d kort
en trsfffirid. -getekende De éénheide-
vakbewegi?.-g is niet alleer, wense-
lijk voor de verbetering fa,":. c.e
sociale en cc o n omi s c h e t o e s t, a nd
van onze- arbeide.rebavolking ; zij
is voor de ontwikte l i :ig van de vree.
vrede en de demokratifc in .Europ.i
en de gehele wereld van beeliesen-
cie "beteksniso Degeik-M, dia ter vTil^-
le van de belangen van -'igen groep
cf partij ó.s vakTerenigi ngs eenheid
In de wsg treden,, .laden dua wè3 een
z e er grote i' e r a nt w o or d o-, i j khe i c.
op-z ich I ^
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De ïïonhe.i. d der s/ïikbewegi ^:, die
vri j voori?tc,ar,r be a o houwen wij niet
al ean eenvoudige als het tjare
mechanische ismérpnitJltio^ van de
diverse vakcentrales , , . die voor

Nederland-
se vakbeweging va u dan aara-ang af
cp ea:, ^ehe^: nieuwe gr o nd ra la g. moe-
ten, ^oriei; opgs t rokken, een gr c- nd-
3lag. dif. iudardac.a breed, genoeg ia-.
om a l '.".. G .'Mader.Lande e werkers met
hoofd en hand van stad ^r, land te

ge-
recht te

genoeg
o:r. g3easesBohapp.e3.ij3s: handel er. mo-
gelijk te makerj.-

W : j P t el l eïi ?.-ns voor : dat de
aüo V.-.Br. /-ovc3l doeraijl: cp industri-
e l e gr o nas la g zaH w o r d e n g eor ga ni -
seerd., ];e ve-kbonden voov da oorlog
waren uitsluitend naar de beroepen

roepe;
wae. Koemei alle a.rbeiders

in zulk een industrie tegen 'een
werkgever of werlcgever a-organisatie
i? t o nden. war er? si l zelve verdeeld
in eenaantal organibatios ; geschei-
den raar ga l o of of politiek, en
vervolgens /nog esn? .raar hun beroep r
Kfc t gHvol.2 w/ae r d a b de s.tri jdbaar-
heid van de vakbeweging, uittrrmate
werd verzwakt er. nimmer die resul-
ta t en -konden worden bereikt, die
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mogelijk zouden zijn geweest, in-
dien alle arbeiders i n é é n
organisatie in hun bedrijf of tak
van industrie gemeenschappelijk
hadden kunnen optreden. Door het
bedrijf emindustrie, als grondslag
voor de vakorganisatie te aanvaar-
den, menen wij, dit vooroorlogse
euvel te kunnen overwinnen en
de positie van de vakbeweging te
versterken.

Wij stellen ons voor, dat de
E • V • -D • O J) CLQmoJ£!*cï» "CiSCiXG ê^-*^ lid S JLct£?
zal worden~gêorganïsiëfd.""vêrkïë-
z.^ngen van alle besturen, van hoog
tot laag, roulering van functies ,
regelmatig overleg tussen bestu-
ren en leden over .alle belangrij-
ke, kwesties de, vakbeweging; rakende,
'k ô ae.n,! •• o ns<;. vo or. a I's - mldd ei e n; ora

r ';•.,'.
daartoe te gerakenV De vakbeweging
zal daarvoor des te stevige? ver-
ankerd zijn in de arbeidersbevol-
king en stormen als diep tijdens
de oorlogsjaren des te beter kun-
nen doo»staan« Bovendien kan
slechts zulk een demokratische
opbouw van den vakbeweging aan ie-
der lid het belijden van zijn
godsdienstige overtuiging er het
nastreven van zijn maatschappely-
ke idealen mogelijk maken, die
nimmer een voorwerp van vervolging
van de zijde van tfakbondsbesturwn
mogon worden, zoals voor 1940
voorkwam en verdervolijke politie-
ke enghartigheid in de vakbeweging
bevorderde.

