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Richtlijnen voor het werk van het
Voorloopig Comité voor Arbeiders-Éénheid.
De vroegere, naar politiek en religie gescheiden vakbonden, hebben zooveel
verdeeldheid teweeggebracht en de arbeiders dermate teleurgesteld, dat de
meeste arbeiders deze oude organisatievormen niet meer terugwenschen.
In de plaats hiervan is het besef groeiende, dat alle hoofd- en handarbeiders
één gemeenschappelijk belang hebben : h u n s o c i a l e be l ang , dat slechts
doelmatig kan worden behartigd, wanneer alle hoofd- en handarbeiders van
eenzelfde bedrijf, ongeacht hun politieke of godsdienstige overtuigingen, een
eenheid vormen in en op de grondslag van hun bedrijf.
Deze arbeiderseenheid in het bedrijf vindt zijn organisatorische vormgeving
in de bedrijfsorganisatie, d.w.z. in de organisatie van alle in een bedrijf werk-
zame hoofd- en handarbeiders, hoe zij ook politiek of religieus georiënteerd
mogen zijn.
De taak van de bedrijfsorganisatie is de behartiging van de economische en
sociale belangen van haar leden in de ruimste beteekenis van het woord en
de practisch theoretische en principieele voorbereiding van de overname van
het bedrijf door de hoofd- en handarbeiders zelve. De bedrijfsorganisatie
wordt bestuurd door een uit alle bedrijfsleden gekozen bedrijfsraad of fabrieks-
commissie, welke ten allen tijde aan de algemeene bedrijfsvergadering verant-
woording schuldig is en door deze vergadering kan worden afgezet. De
bedrijfsorganisatie ij dus onafhankelijk van invloeden van buitenaf, autonoom,
de door de bedrijfsvergadering genomen besluiten zijn bindend.
De bedrijfsorganisaties van denzelfden bedrijfstak zoeken zooveel mogelijk
samenwerking met elkaar plaatsgewijze, streeksgewijze en gebiedsgewijze.
Ook diene er op dezelfde manier samenwerking te bestaan tusschen de be-
drijfsorganisaties van alle branches, eveneens met de eventueele bestaande
dorps- en buurt- of wijkraden.
Deze samenwerking is noodzakelijk voor de gemeenschappelijk te voeren
strijd om de levensrechten der arbeiders en voor de in de toekomst plaats
vindende overname der bedrijven, industrieele zoowel als landbouwbedrijven.
De bedrijfsorganisaties, de uit hen gevormde comité's, plaatselijke streeks- en
gebiedsraden zijn organisch opgebouwd, d.w.z. ze werken van beneden naar
boven.
Zoo mogelijk worde nu reeds in de bedrijven overgegaan tot vorming van
de alk hoofd- en handarbeiders in het bedrijf omvattende bedrijfsorganisatie.
In bedrijven, waar dit nog niet mogelijk is, moeten de arbeiders, die de idee
der bedrijfsorganisatie reeds aanhangen, zich aaneensluiten tot bedrijfskernen,
om propaganda te maken voor de bedrijfsorganisatie en om, zoodra de om-
standigheden daartoe gunstig zijn, een algemeene bedrijfsvergadering bijeen
te roepen, met het doel een bedrijfsorganisatie te stichten.
De bedrijsfkernen zijn dus propagandakernen; zij mogen zich niet als de
leiders der acties in de bedrijven beschouwen, noch als leiders der te vormen
bedrijfsorganisaties.
Op bovenstaande wijze stellen wij ons de ontwikkeling der arbeiderseenheid
voor en aldus zal al onze propaganda worden gevoerd.
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"i/IJ ZIJN MakR ARBEIDERS.11

"De Staat ten iït"y.siei.;indertijd Lodewijk
XIV. "Alles voor de Staat", 'was de strijdroep
van iiussolini. "De Staat zijn wij", werd ons ja<-
renlang van bepaalde politieke partijgroeperJlB-
gen geleraard.

.-.-at de staat in werkelijkheid is, tot T? elk
een gewelddadig monster dit machts- en gewelds-
apparaat van het grootkapitaal is uitgegroeid be-
wijst deze tijd aart ieder, die ogen heeft om te
zien en hersens om te denken.

iJJe staat in handen der kapitalistische macht-
. -hebbers en bezitters is het brutaalste onderdruk-

- * - • ' - • • ' - ' - " ' " ' " ' * ', » N-

-- kin-gsap^araat der grote .^erke^de riiassa, was nooit
. iöfts : anders 'en zal nooit ;i-etts ander.s zijn. Op

• r •$Qe>f&&&& zijn toekomstvérTvachtingen bouten, van
'de5 staat .iets goeds .vörJiacihX9n.,..;Op de .staat, zijn
vertr.-&ur~en sn hoop vestigen ïs. dan óók, vrel het

v'ra't 'dé ^'arbeiders kunnen >xlo en.

