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O P R O E P

Aan alle werknemers van Groningen en omgeving.

Onder de werknemers op fabriek, werkplaats of kantoor is het een
gelijkte uitdrukking geworden:

„Wij willen niet meer terug naar de toestanden van VOOR
1940; we willen niet meer de strijd van de werknemers onder
en tegen elkaar/ we willen niet meer de verdeeldheid in
vakcentrales, die tot gevolg heeft, dat de strijd om onze
lotsverbetering op de achtergrond wordt geschoven en waar-
van slechts alleen de werkgever profijt trekt."

Deze gedachte, die bij deze oude vakbondsleden leeft, is voor een aantal
hunner aanleiding geweest om het initiatief te nemen, om voor Groningen
en omgeving een voorlopig comité te stichten, dat zich bezig zal houden
met het geven van inhoud, ondersteunen en verbreiden van de Eenheidsge-
dachte, op het terrein van de vakbeweging.

Wij willen streven naar

È È N V A K C E N T R A L E

die allen, zowel hoofd- als handarbeiders omvat. Een organisatie, die in
EENHEID opmarcheert naar betere toestanden in de ondernemingen vcor
werknemers op economisch, sociaal, hygiënisch en cultureel gebied. Een VEk--
centrale, waar door zelfwerkzaamheid der loontrekkenden in het bedrijf, de
democratische gedachte volledig tot haar recht komt.

De oorlogsjaren hebben ons geleerd, dat gezamelijke strijd van allen
voor één doel mogelijk is, zonder dat het geloof, politiek of maatschappelijk
inzicht, hieraan afbreuk kan doen. Wat in deze oorlogsjaren mogelijk was
kan en moet ook na de oorlog mogelijk zijn, niet alleen, doch is een gebie-
dende eis voor allen, die een werkend aandeel hebben in de bedrijven van
ons land. De taak, om ons land uit de chaos van de oorlog weer omhoog
te stuwen zal zwaar zijn. Maar nog zwaarder de strijd der arbeiders voor
een behoorlijk bestaan en voor een goede rechtspositie. De vraag naar ar-
beidskrachten zal gering zijn door de vernielingen en het wegslepen van de



voortbrengselen uit de bedrijven. De arbeidersmarkt overstelpt met aanbod
van werkkrachten. De ondernemers zullen trachten hiervan te profiteren. Dit
zal hun gelukken, als de arbeiders de eenheid niet weten te vinden. Slechts
wanneer we schouder aan schouder staan, komen we tot samenbundeling van
A L L E krachten, dan zal het mogelijk zijn de reactie terug te dringen en
onze wensen en verlangens tot wet te maken. Dit kan, wanneer er geen
versnippering is naar geloof of ander inzicht, wanneer er ÉÉN V A K B E -
WEGING Is, die alle arbeiders omvat.

Om deze eenheidsgedachte te belichamen, zal door het voorlopig comité
een blad worden uitgegeven, dat de titel draagt:

„WERKEND NEDERLAND"

Dit blad zal de eenheidsgedachte propageren, de opbouw van de een-
heidsvakbeweging omschrijven, doch zal tevens de vrije tribune zijn voor
allen, die over deze stof en het bedrijfsleven iets te zeggen hebben. Dit blad
zal het levend getuigen zijn van de Eenheid op het gebied der vakbeweging,
DIE MOET EN ZAL KOMEN.

Gij sympathiserenden, gij werkers van hoofd en hand hebben tot taak
ons bij dit werk ter zijde te staan.

Leest, propageert, bespreekt de inhoud van dit blad. Vormt een kring
van belangstellenden rond

„WERKEND NEDERLAND"

en steunt ons in de propaganda voor de EENHEIDSVAKBEWEGING!!
De eenheidsvakbeweging zal er zijn voor U!
Uw taak is het te werken voor deze eenheid!
Nu reeds alle krachten ingespannen tot verwezenlijking van dit doel!

