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OPTREDEN MAPXISTIftCH. - L5NINI3TI,SCK5^GKOE?^? IK PK MSTAALSTAKING

*)1. Naast de erkende honden en de M. B. G. K. zijn de bij de metaalstakin

betrokken groeperingen:

a. Communistische Partij van Nederland (CPN).

b. Koramunistische Partij "ederland- Marxietisch-Leninistisch (KPNKL)

c. KommuniGtische Eenheid.sbewegi.ng NederlandCmarxistisch-leninistisc
- KEN(m.l.).

2. Bovengenoemde groeperingen zien de huidige acties als een antwoord

de arbeiders op de, naar hun mening, verregaande aantasting van ae

democratische rechten van de werknemers door de rechter,

3. De CPN geeft in Rotterdam in de metaalindustrie een "Metaal Bedrijfs

koorier11 uit. In een speciale uitgave werd mededeling gedaan dat

"vanuit een groot aantal bedrijven oproepen zijn uitgogatin naar liet

MVV om een landelijke manifestatie te organiseren tegen het. rechter-

lijk ingrijpen, tsgen de anti-stakingovet en voor de CAO-eisen"»

k. Ds KPKML, eind 1971 afgescheiden van KSH(tn.l.), geeft in de metaal-

industrie het blad "Arbeider-smacht" uit» Opgeroepen wordt tot actio

tot het vonnis vernietigt is. Geëist wordt een algehele prijs- ea

huurstop en tevens een forse verhoging van do lonen.

5» De KSN(m.l.) manifesteert zich in de metaalindustrie met het blad

"Rode Tribune". Volgens het blad speelt de leiding van de cimfessio-

nele bonden een kv.'alijkf rol doo.v haa.v leden op te rr>f?pon het verzei.
t

tegen de rechterlijke uitspraak te breken» De NVV-leiöing zou nu mot

geboeide handen staan omdat ze oousöquent zou hebben geweigerd een

strijdfroiit van alle arbeiders tegen de etaklngcwet geving te organi-

seren.

*) Ketaalbewerkersbond voor firoot- en Kleinbedrijf
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6. Een onlangs gevormde bedrijfsgroep metaal van de KEN(m.l.) stelde in
*•

een pamflet, dat de grote tegenstelling in het metaalconflict niet

ligt tussen de leiding van het NVV en de leiding van de confessionel

bonden, maar tussen de leiding van de drie vakcentrales en hun leden

De opstelling van de Industriebond zou slechts het winnen van leden

- eventueel ten koste van de andere erkende bonden - ten doel hebben

7. De KEN(m.l.) roept op tot het vormen van actiecomité's van georgani-

seerden en ongeorganiseerden. De KEN(ra.l.) is bereid ten alle tijde

haar technisch apparaat ter beschikking van de strijdende arbeiders

te stellen.

8. Persberichten alsof KEN(m.l.) verwoede pogingen in het werk stelt om

aich van de staking meester te maken worden door de KEN(m.l.) pertin

afgewezen. Wel wenst ze de strijd te ondersteunen en biedt ze elke

mogelijke hulp aan.

9. KEN(m.l.) distancieert xich van de activiteiten van Arbeidersmacht i

de metaalindustrie. J n haar bltxd "Rode Tribune" deelt KEN(m.l.) mede
t

"Sedert de grote havenstsking van 1970 geeft de bedrij
groep van de KEN(m.l.) in de Kotterdanse haven het bla
'Arbeidersmacht' uit. In Amsterdam heet dat blad Haven
koerier (.....)
.Sedert enige maanden naakt er een groep echter misbrui
van de naam Arbeidersmacht. Zij verkoopt een gelijknan
blad hier en daar in de metaal.(....„) Het blad is dus
niet van ons afkomstig".

10. Het herinnering aan de leidinggevende invloed die de Kommunistische

Eenheidsbeweging Nederland (KEN) met zijn bedrijfsgroep "Arbeiders-

macht" gedurende enige tijd op het verloop van de grote havenstaking

in Rotterdam heeft gehad (september 1970) kan het volgende worden op

gemerkt:

- de ledenaanhang van alle marxistisch-leninistinche groeperingen is

sindsdien enigszins toegenomen, doch nog steeds gering te noemen;

- in Amsterdam, en met name in Rotterdam, heeft de vorig jaar voltro

ken splitsing in de KïN-groep niet alleen geleid tot verdeeldheid
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raaar zelfs tot onderlinge bestrijding, vfaardoor bij de leiding deze

beide groepen in feite momenteel niet het vertrouwen bestaat dat z:

op eigen kracht iets kunnen ondernemen;

het extreme karakter van de marxistisch-leninistische groeperingen

is sinds 1970 veel meer onder de arbeidende bevolking bekend ge-

worden;

van een crisis in het gezag van de vakbeweging en stuurloosheid vaj

de stakende arbeiders - zoals deze zich in 1970 duidelijk openbaan

en waardoor "Arbeidersmacht" zijn kans kreeg - is thans in deze ac1

in de metaalbedrijven (nog) geen sprake.

10 februari 1972


