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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te bieden
betreffende bovengenoemd onderwerp.

Een exemplaar van dit rapport zond ik aan de Ministers van Binnen-
landse Zaken, van Financiën, van Justitie, van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken
en van Sociale Zaken.
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Behoort bij brief no. 1289.019 Ex.no.2

Dit exemplaar bestaat uit 2 blz. .+ bijlage.
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NIEUWE START CPN-ACTIVITEITEN OP SOCIAAL-ECONOMISCH TERREIN

1. De breuk, die naar de mening van de CPN~leiding ontstaan is tussen

regering en vakbeweging na de uitvaardiging van de loonmaatregel, is voor

de CPN aanleiding geweest haar actiestrategie verder uit te werken»

Eerste doel van de komende en de al lopende acties is de werking van de

loonmaatregel zodanig te ondermijnen, dat die maatregel onhoudbaar wordt;

verder liggend doel is het onmogelijk maken van de positie van de rege-

ring, het aftreden van de huidige regering en het optreden van een werke-

lijk progressieve regering, gebaseerd op de oppositionele krachten in de

vakbev/eging.

De actiestrategie is door de heeiXfo * "tweede man" in de partij»

hiërarchie, op een bijeenkomst van topkaderleden op 2k juli j.l. uiteen-

gezet. De heer,/jj 'analyseerde bij die gelegenheid eerst de politieke

situatie, waarbij hij benadrukte dat het optreden van de CPN onder de

massa's^op de bedrijven en in de vakbeweging heeft geleid tot de breuk

tussen vakbeweging en regering. Hij noemde dit feit van historische bete-

kenis en een illustratie van de veranderde, versterkte positie van de par-

tij in het politieke gebeuren.

2. De actuele etellingname van de CPN spitst zich toe op drie punten?

a. de bestrijding van de looningreep en het propageren van een volledige

prijscompensatie;

b. de verdediging van de vakbondsrechteri en van vrije onderhandelingen

over arbeidsvoorwaarden, zulks met als uitgangspunt de harde eisen

van de vakbondsledenvergaderingen;

c. de verdediging van de koopkracht, zoals die door de "basis" van het

NVV als uitgangspunt is genomen.

Hierbij moet betrokken worden het al eerder (in oktober 1975) door

de CPN gelanceerde anti-crisis programma, dat recent nog eens onder de

titel "de verzinsels en de feiten" als extra uitgave van het dagblad

"De Waarheid" in railjoenenoplage is verspreid.

De heer /fV̂  eiste voor deze punten "onverbiddelijke" actie. Hij

wees er daarbij op, dat in het verleden tal van, andere wetten door de ont-

wikkelingen en door harde strijd onuitvoerbaar bleken, niet langer houdbaar

bleken of ter ziele gingen.
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Als belangrijke elementen in de te voeren strijd noemde de heer

- het formeren van actieleidingen per bedrijf van vakbondskaderleden,

vakbondsleden, en ongeorganiseerden;

- het onder druk zetten van ondernemingsraden;

- het stellen van eisen rechtstreeks aan de ondernemers;

- het organiseren van de actie tot en met de staking toe.
i..

Bij de uit te voeren acties moet van de FNV steun geëist worden»

De FNV moet gedwongen worden de breuk met de regering te gebruiken om

daadwerkelijk voor de mensen op te treden. Vooral op vakbondsvergaderingen

moet in deze zin worden opgetreden*

kf De topkaderleden van de CPN kregen de opdracht deze lijn goed door

te spreken met de partijgenoten in de vakbeweging en de bedrijven, met

name in de havens, het streekvervoer, de metaalindustrie, de chemische

C°-9f ,
_„ ... „ . .__ sy? speciale aandacht

aan de situatie in de havene en bij het streekvervoer. Tenslotte bena-

drukte hij de noodaaak ora in de vakbonden zakelijk op te treden en zich

niet op sectarische wijze af te zetten tegen de vakbondsbeeturen.

5. De activiteiten in het streekvervoer, begonnen in Limburg, zijn

deele gericht tegen de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen, deels ook

tegen de bestaande loonachteretand ten opzichte van het stadsvervoer.