AAN HET WERK VOORDE EENHEIDSVAKBEWEGING

Voorlopig comité voor de
Eenheidsvakbeweging

V R A G E N L, IJ S T

1. Was ge vroeger reeds georganiseerd?
Zo ja - in welke vakbond ?

2. Zo niet - wat was daarvan de reden ?
3. Welk beroep oefent ge momenteel uit ?
4. Voor zover ge werkzaam zijt in een bedrijf met een personeelsbe-

zetting van meer dan 25 mensen, welke is dan dit bedrijf ?



^n. Hoe oordeelt ge over de verdiensten en eventuele tekortkomingen
van de vooroorlogse vakbeweging ?

6. Zijt ge voorstander van de wederoprichting van afzonderlijke
vakcentrales voor elke godsdienstige of politieke groepering 2

7. Indien ge het belang van samenwerking inziet, acht ge dan die
samenwerking door ,,overkoepeling", zoals die door sommige oude
vakbondskringen wordt nagestreeft, voldoende ?

8. Kunt ge Uw instemming betuigen met het streven van de opstel-
lers van deze enquête om te geraken tot oprichting ener EENHEIDS-
VAKBEWEGING, welke alle werkers van hoofd en hand zal om-
vatten ?

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

10. Zijt ge bereid op het tijdstip der bevrijding van Nederland, hetzij
door actieve deelname, hetzij door toetreding tot de Eenheidsvak-
beweging Uw medewerking aan deze vakbeweging te verlenen?

11. Zijt ge bereid om NU reeds voor de eenheidsvakbeweging werk
te verrichten ?

PROGRAM VAN ACTIE voor de EENHEIDSVAKBEWEGING

1. Zuivering van het Nederlandse bedrijfsleven van alle elementen,
\ die gedurende de bezettingsjaren met den vijand hebben samen-

V gewerkt. Collaborateurs dienen uit hun functie te worden ontheven.
Eigendommen en ondernemingen van dezulken dienen zonder
schadeloosstelling te worden overgenomen door de staat.

2. Maatregelen tot een zo snel mogelijke terugkeer van alle Neder-
landers, die door den vijand gedwongen werden het land te ver-
laten, elders te werk gesteld werden of verblijf houden in Duitse
gevangenissen en concentratiekampen. Herplaatsing van deze per-
sonen in oude functie, of opname in een wachtgeldregeling. Toe-
kenning van periodieke verhogingen, voor zover deze door afwe-
zigheid niet konden worden verleend. Deze maatregelen dienen
tevens te gelden voor hen, die zich hier te lande aan de greep
van den vijand hebben onttrokken, alsmede voor illegale strijders
en In Duitsland verwond-geraakte arbeiders.

3. Onmiddellijke afkondiging van een ontslagverordening en wacht-
geldregeling voor arbeiders in bedrijven en bedrijfstakken, waar
door de bijzondere omstandigheden niet gewerkt kan worden.
Wederinvoering van normale werk- en rusttijden gedurende de
overgangsperiode. Snelle invoering van een 40-urige werkweek
en een bij de wet geregelde vacantie van tenminste 14 dagen
aaneenvolgend, per jaar, met behoud van loon en toekenning
van vacantie-toeslag.



Maatregelen op monetair gebied (financieel terrein), welke ten
doel hebben devaluatie van de gulden tegen te gaan,- woeker
en oorlogswinsten te achterhalen en aankoop van noodzakelijke
voedingsmiddelen, kleding en industriële installaties in het buiten-
land mogelijk te maken.
Staatspensioen op 60-jarige leeftijd. Het uit te keren bedrag moet
minstens 60 °/0 bedragen van het ?n het beroep van den betrok-
kene bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde standaard-
loon/- Vervroegde pensionering voor werknemers in gezondheids-
schadelij ke bedrijven. Uitkering van ziektegeld, 103 °/0 direct
ingaande zonder driedaagse wachtperiode; bij eventuele werkloos-
heid uitkering van 80 °/0 van het laatstverdiende loon. Afschaffing
van het systeem van contra-prestatie.
Regeling der arbeidsvoorwaarden door middel van een collectieve
arbeidsovereenkomst, gesloten tussen werkgever en werknemer. De
arbeidsvoorwaarden der jongeren en van vrouwelijke werknemers
dienen geregeld te worden naar het principe ,,volwaardig loon
voor volwaardig werk."
Krachtige bevordering van werkgelegenheid door snelle wederop-
bouw der verwoeste gebieden,- uitvoering van een plan van open-
bare werken en de bouw van goede en goedkope arbeiderswo-
ningen.