, " Sn de '.politieke partijen 'met hun; verpolitiek-
te loi'l'efs? De .vakbe-.Töging'en met haar'l eg er' van
bureau: c ra t en en goed of atinder goed betaalde
b:onz"eri? üöeten deze vragen na s-o'n -ervaring nog

• • • ' : Maar wat da."? -niaar ligt dan uitkomst voor ons,
'

• Do' redding u.t.t de poel dor kapitalistische
uitbuiting ;on. ;-v.:.:ht3,p'r-C;tsörij ligt in .eigen
kracht, zich uitend in z o l;f v er trouw era en
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strijdwil, zich consoliderend in eigen organisa-
tie onder eigen leiding.

'Jij schrijven boven, dit stukje: '"Jij zijn
maar arbeiders'"*," omdat vrij bij gesprekken met
arbeiders over de opbouw van nieuwe maatschappe-
lijke verhoudingen, deze uitdrukking nog maar
al te dikwijls horeh.

Dit zeggen nu is uiting van het grote minder-
waardigheidsgevoel, dat de arbeiders nog besielt;
dat hen zo klein maakt*en zo onzeker van zich-
zelf in heel hun strijd voor betere levensvoor~
waarden.

O, zeker, door alle tijden heen hebben de
proletarische massa's geweldig consequent bun-
nen vechten tegen hun onderdrukkers, wanneer de
tijden rijp waren en het strijdvuur in hen ont-
brandde,. In elke grote volksbeweging, in iedere
revolutie deinsden de arbeiders voor niets en
niemand terug wanneer eenmaal de strijdg=est in
hen was losgebroken tegen de onderdrukkers*
Consequent waren ze dan in hun strijd; maar was
deze eenmaal beslecht en de overwinning behaald,
dan stonden de werkers m,et de handen in het feaair,
wisten niet wat te bqgvilinen met de opdoemende
problemen, omdat ze, naar ze meenden, daarvan als
doodgewone arbeiders toch geen varstand hadden
en lieten da verders '|fef~ en ontwikkeling der-
dingen graag over aan'-andaren, meestal aan hun
politieke partijleiders, die ze beschouwden als
te zijn zoveel knapper en bekwamer en die verstand
hadden van »vat verder moest gebeuren om de resul-
taten van do gevoerde strijd binnen te halan.

Kot resultaat ia nooit anders ge^aest, kon
ook niet anders zijn, dan dat do werkende massa
por slot toch altijd het kind van de roksning
\v.:rd en v; ar d t...

Hat overdragen van macht, hot afstand doen van
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eigen organisatiekracht kon niet anders dan gro-
te teleurstellingen brengen aan de werkers, aan
de strijders,.

Het is ten hoogste tijd, dat de werkende,
durs producerende massa dat ellendige mii:der™aar-
digt,eid&gevoei van aich afschudt, ophoudt met
te zeggen van wij zijn m a a r arbeiders en
begrijpen gaat, dat zij juist als arbeiders de
voortbrengers, de scheppers zijn van heel de
maatschappelijke rijkdom; dat zonder hun arbeid
er geen.maatschappelijk en er zelfs helemaal geen
leven voor de mensen mogelijk is. Wij arbeiders
moeten begrijpen, dat v?ij, juist oaidat wi j ar-
beiders zijn, niet minderwaardig aan 't geheel
zijn. Integendeel !

»?ij mor-ten ons niet minderwaardig voelen
aan de leiders op politiek, economisch? technisch
of cultureel gebied, ,7 i j bouwen de productiemid-
delen en produceren de consumptieartikelen»
.ïij scheppen alles, wat naarde heeft in en voor
het leven. Maar over de productiemiddelen, over
de voortgebrachte goederen hebben wij niets te
zeggen, omdat wij, de merkende massa door de tij-
den heen altijd, gedreven door het in ons aange-
kweekte minderwaardigheidsgevoel, afstand hebben
gedaan van ons natuurlijk recht op de zeggings-
macht over het voortgebrachte.