Wij stellen ons voor, dat de
eenheidsvakbeweging op politiek-
neutrale grondslag zal worden ge-
organiseerd. De verbinding van
verschillende vakcentrales met
bepaalde politieke partijen ver-
hinderde voor de oorlog niet al-
leen tallozen tot toetreden, zij
vormde ook een der ernstige ob-
stakels voor de verwezelijking
van de eenheid» Het losmaken der '
vakbeweging van enige politieke

-artij? betekent niet, dat de eenhei ds-
vakbeweging niet zou kunnen samen-
werken met politieke partijen,
die op sociaal-economisch terrein
gelijkgerichte doeleinden nastre-
ven. Zo groot mogelijke samen-
werking van ons volk in zijn on-
derscheiden groeperingen blijven
wij steeds gewenst achten, waar
deze maar dienstig kan zijn aan
de vooruitgang. Maar de vakbewe-
ging dient steeds een zelfstandige
formatie, niet verbonden aan enig-
lei politieke partij te zijn, wil
zij niet tot een onmachtig sec-.
tarisme vervallen.
Wij stellen- ons verder voor, dat
de eenheidsvakbeweging niet ge-
koppeld zal zijn aan enige werk-
loosheids-kas, zoals dit voor de
oorlog het geval was.

gekoppeld zal zijn'aan enige
werkeloosheids-kas, zoals dit voor de
de oorlog het geval was . De gehele
uitvoering van de werkloosheid-
verzekering behoort tot het ter-
rein van de staat. De vakbewe-
ging heeft'ir dit opzicht een kon-
trolerende, geen uitvoerende taak.
Beiden sluiten elkaar zelfs uit.
Het verval van ie vooroorlogse
vakbeweging was mede te wijten
aan het feit, dat zij in plaats
van als strijdorganisatie voor de
arbeidsbelangen door velen meer
en meer werd beschouwd als een ver-
zekeringsinstituut. Die fout van
het verleden dient evenzeer verme-
den te .worden«

; .;Wij > stellen ons ten slot te,. * ... :. .'-•
voor.y-dat ;de ëenhei'dsvakbeweging
deel aal uitmaken van de nieuwe
iinternationale Federatie van.
Vakverenigingen, tot welker op-
richting op het reeds genoemde
Londense Congres werd besloten.

nieuwe Federatie, die de vak-
verenigingseenheid op internati-
onale schaal wil verwezenlijken,
lijkt ons de belichaming van de
idealen, die ook de Nederlandse
arbeiders op vakverenigingsgebied
nastreven. Zij opent de mogelijk-
heid tot nauwe internationale
samenwerking ter verzekering van
de hoofdeisen van de gehele arbei-
dersbeweging, zij vormt een niet
te wwerstreven macht tor waajjbor-
ging van vrede en veiligheid.
Oude socialistische vakorganisa-
ties maken er, naast katholieke en
christelijke vakcentrales en de
communistische vakbonden van de
Sovjet-Unie, deel van uit en zoe-
ken ernstig naar middelen en we-
gen van een zo vruchtbaar mogely~
ke samenwerking. De Nederlandse
Arbeidersbeweging wil daarvan ze-
ker niet afzijdig staan.

,& & & & &,& &

Geen vierde vakcentrale

Men heeft tegen onze actie voor
de eenheidsvakbeweging van enige
zijde het bezwaar aangevoerd, dat
deze zou kunnen uitlopen in het
•••egendoel van hetgeen zij beoogde,
n.l. het ontstaan van een vierde,
z.g. eenheidsvakcentrale naast de
drie andere, die reeds in herop-
richting zijn, en daarmee dus de
verdeeldheid nog vergrotende .
Wij wijzen dit bezwaar ten ene male
terug. De eenheidsvakbewegfcg,
zoals zij thans in tal contact-
oommissies en propaganda-organen
bezig is te ontstaan, wil in de
eerste aanleg