k 9 Vrije keus van .werkgever. Herstel van het stakingsrecht van werk-
nemers in overheidsdienst.

10. Medewerking aan een democratische ordening van het bedrijfs-
\ leven. Controle van de werknemers op de uitvoering en de nale-

ving van de voorschriften op sociaal-hygiënisch gebied en op de
C.A.O.

11. Aanknopen van verbindingen met belangenorganisaties van de
middenstand en van de land- en tuinbouwende bevolking, tenein-
de tot een voor alle .werkende vruchtdragende samenwerking te
geraken.

BEGINSELVERKLARING

I n l e i d i n g

De leuze ,,Eenheid in de Vakbeweging" heeft in het laatste jaar diep
wortel geschoten in brede kringen van ons volk. En zeer terecht. Bijna 5
jaren van verschrikking heeft de geest van ons volk wakker geschud, heeft
ons volk met feilloze zekerheid doen inzien en zich doen bezinnen, welke
ontwikkelingsgang de vakbeweging na de bevrijding dient te gaan. Deze ge-
dachte is het resultaat van de in alle geledingen van ons volk steeds meer
groeiende wil tot vernieuwing, die - als leiddraad door alle voorafgaande
oorlogsjaren heen - duidelijk valt waar te nemen en de sterkste stimulans is
geworden om de vroegere versnippering op vakbondsgebied op te lossen en



tevens om gezamenlijk een machtige en eensgezinde vakcentrale op té bouwen.
Het vakverenigingsvraagstuk is een ,,brandende kwestie" geworden

voor honderdduizenden Nederlanders, zowel voor de vroeger georganiseerden
als voor de ongeorganiseerde werkers. In deze jaren van bezetting is het
fundament gelegd waarop straks het gezamenlijke vakverenigingshuis zal kunnen
worden opgetrokken. Deze opbouw is in bepaalde delen van bevrijd Neder-
land reeds een feit , met name b.v. in de mijnstreek. Daar heeft men de in
de voorafgaande jaren opgedane lessen in de praktijk gebracht en niet te-
vergeefs. In het nog bezette gedeelte van ons land zi jn inmiddels contacten
en aanknopingspunten gelegd tussen die werkers, welke reeds werkzaam zijn
het goede voorbeeld van de arbeiders uit de" Limburgse gebieden te volgen.
Deze beginselverklaring en dit grogram vormen een bijdrage voor de ver-
heldering van de vraagstukken, waarvoor wij thans staan en waarvoor wij
nog zullen komen te staan. Doch dit niet alléén - én de beginselverklaring
én het program dienen de grondslag te zijn, waarop alle Nederlandse wer-
kers van hand en hoofd - en ongeacht religieuze en politieke gezindheid •
elkaar de hand zullen reiken om g^e z a m e n l ij k te werken en te strijden
voor verhoging van het economische en culturele levenspeil van'elke Neder-
landse werker, en dan in'één vakcentrale.

De beginselverklaring en het program beogen tevens een bijdrage te
leveren voor allen, die scherp en duidelijk voor ogen hebben, dat alleen
vernieuwing van ons maatschappelijk leven, dat alleen vooruitgang en'daar-
mede gepaard gaande nieuwe vormen, vrede en welvaart voor ons land
kunnen verzekeren.