Allss, de bodem met zijn schatten-inhoud, de
mijnon on de fabrieken, de machines om voort te
brengan - wij hebben hut allos in handen gebracht
en gelaten van een bepaalde klasse van bezittors-
eigenaars, hen daardoor de macht gevend om onge-
hinderd ds voortgebrachte rijkdommen aan goederen
ten eigen ba±e te verhandelsn. Onszelf hebben wij
daardoor.lot slaven, gemaakt; economisch en gees-
telijk,

Wat er door onze slaafsheid en de kapitalis-
tische machtsprotserij van de wereld
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komen is, maken wij nu in deze tijd mee. Tevens
zien wij, wat de leiders, waarin wij altijd
zulk een vertrouwen stelden, ervan terecht heb-
ben gebracht. Oorlog, vernietiging van levens
en goederen, hongersnood, ziekte. Een ellende
over de mensheid, die niet te omvatten is. ïïog
nimmer ie er zo wreed en zo uitgebreid gemoord.
Nog nimmer is er zo blind en toch zo berekenend
vernield.

Sn sou 4it .wanbeleid en wanbestu-ir der maat-
schappij zo roort moeten gjaan? Het ligt aan de
werkende massa's, aan hun 'inzicht en bewuste
strijdwil in de eerste plaats of er een einde
gemaakt zal worden aan de kapitalistische chaos
waarin wereld en mensheid verzonken zijn.

Geweldige strijd staat ons werkers te Trachten,
atrijd in en met de bedrijven waarin '/rij werken
en waarin wij onze natuurlijke verbondenheid als
arbeiders met elkaar vinden. Consequent en zon-
der consideratie zal deze strijd gestreden moe-
ten worden tegen de reactionnaire machten, welke
trachten zullen met alle middelen van geweld
en bedrog hun oude macht over maatschappij en
voortbrenging te handhaven en te bev&stigen. In
onze bedrijfsorganisaties, opgebouwd op de idea-
len" der radejtlgedacht e, bezield door heilig
strijdvuur,zullen wij eenttmverbreekbare macht
vormen van alle werkers. Overwinnen zullen wij
zo die machten, die leidden tot ondergang.

Eerst'e voorwaarde hiertoe is tevans, dat wij
arbeiders in onszelf overwinnen dat ellendige
minderwaardigheidsgevoel, dat wij maar arbeiders
zouden zijn.

Neen, v/i j zijn arbeiders en daarom tot alles
in staat. Tot overwinnen van de reactionnaire
machten van 't verleden en heden e» tot opbouw
van een betere, rechtvaardiger wereld, waarin
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geen plaats meer voor uitbuiting en tyrannie zal
zijn.

£eker, wij zullen in deze strijd, waarin het
per slot gaat om het wei-zijn van de mensheid,
voor grote en moeilijke problemen komen te staan
bij ons opbouwwerk, wij zullen de krachten van
alle goedwillende intellectuelen daarbij best
kunnen gebruiken, met hen samenwerken waar nodig,
maar wij zulle! op deze grondslag de door ons
veroverde macht aan niemand meer overdaragen
of uit eigen handen geven, ui j v;illen bouwen
op de grondslag van ons arbeider-zijn één hecht
en groot verband van geheel het economische be-
drijfsleven: de bedrijfsorganisatie, de raden
van de arbeid.

-o—o-o-o—

OOK LIJ SFK3KE1I VAII BEDRIJFSOR&iNISATIE.

De door ons gevoerde propagandawoor de
drijfsorganisaties heeft succes* Eet aantal ar-
beiders, dat het denkbeeld van een eigen organi-
satie, onafhankelijk van iedere inmenging van
buiten en uitsluitend arbeidersbelangon dienan-
de, aanvaardt, groeit gestadig. Wij willsn het
succes van onze propaganda echter niet overschat-
ten. ;7ant propaganda kan tenslotte niet meer
doen dan uit te drukken hetgeen in de hoofden
van de mensen reeds aanwezig is, De bedrijfsor-
ganisaties van de arbeidersklasse komen in ieder
geval; onze propganda kan hun komst allosn ver-
snellen, de nog aarzolenden aanwakkeren, misver-
standen uit de weg ruimen en vergissingen voor-
komen. De arbeiders moeten zelf in beweging ko-
men in de bedrijven, waar zij hun eenheid onder
de d^ang van de omstandigheden rnooten vinden.
iij moeten zelf begrijpen, waarom op deze manior,
on uitsluitend op deze manier, de dictataur van
het" kapitalisme kan worden opgeheven. Sn de ar-
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beiders begrijpen dit steeds beter, dank zij hun
eigen e^Y?ring en dank zij de voorlichting,
waarde.» o; L: wij medewerken, iïiets bewijst het
feit, .'lu J.e • bevieging. van. de arbeidersklasse . .
re-jis l' - ',;~Vnon"is' zozeer, als het geirag van' on-
ze i>-.^:-M.;j leiders. De eerste ervaringen^ opge-
daan in de door de Duitsers ontruimde gebieden,
waren een niet mis té verstane les voor deze
heren, die met het denkbeelb van de "eenheids—
vakbond" en van het "neo—K»A.F.n gespeeld had-
den. Het zou voor de reactie al te mooi geweest
zijn, wanneer zij, onder het voorwendsel van de
zgn. nationale eenheid, de arbeidersklasse in
de concentratiekampen van de eenheidsvakbond
of het, neo-N.A.F„ met sen wettelijk afgekondigd
stakingsverbod hadden kunnen opsluiten. De ar-
beiders hebben geleerd, il j weten precies, -vat
II.A.P. betekent, ook alé er het woordje "neo"
of "nieuw" aan toegevoegd Trordt. Zij dulden geen
inmenging van da staat in. hun ,recht op eigen or-
ganisatie, Dit verschijnsel beperkt .zich niet
tot Uoord-Brabant of Limburg. Ook in België en
FRankrijk gebeurt er meer dan de officiële be-
richtendiensten toegeven.

