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CPN-actlo tegen plannen "UNIQN"-direetie

1. Tijdens een besloten vergadering op 7 september j.l. van actie-

coraité-leden ter be&preking van CPN-initiatief voor een Gronings

volkscongres» deed CPN-partijbestuurslid F.MEIS mededeling van:

a* plannen van de directie van Coöperatieve Strocartonfabriek

"UïIÏON" te Oude Pekela tot vestiging van golfcartonfabriek

"UNION WELLPAPP G.m.b.H.» in Ihrhove (West-Duitsland);

b. plannen van de directie van de Koninklijke Shell N.V. tot

vestiging in West-Duitsland van een fabriek tot verwerking

van in Groningen gewonnen magnesium.

Beide fabrieken zouden met E.S.G.-subsidie tot stand komen, aldus

MEIS*

2. Tijdens de openbare bijeenkomst van de gezamenlijke actiecomité's

op 11 september j.l. deed de Heer MEIS wederom mededeling van dsze

plannen. &en personeelslid van de "UNION11-fabriek stelde, dat de

directie van "UNION" bezig was aan de "afbouw" van de fabriek te

Oude Pekela en dat al geen nieuwe orders werden verwerkte

3. Op 13 september j.l. deelde de directie van de Coöperatieve

Strocartonfabriek "UNION" mede, dat inderdaad sprake vas van

onderhandelingen met de Duitse regering, maar dat de plannen nog

niet definitief waren.

k. Op 14 september werd bekend, dat de vestigingsplannen in West-

Duitsland in een vergevorderd stadium verkeren*

5. Nadat op 17 september de directie van "UNION" geweigerd had in-

formaties te verstrekken, stelden de erkende vakbonden een ulti-

matum. Vóór 22 september j.l. te 18.00 uur diende de d.ix-eetie de

verlangde inlichtingen verstrekt te hebben, anders soudan "scherp!

acties" volgen. (Gedacht werd o.ra. aan een waarechuwingsstaking

van één dag.)

6. Op 19 september kwamen de actiecomité's hierover in spoedvergade-

ring bijeen o.lsv„ de Heer MEIS. Deae stelde, dat het "Ü»ION"-per

soncel niet mocht reageren op een etakingsoproep van het N.V.V.,
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omdat deae bond uit prestige-overwegingen nu wellicht te overhaast

te werk zou gaan, De Heer MBIS hield er voorts rekening mee, dat

een staking de "UNIOK"-directie niet onwelgevallig zou zijn* Hij

drong er op aan» dat de "UNIONtl-werknemers een ledenvergadering

van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC/NVV) zouden eisen

en volledige opening van zaken.

Bij een etakings.actie zou het "Actiecomité UNION" de leiding

moeten hebben met goedkeuring van de vakbonden. Indien dit ge-

weigerd v/er d t dan geen staking.

?• Op 22 september - bij het aflopen van het vakbondsultimatum -

deelde de "UNION"-directie mede bereid te zijn de vakbonden op

vrijdag, 2k september, des namiddags te informeren. De vakbonden

verklaarden hun acties uit te stellen tot zaterdagavond (25 sep-

tember)*

8. Ingevolge de eis van de "UNION"-werknemers wordt op zaterdagmorger

(25 september) door de vakbonden verslag gedaan van de bespreking

met de "UNION"-directie.

9. Een deskundige beoordelaar ter plaatse acht het onwaarschijnlijk»

dat het nUNION"-personeel aan een eventuele stakingsoproep van de

vakbonden gehoor zal geven, indien dit niet door de Heer MEIS

wordt geadviseerd.

10. Op zaterdagmiddag (25 september) zal door de Heer MEIS in een

openbare vergadering van strocarton-arbeiders mededelingen vrorden

gedaan uit het nog te verschijnen "Structuurrapport Strocarton",

De Heer MEIS kondigde aan, dat zijn mededelingen "als een bom

souden inslaan".

2k september 197t<