Wij vertrouwen, dat dit geschrift de lezers en allen wien het vakver-
enigingswerk ter harte gaat, in staat zal stellen een gezond oordeel te ver-
werven over wat er thans zal moeten worden gedaan.

HET VERLEDEN - .EEN REM VOOR DE TOEKOMST?

Wanneer wij hierboven hebben gesproken over ,,drang naar vernieu-
wing", dan wil zulks niet zeggen, dat wij alles terzijde dienen te stellen het-
geen ons aan vooroorlogse nalatenschap overblijft. Echter: op het vakver-
enigingsgebied bestaat er onder ons volk een uitgesproken wantrouwen over
de terugkeer onder vroegere vormen. Onder brede kringen der vroegere
georganiseerden, in het bijzonder bij de ,,modernen" staat men scherp afwij-
zend tegenover een eventuele herrijzing der vroegere moderne vakbeweging.
De Nederlandse werker heeft het geloof en vertrouwen in vorm en doelma-
tigheid van vroegere vakorganisaties verloren. Is dit gerechtvaardigd? Wij
menen van wel. \Vij wijzen in de eerste plaats op de grote onderlinge ver-
deeldheid op vakverenigingsgebied. Het bestaan van maar liefst 7 vakbonden
typeerde wel in alle duidelijkheid het enge en begrensde gezichtsveld der
toenmalige leidingen. Het voor Europa wel unieke verschijnsel, dat in ons
land vakbonden naar geloof en religie waren opgericht, sloot bepaalde groe-
pen van ons volk van actieve deelname aan een gezamenlijk doel, praktisch
geproken uit.

Ondanks dat deze organisatorische wanverhoudingen al een grote be-
lemmering waren voor centralisatie, was het van nog doorslaggevender be-



tekenis, dat hier sprake was van het ontbreken van een strijdbare houding
der vroegere vakbonden in de vooroorlogse periode van crisis en aanpassing!

Hoofdzakelijk hierin ligt de oorzaak van het wantrouwen en ongeloof
in brede vroegere vakbewegingskringen tegen terugkeer en herrijzing in al
zijn glorie der vroegere organisaties, met al hun passiviteit en verdeeldheid.

Als derde feit wordt zeer terecht het argument aangevoerd over die
gebeurtenis, die in de Nederlandse vakbewegingsgeschiedenis als een van de
zwartste bladzijden zal worden geboekstaafd, n.ï. de eerloze ondergang der
vakbeweging in 1940.—'41. Dit verraad staat diep in de ziel van ons volk
gegrift en heeft een onuitwisbaar lidteken achtergelaten. Het feit op zichzelf
stond echter niet alleen.

Het was hier niet de simpele kwestie, dat een groep leidende figuren
naar den vijand overliep. De oorzaak zat dieper. Deze desertie, op het meest
critieke moment, was tenslotte het resultaat van een jaren daarvoor zijn oor-
sprong vindende houding orn de ene stelling na de andere prijs te geven en
het loslaten van het strijdbare democratische beginsel der vakbeweging, waarop
de grondleggers haar hadden opgebouwd. Met de vakbewegingsbelangen werd
een koehandel gedreven en mede door de heersende passiviteit veranderde
elk symptoom van activiteit In een geest van aanpassing en vergroeiïng met
de burgerlijke tegenstanders der vakbeweging.

Het zijn harde en niet mis te verstane woorden, die ons volk heeft
gesproken in haar oordeel over de vroegere voormannen. De Nazi's hebben
het hier wel heel gemakkelijk gehad met de vernietiging van de vakbonden.

De andere vakbonden hebben — ondanks dat hun houding ook conse-
quenter was — ook hier nagelaten als stuwende factor op te treden.