En_wat doet de tegenstander, die deze beweging
ziet on vreest? Hij .probeert de lauzan, waar-
onder de arbeiders strijden, op te vangen en
propageert déze leuzen zalf. I» dit den nieuwe
uitvinding? Heen, het is een heel oude, die wij
ons nog hoe! goed kunnen herinnergn. Vooral in
do jaran 1918 en 1919 pasten dezs zgn. arboiders-
leidsrs met: ministerportefeuilles dezelfde truc
toe en helaas - met groot succes. Dit gebeurde
in do nabijheid van ons landf nl. in Duitsland.
En het resultaat hiervan? Het resultaat heet
Hitlcr, oorlog en vernietiging van Europa,

Hetzelfde gevaar, waaraan onze Duitse klasse—
gonoten in de jaren 1918-3919 Ondargingcn, be-
dreigt ook ons; omdat o:;~ 0.1.3 ons hetzslfdo
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goocheltrucje wordt ̂ toegepast. VTij geloven,
dat wij niet beter kunnen doen dan hiertegen
te waarschuwen door te wijzen op het noodlot van
de Duitse bedrijfsraden-beweging. Dezelfde groe-
peringen en personen, die nog gisteren met de
grootste nadruk een blind geloof aan het para-
dijs van de door de staat ingestelde eenheids-
vakbond eisten, propageren vandaag - en zonder
overgang - de "bedrijfsorganisatie1*. En zij doen
alsof zij iets heel nieuws ontdekt hebben, een
nieuwe weg, die naar vrijheid en welvaart leidt.
Is hier van een Saulus een Paulus geworden?
Betekent het woord "bedrijfsorganisatie." in de
mond van mannen, wier vroeger en jongst verleden
een symbool is van capitulatie tegenover het
kapitaal, een bekennen van hun ongelijk?

De beweging van de Duitse arbeiders en solda-
ten aan en na het einde van de vorige oorlog
stond evsnee-BS in het teken van nieuwe .vormon
van organisatie. Ovsraï wer.don arbeiders- en
soldatonraden"gevormd, jdie.niet alleen da leiding
van de bedrijven oyernampn,of voor zich opeistonr
maar ook op alle gebieden-van het openbare loven
in de functies van • de staatsorganen tradon of
ze onder hun controle stelden. Da arbaidars-
partijen ea -vakbonden hadign op het "ontstaan van
deze bowcging niat.de minsta invloed. Zij tracht-
ten ochtor do bav;eging met alle middelen te on-
dcrdruiken. Een uitzonde-ring hisrop zijn alleen
do revolutionnairo "Betrisbsoblaute" (arbeiders,
die als vertrouwensmannen van do vakbonden in
ds bedrijven zelf werkten). Dszo "Botriohsob-
leuto" stonden in de oppositie tegen do. politiok
van Godsvrede en oorlog, die de pblitioks par-
tijon on do vakbondsorganisatios voorden; zij
staunden do revolutionnairs bawogi'ng van de ar-
baidors en waren vaak do mojst daadwerkolijko
organisatoren van de opstandiga beweging. Toen
de partijen en de vakbonden mooston inzien, dat
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de revolutionnaire beweging van de soldaten,
'matrozen en arbeiders e^u ernstige bc-li '.i3ing
van de bestaande orde vormde en - alth.a:?ri op
dat ogenblik •- ook met toepassing van ]-:e"̂ id
niet rnear kon v/orden tegengehouden, deden, aij
precies .hetzelfde, v/at wij ook vand ,.ag weer be-
leven.