'bezig is te ontstaan, wil in de
eerste 'aanleg een "beweging, voor de
eenheid: der vakorganisaties zijn.
Zij wil al diegenen om ziih ver-
enigen' in wie, S.e overtuiging
leeft3 dat me.n terdege gebruik
noe.t naken van de unieke kano die
de geschiedenis ons voor de verwe«
ü-enlijking van de vakverenigings-
eenheid heeft geboden. Zij wil de
gedachte van de eenheidsvaktewe-
ging tot gemeengoed makent van
alle Nederlandse -werkers, 'zij w.\l>,
ie vraagstukken bespreken, de-moei--*.
lijkheden oplossen, die de opbouw
van zulk een vakbond stelt,, zij
wil het doelbewuste kader vereni--
gen en opkweken, dat straks in
de eenhaidsvakbeweging leiding zal
kunnen geven. Of de E*V«B. - Oomi-
te's.', die thans ontstaan* na de
bevrijding als kernen van Ie een«
heidsvak'j^ntrale in de openbaar- .
hè i d zullen treden,, hangt in hoge
mate van™de'ontwikkeling af.
Zau het ..•<•• ,:'-,j.a , dat belangrijke
'delen de J3 uederland.se werknemers
er ondanks de ervaringen van Ie .
oorlogsjaren voorkeur aan moohten
ge ven s zi;;h opnieuw verdeeld naar
geloof en politieke overtuiging
te organiseren, dan zullen de
E.V.B«-comité*B zeker niet als zo-
veelste vakcentrale daarnevens op-
treden o Zij. zouden zioh in de an-
dere vakcentrales oplossen en

-hun leden %0-uden .binnen hefc kader
daarvan hun.pogingen voortzetten
de noodzakelijke eenheid te be>-

-•vof deren „ -Maar juist omdat wij'het
met ons streven naar eenheid zo
ernstig menen: keuren wij de haast
afrwaarmede men in de bevrijde
Zuidelijke gebieden is overgegaan
tot h er o p r i c ht ing v an dr i e der
oude vakcentrales. De arbeiders zijn
zijn iaarmede van bovenaf voor vol-
dongen feiten geplaatst, hetgeen
van weinig demo?rat..isch inzicht ge-
tuigt van diegenen, die daartoe
het initiatief namene Ken had zich
wel wat zorgvuldiger kunnen af-
vragen, of daarmede niet een kwaad
werd gesticht en een ontwikkeling
geremd-, waardoor aan de wezenlijke
belangen van onze arbeidersklasse
ernstige sohade zou kunnen worden
toegebracht o lij ontzeggen geen
enJc&li • groepering van ons volk
het recht-; zihh naar eigen inzicht
t-e organiseren. Wij erkennen gaar-
ne het recht der katholieke ,
pro.testantse en alle andere gees-
telijke stromingen op eigen orga-
nisaties . Maar de harde praktijk
heeft ons geleerd^ dat wij alleen
door vereniging van alle werknemers

In een vakoentrale in staat zullen
zijn de grote taken te vervullen,
die ons tengevolge van de oorlog
zijn gesteld. Wanneer men voor
zulk een gemeenschappelijke taak
wordt gesteld,heeft het geen en-"
kele waarde zich te.organiseren
volgens beginselenP die met deze
taak niets te maken hebben . De
arbeiders hebben ondanks alle
verschil van godsdienstige en po-
litieke opvattingen op sociaal-
economisch gebied^'een. belang,
dat door e e n vakoentrale het
krachtigst kan worden behartigd?
zonder iemand in uitoefening van
zijn godsdienst of in het nastre-
ven zijner politieke idealen te
Vtfijammeren, Waar
Waar de zaken zo staan, id het

eenvoudige eis van democratie,
dat de werknemers vrij hun mening
kenbaar moeten kunnen maken,
of zij een eensgezinde vakcentrale,
dan. wel de terugkeer tot de voor-'
oorlogse verhoudingen wensen»
Dat kan door middel van bedrljfs-
vergaderingen. van referendums,
.geschieden, terwijl ook de onder-
steuningj, ..die de E.V.B.-comité's
van de zijde der werknemers onder-
vinden,, als een graadmeter mag wor<
den beschouwd.