Alle Nederlandse vakorganisaties zijn weggevallen voor de Duitse storm-
loop en geen enkele van deze organisaties heeft ilch tegen deze stormloop
staande kunnen houden. Welk een waarde een strijdbare vakbond zou heb-
ben gehad voor ons volk onder de bestaande verhoudingen, als organisatie
van verzet naast de andere tegen den bezetter, dat toont ons de Franse Vak-
bond, n.l. de C.G.T. Als leidinggevend en organisatorisch lichaam van ver-
zet der Nederlandse werkers tegen de bezettende macht, daarin heeft welke
vakbond ook geheel ontkroken.

Dat ons volk dus wantrouwend staat en daarnaast afwijzend tegen de
terugkeer der vroegere bonden, is alleszins gewettigd en verklaarbaar.

Geen enkele organisatie heeft het recht als het ware, daar zij in de
bezettingsjaren totaal heeft ontbroken en daar zi) geen enkele strijdbare
belangengemeenschap met ons volk heeft onderhouden, om zich weer
in oude vormen en verdeeldheid aan het Nederlandse volk te presente-
ren. Dit recht hebben zi) verspeeld.

De EENHEID — een nieuw element in het nationale verzet.

Wanneer wij nog eens een blik terugwerpen op de vooroorlogse ver-
houdingen in de vakbeweging, dan doet het ons thans vreemd aan, dat toen
veelal het leidende gedeelte van elk der bonden ieder voor zich het recht
opeiste alleen hun kringen te organiseren, alsof ons volk alleen uit onderde-



len bestond. Een ieder verdedigde het bestaansrecht van eigen kring met
hand en tand, waarbij vaak andere motieven voorzaten dan men ogenschijn-
lijk liet blijken.

Het inzicht, dat alle afzonderlijke bevolkingsgroepen alle gezamenlijk
ons volk uitmaken, werd van de hand gewezen. Verdeeldheid van organisatie
naar politieke en religieuze overtuiging verklaarde men als de enig ware en
onmisbare vorm van organisatie, waarin ons volk zou kunnen leven. Deze
verdeeldheid hield men bewust brandend, daar eenheid en saamhorigheid de
heilige huisjes zouden afbreken. Deze zo hoog geroemde en onmisbaar ge-
achte onderlinge verdeeldheid heeft in de bezettingsjaren gelukkig ontbroken.
Ware zij er nog geweest, dan zou haar onzalig bestaan wellicht het stem-
pel hebben gedrukt op de weerstand van ons volk en funeste gevolgen kun-
nen hebben gehad. Ons volk heeft echter de vroegere scheidsmuren geslecht,
die nog mochten hebben bestaan en de handen ineen geslagen om, gezamen-
lijk in prachtige en bewondering afdwingende massale verzetsactie, de weg
tot elkaar gevonden te hebben. De Februari- en de Mei-staking, de spoor-
wegstaking en het massale verzet tegen de arbeidsinzet, het zijn allen zoveel
bewijzen, dat onderling verschillende overtuigingen geen rem behoeven te
zijn om gezamenlijk tegen een gemeenschappelijke vijand te strijden.

Wanneer deze eenheid niet zou hebben bestaan, wanneer dus vroegere
scheidsmuren staande zouden zijn gebleven, dan was dit eendrachtelijk verzet
nimmer tot stand gekomen. Er zou geen eensgezinde spoorwegstaking zijn
geweest of een gemeenschappelijk verzet tegen de arbeidsinzet. Ons volk zou
veel zwakker zijn geweest door de verdeeldheid en daardoor een gemakke-
lijker prooi zijn geweest voor den bezetter. Welk een machtig wapen is de
eenheid dus gebleken te zijn! Het verlies van deze eenheid in ons handelen,
zou een ernstige ramp voor de toekomst van ons volk betekenen.

De ontwikkeling in Bevrijd Nederland. — Tweeërlei ontwikkeling.

Zoals wij reeds in de aanhef opmerkten is in de Limburgse gebieden,
vooral in de mijnstreek, de eenheidsvakorganisatie tot stand gekomen.