deden, alsof zij de leuzen van de arbei-
ders tot de hunne wilden maken en stelden zich-
zlef aan het hoofd van de bev/eging, Geestdriftig
begroetten de arbeidere htm oude leiders, DO ze-
kerheid. van de overwinning groeide , toen ds ge-
kozen raden door de eerste verordeningen van de
^Voiksbeauf tragten" (vclicsecm issarissen) in
hun functie erkend w er den, "Gij hebt overwonnen"
en "Het Socialisme is /-p komst" werd door de
Rijksregering op grote plakkaten, in de couran-
ten en in de vergaderingen van de arbeiders ver-
kondigd, En de arbeiders liepen in de va.l„ Zij
leverden hun wapens in. Te laat begrepen sij,
dat de erkenning van de raden door de staat
het doodvonnis van de raden was. De Rijksregering
haalde de "Freicorps51 erbij, die militaire or-
ganisaties, waaruit later de gewapende organisa-
ties van Hitler voortkwamen. De Rijksregering
kreeg van de nieuwe, gekozen Rijksdag het beruch-
te"Betriebsrategesetz" (Bedrijf sradenwet) . Deze
wet bepaalde^ ,dat -ite alle bedrijven mat meer dan
twintig arbeiders -ü&f* bedi-enden een bedrijf sraad
moest worden gekozën~- De "bedri jf sraad;t had met
de raden van de arbeiders en soldaten alleen de
naam, maar anders niets gemeen,. Eet was de wet-
telijke vermoording van een de :i> fat;- si d g want
deze wet werd in de practir;k oen barrière te-
gen iodore invloed van de arbeiders op hun be—
drijveiK De a.'beiders hadder, 'nat do leiding van
do totlrijven nzicts msor te i^ul cn_ niots met de
regeling van de loiïd'r1., n:.oiü r^et <io aarnuming van
het personeel. De bodrn.fjiaad kun weliswaar de

l
t
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bezwaren van de arbeiders aar. de directies voor-
leggen, hij kon '.tul. in g -val van ontslag van ar-
beiders prebereh 3>;n rrrAû s!'. ijLa 3cLiI:k.ing te
bereiken, maar hi.j ken ir l' o i t v niet tegen de
bösii.i.iten van da directies optcr:inn= Dezs be-
drijfsraden hebben aan de s tr .u-ruur van de be-
drijven niet het minste veranderd,. In geval van
grote conflicten kenden de arbeiders zich tot
de beruchte "Sehlichtungsausscliusse" (commis-
sie vaki bemiddelaars) wenden. In deze commis-
sies waren de gekozen".ra.dent'! niet vertegenwoor-
digd, mu.ar alleen de werkgevers, de vakbonden
en de staat, dus ook de werkgevers, omdat de
staat uitsluitend voor de belangen van de werk-
gevers opkwam. Op deze manier hadden do politieke
en vakbondsorganisaties de leu.se van de arbeiders—
raden ov erg stomen. En dat was ervan overgebleven.

Toen de bedrijf sradenwet afgekondigd werd,
demonstreerden de arbeiders van Berlijn zonder
wapenen door de straten van de stad in de rich-
ting van de Rijksdag. .Hier werden zij door Noske,
den sociaal-democratischen Rijkswe;:rministGr,
ontvangen en met honderden door de mitrailleurs
van dd Sociale Republiek neergemaaid.

De "nisuYJo" weg, aan het bagin waarvan de
bodsi jf sradenwot stond, leidda tot de ondergang
van do Duitse arbeidersbeweging, leidde tot het
fascismo on tot do oorlog, i'tfoske leeft niet meer.
Hij V7ard dcor zijn ondankbare troetelkinderen,
de soldaten van Hitler, dia vcol aan hom te dan-
ken hadden, vermoord. Ikaar de Iloskos levon nog !
Ai j l -:von in allo landon en ook in ons land.
Ook zij hebben plotseling de "nieuwe" wog ont-r-
dekt. Zij spreken van beiri jf sorganisatio en
bedoelen do d..' 'r de staat en wet gegarandeerde'
voogdij over de arboidors. Do bodri jfscr ganisa-
ties acht er } die v,

7ij willen, en de raden, die
wij willen, zijn de uitvo jï dors van da wil van
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alle arbeiders, vrij va^ iedere inmenging van
buiten. Zij hebben met de "bedrijfsorganisatie",
die onze tegenstanders plotseling ontdekt hebben,
niets behalve de naam gemeen. Onze bedrijfsor-
ganistae is georganiseerde arbeidersmacht;
haar weg leidt naar de vrijheid. De "bedrijfs-
organisatie" van de oud-apostelen van de een—
heidsvakbond zal de arbeiders opnieuw tot on-
macht doemen.

-o-o-o-o- >

Van bevriende zijde kregen we een exemplaar
van "De Grafische Arbeider"., l?o. 5, met de ien-
wijzing arbij, dat daarin gereageerd werd op
onze propaganda voor de bedrijfsorganisaties»

Er "«as eens iemand, die in een ontwikkelings—
cursus een lezing had gehouden ofrer Ibsen's
"Brand". Toen hij na afloop daarvan een bezoek-
ster der vergadering vroeg, of zij het met zijn
opvatting eens Tras, vertelde het goede mens hem,
dat haar overleden men ook bij de brandweer ge-
.weest was en dat.