Gevormde actiecomité's stellen vier eisen:

- geen afbraak van het streekvervoer, dit kost werk en inkomsten;

- gelijktrekking van het loon met chauffeurs van het stadsvervoer;

- prijscompensatie van ƒ 102,--;

- enkele andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Volgens de heert^/^ ?verlangen de actiecomité's van de Vervoerp-

federatie een actie als schot voor de boeg. Daarbij wordt gedacht aan

een 24-uurs-etaking.

Door de partij is ©p centraal niveau inmiddels eeacommissie gevormd,

die de activiteiten van de partij ten aanzien van het streekvervoer moet

coördineren. Tot de taak van de commissie behoort het overnemen van een in

Limburg gestarte petitie-actie en het verbreden van die actie, met name in

dorpen en gemeenten waar het openbaar vervoer geheel of grotendeels dreigt

weg te vallen. In de partij is in dit verband lof toegezwaaid aan de motie,

welke door de gemeenteraad van Langedijk op initiatief van de CPN-fractic

is aangenomen. . ,,„.,„,,„

19 augustus 1976.
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Bijlage

Activiteiten op sociaal-economisch gebied, passend in de door de CPN
ontworpen actiestrategie en vermeld in het dagblad "De Waarheid"
gedurende het tijdvak 2k/7 tot en met 13/8/1976. In alle activiteiten
ie een stimulerende rol van CPK-ers aannemelijk; in enkele activiteiten
is sprake van een exclusief leidende rol van CPN-ers.

De Waarheid 2V? '

Havenarbeiders, werkzaam bij enkele bedrijven in Amsterdam, hebben in
een brief aan de Scheepvaartvereniging Koord duidelijk gemaakt, dat zij
onverkort vasthouden aan hun eis tot prijscompensatie en aan de eisen,
zoals die op de bondsvergaderingen zijn gesteld.

De Waarheid^26/7

Op bouwobjecten in Amsterdam (Holendrecht en Spaarndammerbuurt) werden
ondeï'nemers gedwongen tot betaling van hogere tarieven.

De Waarheid 29/7

Door het (CPH-)comité Rotterdamse havenarbeiders is een manifest ver-
spreid, waarin het comité z,egt zich volledig te zullen inzetten voor
het uitbetalen van de pri jsindexeringsregeling en de arbeiders oproept
ervoor op te treden.

De Waarheid 31/7

Werknemers van de bouwraaatschappi j Intervam, werkaaam op een bouwobject
in de Amsterdamse -nieuwbouwwijk 'Holendrecht eisten \an hun directie een
pri jscorapensatie van ƒ 102,-» bruto. Schilders op hetzelfde project on-
dernamen eenzelfde stap bij hun patroon. :
Ook elders in de Amsterdamse bouw ie de stri jdstemming geladen.

Het bestuur van de ondernemingsafdeling van Srait Internationale Haven-
sleepdiensten (voorzitter is de heer . •~*~rfj^ » lid partijbe-
stuur CPN) zond een protestbrief aan de .Leiding van de Vervcersfederatie

In een redactioneel commentaar wordt gezegd, dat het er nu om gaat de
loonmaatregel in de praktijk te torpederen.

Het Amsterdamse werklozencomité verlangt in een brief aan de Minister
van Sociale Zaken, dat de minimale brutoloonsverhoging en preraieverl&ging,
waarvan in de loonmaatregel sprake is, in ieder geval "voor het volle
pond wordt doorberekend, in de uitkeringen van werklozen"* Het comité
heeft FNV-bonden in de hoofdstad gevraagd deze eis v&n de werklozen te
steunen»

De V/aarheid 5/8

Op een groot aantal streekvervoersbedri jven in het hele land zijn honder-
den handtekeningen verzameld onder een petitie, waarin iedere bezuiniging
van de hand v:ordt gewezen en vast wordt gehouden aun optrekking van de lo-
nen en een volledige prijscompensatie van ƒ 102,--» Kaderleden van de ver-
voersfederatie KVV/KKV bij de LTM in Limburg (het CPN-lid -^^ i&'
lid van het ondernemingsafdelingsbestuur) vragen de Vervoeflffederatie in
een brief actie te voeren voor behoud van werkgelegenheid en verbetering
van inkomen»
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De Waarheid 7/8