De drie vroegere vakcentrales zijn teruggekeerd, met dit verschil, dat
zij door middel van een „overkoepelingslichaam" zullen samenwerken. Dat
zulks op de arbeiders in de bezette gebieden een verwarrende indruk (nog)
maakt, is begrijpelijk. Wij zien hier, dat de ontwikkeling der vakbonden in
twee richtingen plaats vindt. Wij moeten ons echter ernstig afvragen of een
dergelijke ,,overkoepelings"-organisatie de zozeer verlangde en noodzakelijke
eenheid op vakbondsgebied vertegenwoordigt. Wij hebben de indruk, dat de
terugkeer van deze organisaties niet is geschied, omdat de Zuidelijke bevol-
king tegen eenheid zou zijn. Geenszins, doch dat men deze bevolking voor
een „fait accompli" of wel een „voldongen feit" heeft gesteld, zonder haar
de gelegenheid te hebben gegeven zich over het vraagstuk der eenheidsvak-
beweging te kunnen laten uitspreken.

Wij stellen ons op het standpunt, dat „overkoepeling" slechts een sur-
rogaat-oplossing is om de vroegere typisch-Nederlandse verdeeldheid onder
een andere vorm en een andere naam te kunnen voortzetten. Het begrip
..overkoepeling" doet hier dienst als concessie, als tegemoetkoming aan de
wil tot eenheid van en onder de arbeiders. De initiatief nemers blijken door



hun daden niet de mannen te zijn, die ons volk van node heeft ora de op-
bouw van ons land te kunnen stimuleren, resp. te leiden. Zij hebben hiermede
tevens opnieuw de verouderde vormen der verdeeldheid naar politieke en
godsdienstige overtuiging georganiseerde bonden teruggebracht.

Mede daardoor staan wij in bijzondere mate afwijzend tegen een
dergelijke hierboven genoemde methode van „overkoepeling". Niet, omdat
wij welke groepering ook van ons volk het recht willen betwisten zich op
een bepaalde manier te organiseren, maar omdat wij door harde praktijk
hebben geleerd, dat wij alleen door samenbundeling van alle krachten van
het werkende volk in één vakcentrale, in staat zullen zijn de grote taken te
vervullen, die ons volk na de oorlog opgelegd zullen worden.

Wanneer men voor een taak en een gemeenschappelijk doel wordt
gesteld, dan heeft het geen enkele waarde zich volgens theorieën en zekeren
beginselen te organiseren, die met de gemeenschappelijke taak en doelstelling
niets te maken hebben.

Men heeft in het gegeven geval de oude verdeeldheid en schotjesgeest
boven de belangen van ons volk gesteld en het is meer dan bedenkelijk de
arbeiders met voldongen feiten te overrompelen.

Ons volk zal vrij haar mening kenbaar moeten kunnen maken of het
één eensgezinde vakorganisatie, dan wel de terugkeer der vroegere bonden
wenst. Dit democratisch recht eisen wij op voor ieder deel van ons volk.
Alleen zij, die angst hebben, dat ons volk de onderling gegroeide saamhorig-
heid ook in de keuze van één vakcentrale tot uitdrukking zal brengen, trachten
en zullen trachten met on-democratische middelen deze ,,koers" te verijdelen,
hetgeen op de duur ongetwijfeld weinig zal baten.

Welke voordelen biedt de n i e u w e ,,Industriële Organisatievorm" die
de Eenheidsvakbeweging voorstaat, vergeleken bij de oudere vormen?

In de eerste plaats moet hier gewezen worden op de versnippering
van krachten, zoals deze onder de vroegere vorm bestond, n.l. het organiseren
uitsluitend naar beroepen. In de metaalindustrie b.v. werken niet uitsluitend
metaalarbeiders! In deze tak van industrie werken duizenden mensen op
kantoor, dus hoofdarbeiders. Er zijn verder grote groepen van timmerlieden,
schilders etc., die b.v. in de scheepsbouw zijn te werk gesteld en met hen
nog verschillende andere categorieën.