In Silone's "Brood en v/ijn" komt de propagan-
dist in de boerenherberg, waar op al zijn verto-
gen de boeren met grote ciiverschillighsid rea-
geren. Behalve één: Die éne volgt vol belangstel-
ling het optreden van de propagandist; als de
spreker ernstig is, weerspiegelt zich dit op
het gelaat van deze éne boer, als hij glimlacht,
glimlacht de boer terug. Eindelijk 3èn begrijpend
mens in dat hele dorp. Als de boer opstapt om
naar huis te gaan, gaat de propagandist een eind
met hem mee én g,e-eft hem onderweg nog ^aas een
ovorzicM van zijn mening en zijn iéealen. En
hoeveel de boer slechts glimlacht en af en toe
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knikt, zijn handdruk bij het afscheid is bemoe-
digend. Helaas, de volgende dag blijkt,dat de man
doofstom is....
• " ' • • we „.,Daar hebben vooT"en- na 'ultè'eng-ezert' al s- 'onze
mening, dat een organisatie als het M.A.P. de
vorm is, waarin het fascistisch optredend kapi-
taal de arbeidersklasse onder zich organiseert
en registreert, om haar zodoende gedisciplineerd
uit te buiten en onder de duim te houden. En
dat de "sociale voormannen" Merbij tot taak
hebben, de kleine conflictstof, de wrijvingen
in het bedrijf, op «e* voor het kapitaal ongevaar
lijke maaier uit de veg te werken, en zo het uit-
buitingsproces zonder verzetsuitbarstingen te
doea verlopeh.

•Te gaven als onze mening, , dat deze func-
tie van het M.A.F, in beginsel dezelfde was als
die van de vakbe-eging, 7?elke zij afloste of ver-
drong. Dat de vakorganisaties zich, evenals het /
hele maatschappelijke uitbuitingssysteem, in
een voortdurende ontwikkeling bevinden, waarin
het kapitalisme zich ontwikkelde van "vrij ka-
pitalisme" tot het nsonopoliekapitalisme van nu
en waarin de vakbeweging — parallel hiermee -
zich ontwikkelde van strijdorgaan der arbeiders
binnen het kapitalisme tot een orgaan* , dst de
functie heoft de strijd der arbeiders tegen het
maer en meer ondragelijk wordende kapitalisme
onmogelijk te maken, te smoren of te brakon.
.aiet als logisch en onvermijdelijk gevolg, dat
bet in deze oorlog overwinnende kapitaal - het
Engsls-Amerikaanse en ook haar mede-aandeslhou-
der en agent, het Nederlandse kapitaal - haar
monopolistisch karakter zal ontwikkelen tot oen
nieuw fascisme en da vakbeweging haar bruikbaar-
heid voor het kapitaal zal opvoeron in de vorm
van sen Nieuw- H.A.F. !

Tonzij do arbeidersklasse in steeds verder-
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gaande verzetsbewegingen, hiertegen haar na-
tuurlijke strijdorganisaties formeert, én voor
de kleinere? belangen1 van alle dag én voor haar
grote levensbelangen, die de maatschappelijke
nood haar insch ;rpt: De actieve eenheid van al-
le werkers in het bedrijf, de bedrijfsorganisatie,
die onder leiding van haar gekozen vertrouwens-
mannen - de bedrijfsraad - zich met de andere
bedrijfsorganisaties verbindt tot arbeidersraden.

'v7ij zetten uiteen, dat de bedrijfsorganisa-
ties en de arbeideraraden de vormen zijn, waar-
in de eenheid en de kracht der arbeidersaiassa's,
der werkers met hand en hoofd, zich uit tegen
het honger- en moordregiem van het snel fascis-
tisch wordende kapitaal. Deze r̂ijze van strijden
en organiseren is de laatste 40 jaar steeds dui-
delijker de manier geweest, waarop zich het mas-
saal verzet onzer klasse uitte, in Rusland,
Duitsland, Frankrijk, Engeland en Amerika, in
revoluties en in de strijd tegen de oorlogsmaat—
regelen van het kapitaal, in de sit-down—bewegin-
gen en ins.de "wilde" stakingen. 3n altijd weer
von :en de arbeiders als tegenstanders niet al-
leen het gehele ondernumerdom en de staat tegen-
over zich, maar ook do "eigen vakbonden", de vroe-

gere strijdorganisaties, die veranderd waren in
agenten en advocaten van het kapitaal»

Dit is, zeer in't kort weergegeven, do inhoud
van onze propaganda voor do bedrijfsorganisaties.