Alleen zij3 die om welke reden
ook, angst hebben, dat ons volk
tot stand gekomen saamhorigheid
ook door de keuze van vakcentrale
tot uitd.rukking zal brengens traob-
-ten en zullen trachten met ondemo-
cratische middelen deze gang van
zaken te verijdelen, hetgeen ech-
ter op den duur weinig aal baten»
Wij onzerzijds hebbra de -volle
overtuiging,, dat de drang naar
eenheid der vakbeweging onder de
werknemers zo sterk is geworden.
dat er in het belang van geheel"
ons volk gevolg aan dient te wor-
den gegeven en juist onze beweging
is er toe daaraan op ,de krachtigst
mogelijke wijze uitdrukking te
geven .-

Wij hebben t̂ :; u-.;<.-.j
wingen j waarin wij de beginselen
der Eenheidsvakbeweging uiteen-
zetten,, een voorlopig program van
actie toegevoegd. Met opzet hebben
wij dit program kort gehouden en
afgestemd op de dringendste eisen
die voor de na~oorlogse tijd zul-
len worden gesteld»



- 7 -Het "bevat de punten, wier ver-
wezenlijking nodig is om in de
eerste begin-periode na de bevry-
ding orde op zaken te stellen en
een grondslag te leggen voor de
positie, die de werknemer in de
maatschappij van straks op grond
van hun plaats in het productie-
proces zullen moeten innemen.

Het program is mede "bedoeld
als een leiddraad voor alle takken
van "bedrijf en industrie, om aan
de hand daarvan eigen aanvullende
prograoma1 s op te stellen. Er zyn
nog vele andere belangrijke zaken,
die onee aaridaoHvt vragen. Wij he-
pen dan ook, dat dit geschrift in
brede kringen besproken zal wor-
den en aanvullende voorstellen
zullen worden gedaan door perso-
nen en gezamenlijke person%len
van alle bedrijfstakken.

Wij wekken tevens op om de
aangehechte enquette en vragen-
formulier te willen invullen en af
te geven aan den vertegenwoordiger
van de vakbewegings-oomite's in de
bedrijven, of aan den bezorger van
ons orgaan.

Ten slotte spreken wij het
vertrouwen uit, dat een ieder naar
zijn krachten aan de opbouw van een

P.J dsvakbeweging zal medewerken.

Ons volk heeft in de jarenlange
moeilijke strijd'tegen de Duitse
tyrannie bewezen, dat de in haar
aanwezige krachten tot grote
bewonderenswaardige daden in staat
zijn.

Vele, seer vele offers zijn
daarbij gebracht en vele zullen
volgen. Echter de laatste etappe
is aangebroken. De bevrijding
nadert met rasse schreden. Dit is
alleen bereikt omdat wij mede on-
verbrekelijk verbonden hebben ge-
staan in ons verzet tegen de Duit-
sen overweldiger, doordat onee
eenheid en ons gezamenlijk handelen
de wapens waren, waarmede wij het
nazi-dom te lijf gingen. Ons land,
als kleine natie in de rijen der
volkeren heeft een schitterend aan-
deel gebracht door zijn eenheid.
Wij zullen deze eenheid onder geen
voorwaarde verloren moeten laten
gaan.

Wij doen derhalve een hartstoch-
telijk beroep op de Nederlandse
werkers om deze eenheid te bewaren
en om zich nog meer, nog steviger
aaneen te sluiten, en schouder aan
schouder te staan in de strijd
voor een betere en gelukkiger toe-
komst.

---ooOoo—





P R O G R A M V A N A C T I E
v o o r d e

E E N E E I D S V A K B E W E G - I N G - .-

1. Aanpassing der lonen aan de gestegen kosten van het le-
vensonderhoud. Evenredige verhoging der- pensioenen en
wachtgelden .

2. Zuivering van de Nederlandse "bedrijven van alle elemen-
ten, die gedurende de "bezettingsjaren met den vijand
hebben samengewerk. Collaborateurs dienen uit hun funo-
tie te worden ontheven .

3. Maatregelen tot een zo snel mogelijke terugkeer van alle
Nederlanders, die door de vijand gedwongen werden het
land te verlaten, elders te Tfèrk werden gesteld of ver ~
blijfhouden in Duitse gevangenissen en concentratiekam-
pen. Herplaatsing van deze personen in hun oude functie'
of opname in een wachtgeldregeling. Toekenning van peri-
odieke verhogingen, voor zover deze door afwezigheid
niet konden worden verleend. Deze maatregelen dienen te-
vens te gelden voor hen, die zich hier te lande aan de
greep van de vijand hebben onttrokken alsmede aan il-
legale strijders.