Wanneer nu een C.A.O. voor de arbeiders in de metaalindustrie wordt
gesloten, vallen velen buiten de voordelen daarvan, omdat zij niet direct
metaalarbeider zijn, terwijl zij toch in deze tak van industrie werkzaam zijn!
Dit was dus wel een zeer scheve verhouding. Doel van de Eenheidsvakbe-
weging is nu ook, alle werkers van hoofd en hand, die in de metaalindustrie
werkzaam zijn, in één industrieel verband samen te vatten. Voor elke be-
drijfstak dus EEN organisatie. Dit doet de onderlinge saamhorigheid van
hen, die in een bedrijfstak zijn samengebracht, verstevigen. Binnen het raam
van deze industriële vorm, kan men zich evengoed naar beroep rangschikken
en kan rekening worden gehouden met speciale vakkennis en vakkwesties.
De vroegere verhouding echter, dat wanneer b.v. de timmerlieden van een
of ander bedrijf conflict hadden met hun werkgever over loon of werktijd



en dat — ondanks zij een onderdeel van de metaalindustrie uitmaken —
dergelijke geschillen maar door de timmerlieden zelf moesten worden opge-
lost, mag niet meer terugkeren.

Ook de omstandigheid, dat werknemers uit één bedrijf in 4 of 5 diverse
bonden waren georganiseerd, was uit den boze en dient „geschiedenis" te
worden. De hier gegeven verhoudingen betekenden maar al te vaak ver-
snippering van krachten, terwijl juist bij conflicten een eensgezind optreden
absolute voorwaarde is om het gestelde doel te bereiken.

Wij herinneren onze lezers aan het grote loonconflict in de textielindu-
strie, de visserij-bedrijven (Ymuiden) etc. Hier was (en is voor de toekomst
nog minder) geen enkele reden of aanleiding aanwezig, om zich speciaal in
twee confessionele bonden te organiseren. Zoals gezegd, wordt het speciale
vakbelang in een bepaalde bedrijfstak, binnen het raam van de industriële
organisatie, behartigd.

Deze nieuwe organisatievormen waarborgen dus de gesloten en gebon-
den vorm van krachten, die voor allen van belang zijn. Het gemeenschap
pelijk optreden in een bepaalde dedrijfstak is hiermede gegarandeerd, terwijl
de organisatie op een hoger plan wordt gebracht.

LESSEN VOOR BEZET GEBIED.

Als voorstanders van de Eenheidsvakbeweging spreken wij ons dus
uit voor een onwrikbare eenheid, die als enigste voorwaarde gesteld dient te
worden om ons volk op de weg naar welvaart en vrede te kunnen brengen.
De basis van de eenheid in de vakbeweging is de onder de moeilijke ver-
houdingen tijdens de bezettingsjaren gegroeide strijdgemeenschap van allen,
ongeacht politieke en godsdienstige overtuiging.

DE EENHEIDSVAKBEWEGING WIL EEN
STRIJDBARE V A K B E W E G I N G ZIJN.

Net zo min als ons volk zonder saamhorigheid en strijd in staat zal
blijken te zijn het Duitse slavenjuk af te werpen, net zo min zal ons volk
zonder eensgezinde en strijdbare vakbeweging in staat zijn de a-sociale elemen-
ten in onze maatschappij een halt toe te roepen en daarbij tevens de be-
lemmeringen en obstakels kunnen opruimen, die de weg naar vrede, welvaart
en een betere toekomst versperren.

De nieuwe vakbeweging wil al het goede, wil de beste tradities uit
het verleden met het nieuwe verenigen; zij wil het oude strijdbare met
het nieuw gegroeide kader tot een onverbrekelijk geheel samenvatten;
zij wil samenwerken met allen, wie de vooruitgang van ons volk ter
harte gaat.
Het bijgevoegde „program van actie" kan de basis zijn, waarop allen

zich kunnen verenigen. Daarin komt niets voor, waardoor welke bevolkings-
groep ook, zich gekrenkt zou kunnen gevoelen; daarin komt ook niets voor,
waardoor de overtuiging van wie dan ook geweld aan wordt gedaan.