Vergelijk daarmee nu het volgené-e citaat
uit do "De Grafische Arbeidor", no. 3:

"Eet schijnt, dat het v 'Orbeald van het N»A.F.
op sommige kameraden aanstekelijk heeft ge-
werkt. Ook zij willendia richting uit, Zij
wallen op elke onderneming een coai-iiissie of
raad uit do arbeiders vormen, die dan de so-
ciale belangen van de arbeiders moet behar-
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tigen. De fabrieksvoormannen moeten direct
na de bevrijding bijeenkomen, om dan tot ge-
meenschap^ el i jke eisen te komen. £ij menen,
dat in het verleden, bij alle verschil van
mening en politieke overtuiging in de fabriek

v ' of werkplaats, de grootste eenheid van op-
treden werd gevonden als het ging om gemeen-
schappelijke belangen, uij rillen niets af-
doen aan die eenheid van optreden. Maar vast
staat, dat als het om gemeenschappelijke be-
langen ging, het de bedrijf s-gemeen schap, was,
die deze het best behartigde......"

Mijn man was ook bij de brandweer......

Het doet er niet toe of wij misschien ondui-
delijk waren. Of dat misschien de redactie van
HDe Grafische Arbeider!! slechts een muunsr van
ons blad of een in het bedrijf verspreid manifest
onder de ogen heeft gehad.

-iTantï De beweging der Sovjots, der Arboiter-
rato, dor Shop-Stewards in Engeland, der bedrijfs-
gedclegeerden in Frankrijk, en Spanje, dar eigen
strijdloidingen in de "wilde" stakingen, zijn
n i e t o n d u i d e l i j k geweest. Zij
brachten scherp aan het licht, hoo onverzoenlijk
do tegenstellingen zijn tusson ondernemers en .-
bedrijfsarbeiders, tusson kapitaal dn arbeid. .
Zij toonden ieder, die kon zion on horon, hos
do nood de arbeiders weg dreef van de oudo or-
ganisaties, de vakbonden, hoo de noo'd hen dwong,
tot ondürlinge.ieenhöid to komen over allo poli-
tieke on godsdienstige geschillen hoen. Primi-
tief vaak, als "eigen strijdcomita" of verder-
gaand on beter georganiseerd, als bedrijfsorgani-
saties die zich verbonden tot arbeid.:;rsradon.

Het artikel in "De 3-rafische Arbeider" had
tot titel: "Nieuwe Banen". De inhoud is echtc-r
de oudo platgetreden weg van de belangengemsen-

'. r
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schap tussen kapitaal en .eo-beM, .dat is de on-
derwerping van de arbeiders aan het kapitaal.
G-een spoor van het nieuwe? dat onze klasse
zelf in de laatste tientallen jaren aan"vorm
en inhoud in haar strijd heeft gebrachty

Eet is onze taak., de ervaring van deze strijd,
de nieuyre tactiek en de nieuwe vorraen die zij ons
leert, in onze propa.ga.bda de arbeiders te laten
zien, opdat met minder fouten, met minder aar-
zelen en tasten, deze n i eu"e banen kunnen wor-s-
den betreden.

Wat er in "De Grafische Arbeider" verdsr wordt
gezegd over "belangengemeenschap", willen we in
een volgend nuouaer bespreken^

-o—o-o—o—

Ingezonden; (Buiten verantwoordelijk-
heid der redactie.)

BEDRIJFSORGANISATIE EfJ DE VHOUW.

Na het lezen van "De Bedrijfsraad" zullen ve-
le vooruitstrevende huisvrouwen zich stellig heb-
ben afgevraagd: "Maar wij, huisvrouwen, die niet
in een bedrijf werkzaam zijn, wat moeten wij nu
in de toekomst? Hoe zullen wij ons moeten or-
ganiseren om tot meer contact met elkaar te ko-
men dan tot .nu toe?"

Want, niet waar, v?ij weten het allemaal, er
is geen beroep, dat minder geteld wordt dan het
beroep van huisvrouw. Veel erger nog, het wordt
niet eens onder de beroepen gerekend, Huisvrou-
wen, probeert U maar eens, als U op het gemeen-
tehuis komt en U wordt gevraagd of J ssn beroep
hebt, de dienstdoende ambtsnaar te autoorden:
"Ja, ik b en AU. i D/r o uw". Dezy zal U -/ei.li^t een
beetje mede.Xi j-isnd. g.liml?.cb.aar«. vört3.11nn; dat
U dan zend or beroep bent. E.n o L g3 na verent-
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nraardigd volhoudt, dat ge de gehele dag druk be-
sig zijt in UT? bedrijfje, het gezin, dat wel
iegelijk goed georganiseerd moet zijn, wil alles
pr behoorlijk laarfiheran. U zult de ambtenaar
tiiet kunnen overtuigen, want de arbeid van de
huisvrouw ^ordt nu eenmaal niet onder beroepsar-
beid gerekend.