4. Onmiddellijke afkondiging van een ontslagverbod en een
wachtgeldregeling voor arbeiders in bedrijven en be-
drijfstakken, waarin door de byzondere omstandigheden niet
gewerkt kan worden.

5. "We de r invoer in g van de arbeidswetten, snelle invoering van
een 40-urige werkweek en een bij de wet geregelde vacaritie
van tenminste 14 dagen (aaneenvolgende dagen) per jaar,
met behoud van loon en toekenning van vacantie toeslag.

6. Maatregelen op monetair gebied (financieel terrein), welke
ten doel héÖjaTa ̂ evaluatie van de gulden tegen te gaan;
woeker en oorlogswinsten t .•> achterhalen en aankoop van nood-
zakelijke voedingsmiddelen, kleding en industrieële instal-
laties in het buitenland mogelijk te maken.

7. Premievrije staatsverzekering tegen de gevolgen van ouder-
dom, ziekte, ongeval, invaliditeit en werkloosheid, onder-
gebracht in een staatsverzekeringsbank en onder controle
van de vakbeweging .

8. Regeling der arbeidersvoorwaarden doormiddel van een col-
lectieve arbeidsovereenkomst s gesloten tussen werknemer en
werkgever. De arbeidsvoorwaarden der jongeren en vrouwe-
lijke werknemers dienen geregeld te worden naar principe:
gelijk loon voor gelijke arbeid.

9 . Krachtige bevordering van werkgelegenheid door snelle
wederopbouw der verwoeste gebieden; uitvoering van een
plan van openbare werden en de bouw van goede en goedko-
pe arbeiderswoningen.

10. Vrije keuze van werkgever, herstel van het stakingsrecht
van werknemers in overheidsdienst «

11. Controle van de werknemers op de uitvoering en naleving van
de voorschriften op sociaal-hygiënisch gebied, .en op de wet-
ten der veiligheid, alsmede op de C.A.O.

12. Aanknopen van verbindingen met belangen organisaties van
de middenstand en van de land- en tuinbouwende bevolking,
ten einde een voor allen werkenden vruchtdragende' samenwer-
king te komen.
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V R A G E N L Y S T ,

1. Was ge vroeger reeds georganiseerd ? Zo ja «
In we lle vakbond ?

2, Zo niet„ wat was daarvan de reden ?

3« Wel beroep oefent ge momenteel uit ?

4 „ Yoor zover ge werkzaam zij t in een "bedrijf met een perso~
neelsbezetting van meer dan 25 mensen, welke is dan dit "bedrijf?

5. Hoe oordeelt ge over de verdiensten en eventuele tekortko-
mingen van de vooroorlogste vakbeweging ?

6. . Zijt ge voorstander van de wederopriohting van afzonderlijke
vakcentrales voor elke godsdienstige of politieke groepering?

7 . Indien ge hot "belang van een samenwerking inziet, acht ge dan
die samenwerking doorkoepeling,zoals die door sommige oude
vakbondskringen ?;ordt nage streef t voldoende ?

8 , Kunt ge Uw instemming "betuigen met het streven van de op-
stellers van deze enquête om fle geraken tot oprichting ener
eenheidsvakbeweging, welke alle werkers van hoofd en hand
zal omva.tten ?

9. Kunt ge als voorstander der eenheid nog verdere argumenten
aanvoeren, buiten de door ons naar voren ge"brachten?

10. Zijt ge bereid cp het tijdstip der "bevrijding van Nederland,
hetzij door actieve deelname,, hetzij door toetreding tot de
eenheldsvakbeweging, Uw modewerking aan deze vakbeweging te
verlenen ?

11. Zi j t ge bereid om nu reeds voor de eenheidsvakbeweging werk
te verrichten ?

12. Koe had ge U de organisatievorm van de eenheidsvakbeweging
gedaoht?

o-o-o-o-o-o-o-o-