Het is een strijdprogram, dat de Eenheidsvakbeweging aan ons volk
voorlegt, omdat wij er heilig van overtuigd zijn, dat alleen een strijdbare
democratische vakbeweging ons volk nader tot de verwezenlijking van zijn



idealen kan brengen n.L:
VREDE EN WELVAART VOOR ALLE NEDERLANDSE WERKERS!

Het „program van actie" bedoelt mede te zijn een leidraad in alle
takken van bedrijf of industrie, om aan de hand daarvan voor hun eigen
bedrijfs- of industrietak een aanvullend programma samen te stellen. Ons volk
heeft in de jarenlange moeilijke strijd tegen de Duitse tyrannie bewezen, dat
de in haar sluimerende volkskrachten tot grote bewonderingswaardige daden
in staat te zijn.

Veel, zeer vele offers zijn daarbij gebracht en nog vele zullen volgen.
Echter — de laatste etappe is aangebroken, de bevrijding nadert niet rasse
schreden. Dit is alleen bereikt, omdat wij mede onverbrekelijk verbonden
hebben gestaan in ons verzet tegen den Duitsen overweldiger, doordat onze
eenheid en ons gezamenlijk handelen onze wapens waren, waarmede wij het
Nazidom te lijf gingen.

Ons land, als de kleinste natie in de rijen der volkeren, heeft zijn
schitterend aandeel gedracht door zijn EENHEID. Wij zullen deze eenheid
onder geen voorwaarde verloren laten gaan.

Wij doen derhalve een hartstochtelijk beroep op de Nederlandse wer-
kers 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 beter en
gelukkiger toekomst! .

Wij hopen, dat het voorafgaande aanleiding zal zijn en worden om tot
een dieper inzicht in de vakverenigingsproblemen te komen en de vraagstuk-
ken, waarvoor wij gesteld zullen worden. Het bijgevoegde „Program van
actie" bevat o.i. de punten, die nodig zijn om in de eerste beginperiode na
de bevrijding „orde in zaken" te maken. Wij hebben deze punten beknopt
en concreet geformuleerd. Vooral de eerste zes punten zijn eisen, welke on-
middellijk ten uitvoer moeten kunnen worden gebracht. Geen dag mag daar-
mede gewacht worden.

Terstond dienen alle collaborateurs uit het bedrijfsleven te worden ver-
wijderd, omdat zij niet alleen een gevaar, maar tevens een rem zijn voor de
tenuitvoerlegging van de herstelwerkzaamheden. Onmiddellijk moet het trans-
portwezen worden georganiseerd, om de levensmiddelen-voorziening veilig
te kunnen stellen en deze uit andere provincies mogelijk te maken. Bovendien
dient men tot onmiddellijke aankoop van levensmiddelen, kleren en bedrijfs-
installaties uit het buitenland over te gaan. Elk punt is van belang.

De enorme betekenis van een vakcentrale, die haar schouders daaron-
der kan zetten en controle kan uitoefenen op de snelle uitvoering en naleving
daarvan, komt hier opnieuw en in alle duidelijkheid naar voren.

Er zijn echter nog vele andere belangrijke zaken, die onze aandacht
vragen. Wij hopen dan ook, dat dit geschrift in brede kringen besproken
zal worden en aanvullende voorstellen zullen worden gedaan door personen
en gezamenlijke personelen van alle bedrijfstakken. Wij wekken tevens op
om het ingesloten vragenformulier te willen invullen en af te geven aan de
vertegenwoordigers van de vakbewegings-comité's in de bedrijven of aan
andere bezorgers van ons orgaan. Tenslotte eindigen wij met het vertrouwen
uit te spreken dat ieder naar zijn krachten aan de opbouw van een EEN-
HEIDSVAKBEWEGING zal medewerken.