uu is het inderdaad wel zo, dat geen enkele
ftrbeid zo slecht betaald wordt als de huisvrou-

~. velijke arbeid. Recht op loon had zij bij de wet-
ten, zoals wij die voor de oorlog kenden, in »t
geheel niet. Het hing geheel van de goede ver-
frouding van de gehuwden af, of hier geen moei-
lijkheden door kwamen. Bij goede huwelijken
Btond men hier niet zo bij stil, maar vraagt U
eens aan de vrouwen, die met echtscheiding te
Waken hebben gehad, voor welke problemen dezo
soms kwétmen te staan.

*Q gaan hier than» niet verder op in, hoevfol
hier het laatstse woord zeker nog niet over ge-
sproken is. De vraag, dia elke huisvrouw zich
Vanaf hsden heeft voor te leggen is: HSoe krij-
gen wo meer contact met de aa-Iero huisvrouTfon,
(zodat >vo de problemen, wa;irvoor '.va dagelijks
gestald worden, samen kunnen besproken on zo mo-
gelijk saaien kunnen oplosssn? En als do mannen
in de bedrijven in ds nabijo tookomst hun ar-
b^idarsradcn zullsn hebben, waarom zouden •srij
vrouvvan dan onzo huisvrourrenradon niet hebban."

iïo kunnon diroct beginnen in onzo oigen straat
of buurt. Daar besproken wij met do vrouwen de
actuele vraagstukken, waarvoor T:G in dozo tijd
aller komen te staan en houdon ons bij voorkeur
bezig met do dingon, waar TTD h-3t in grote lij-
nen moo ocns zijn en laton voorlopig cans rus-
ton, vrat ons scheiden kan. In elkJ straat zul-
len allo mood^rs het b.v. mot elkaar o^ns zijn,
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dat het niet mag voorkomen, dat zwangere Vrou-
wen met angst en bezorgdheid hun bevalling 'tege-
moet zien7 omdat ze geen licht o.f brandstof heb-i
bon .— ,-cea. maar. te :ZT?ijgen over-het; tekort aan v.
levensmiddelen - en niet -weten, hóe ze naar hot
ziekenhuis zullen komen, als het moeilijke uur > <'•
daar is, omdat er geen vervoermiddelen zijn., ï> :.
Ook zijn ze 't erover eens, dat de voeding van
de centrale keuken onvoldoende is voor mensen,
die hiermede hun maaltijd moeten doen zonder bij-
voediag. En zeker zal gsen enkele moeder het
gaarne zien^ dat straks weer een nieuw leger op-1

.geb.ouwi.wordt en haar kinderen misbruikt zouden
worden om tegen Duitsland te vechten en indie
terug te roven.

''"Liever geen korreltje rijst mes'r geproefd,
j .geen kopje tha'e of koffie gedr.onfceEc.mijn- hele
••••leven niet, dan dat ik'hiervoor nijn Jïinderezt zou
1 offeren*'* Zo hoorden TJij. het één d,e?.ex- dagen
een vrouw zeggen. Ziet ge, deze moeder weet

• TTéa-r 2e staan móet. Seen enkel offsr voor de
oorlog iaeerj' van welke kast.'die dan cok komt.

''El-ervoer -moet ieders vrouw 2ich inz:®ttenc.
"• D.o:oh"-ook evenal'S de manu en als een georganiseerde

;e-ènhëidj Be^huisvrouT? moet veten, dat-zij niet
"allëen -staat, in deze strijd, zij moet haar getal
zien eri-'haar Eoacht l oren kennen. En daarom hebben
-?ij om té' beginnen onze buurtcomite 's nodig,
-die zi.ch-me.t elkaar in verbinding stallen door
zelfgekozen ïTijklöidsters, dio veer-voor het con-
tact mst. do vrouwen- in de and -re plaatsen zorgen,
om' zo samen te bepalen- T?at onze houding zal s i ja,
.b i-j de ha erboven 'gcnocmds urgente, kw3Stipse

Of uj t, dez- vrouTjenstrijdcoaTitéi'-s' bedrijf S3?:a'~
den sul i en groeien_T of men in dé tookoms't dd, e.r'—'ï
beia der huisvrauv/ als bero'epsa^toid zal erkennen,
zal'van Uzelf en Uu? eigBn' sti-ij.Jkraehi '"af-hangien,'
vrouwen T . . .

>
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