Bij het havenbedrijf Norfolk Lines heeft een korte staking plaatsgevonden.
Zij eisten van de directie een loonsverbetering van ƒ 100, —t Een dele-
gatie onderhandelt met de directie O -J& , lid districtsbestuur
CPN, is voorzitter van de ondernemingsafdaling bij het bedrijf).

In de Amsterdamse bouw hebben schilders, werkzaam op het werk van de bouw-
maatschappij EBA in Holendrecht, hun eisen ingewilligd gekregen. Hen is
per 1 juli een loonsverhoging toegezegd van ƒ 17,50 netto per week.

Een verklaring, ondertekend door bouwvakarbeiders van de bouwbedrijven
ERA, EBA, Intervam, BAM, Medicon, Van V/ijk en Lagrouw, is verspreid,
waarin opgeroepen wordt in "alle scherpte de strijd aan te' gaan voor
het behoud van de koopkracht1'.

De bedrijfsledengroep bij Stork/Apparatenboiiw te Amsterdam zond de FNV-
leiding een brief, waarin geëiet werd op te treden voor een loonsveriro-
ging x^an tenminste ƒ 100,--» Zulks geschiedde eveneens door vakbondsleden
van de HDSM en de ondernemingsraad van TEVEMA» Personeel van Kieken£3
richtte zich tot de leiding van de l'ndustrieboud-KVV,

Ket Haagse (CPH-)coraité voor behoud van koopkracht dringt bij het FNV aan
op het beleggen van ledenvergaderingen* Het comité verklaart, dat vastge-
houden moet- worden aan de democratisch genomen besluiten op de ledenverga-
deringen voor een volledige prijscompensatie.

De^Waarheid 11/8

In een redactioneel commentaar wordt gesteld, dat het nodig is, dat de
ondernemers nu over de brug komen en gedwongen worden (...) de mensen
schadeloos te stellen (voor de gestegen prijzen).

De Waarheid 12/8

Bij het Amsterdamse Metaalbedrijf Verschure heeft, een korte staking
plaatsgevonden.

Aangekondigd wordt een demonstratie en meeting voor een uitkering van
ƒ 102,-~ van bouwvakarbeiderss werkzaam in de Bijlmermeer en(Holendrecht,
die op 12/8 zal plaatsvinden.

De_Waarheid_l3/§

Aan de demonstratie werd deelgenomen door bouwvakarbeiders werkzaam bij
de bouwbedrijven EBA, ERA, BAH, Intervam en Medicon, alsmede van de
schildersbedrijven Van Wijk, Lagrouw en Timmerman». Actie werd ook-ge-
voerd bij de firma Van Wijnen (bouwobject confectiecentrura Slotervaart),
terwijl van arbeiders van Cospoor (metrobouw) een solidariteitstelegram
werd ontvangen. Aan de betoging werd ook deelgenomen door arbeiders,
werkzaam bij onderaannemers, van wie een aantal si tot betaling van
volledige prijscompensatie sou zijn overgegaan- ^^
Sprekers op de aansluitende meeting waren o.a„ ^\jj^ t bestuurslid
van de communistisch, georiënteerde bouwvakarbeidersbond. A3WB en. de
heer Ŵ, , die werd aangekondigd als plaatselijk bestuurder en bonds-
raadlidvan de Bouwbond-NVV. Beide heren zijn lid van het dagelijkse be-
stuur van het CPN-district Amsterdam. Op de meeting werd besloten tot het
zenden van telegrammen aan regering, ondernemers en FNV, waarin werd aan-
gekondigd dat "de bouwvakkers indien nodig verscherpte actie sullen voeren"
voor de eis van volledige prijscompensatie, verdediging van cie koopkracht
en de vrijheid van onderhandelingen.
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