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Dit rapport bestaat uit 2 biz.

RQTTSP.DAMSE en AMSTSRSAMSS HAVSMSTAKINGSN

1. Nadat de CPN-leiding na het bekend worden van net CAO-onderhan-

delingsresultaat op k September zich enigszins schoorvoetend is

blijven opstellen achter de stakingsacties in Rotterdam, heeft zij

kennelijk besloten het de eerstkomende dagen hard te spelen om een

spoedige beeindiging van de stakingen te forceren. Men beseft in

deze kring blijkbaar ook dat de zaak met het oog op de steeds raeer

benarde financiele positie van de stakers niet al te lang meer slepen-

de kan blijven om toch nog een gunstig eindresultaat in de wacht te

kunnen slepen.

Van CPN-zijde.blijft men zich daarbij voorlopig afzetten tegen

de vakbondsleiding, die - aldus De Waarheid van 7 September - "over

alles en iedereen heen haar beleid" bepaalt, "met voorbijgaan aan de

besluiten van de ledenvergaderingen". Het CFN-dagblad meant daarorn

dat "een werkelijk accoord, dat uitga.at van de op de ledenvergads-

ringen van de vakbond geforrr.uleerde eisen r.iat tot stand kan koraen

buiten hen die de actie voeren en leiden". De GFN hoopt via haar

mensen, die leiding geven aan de acties, een rol te kunnen spelen in

de oplossing van het conflict. O.a. om daartoe de gunstigste uitgangs-

positie te kiezen komen de belangrijkste CPN-verantwoordelijken, onder

wie voorzitter H. HOEKSTRA, bedrijfswerksecretaris S. GEUGJES, de

Rotterdamse stakingsleiders C.A. Van der ZAKDSN en Ph. SCHULT5 en

enkele partijbestuurders in de middag van 7 September in Rotterdam

in vergadering bijeen.

2. In Amsterdam, waar op 5 September in de voornaamste havenbedrij-

ven 24-uursstakingen uitbraken, heeft de CFN-leiding zich veel moeite

getroost deze acties te doen voortzetten en verharden. Tijaens een

massa-meeting bij het Amsterdamse Havenbedrijf op 6 September wisten

de Rotterdamse stakingsleider Ph. SCHULTS (lid CPN) en de zieke, maar

van zijn bed gelichte CPN-actievoerder w. SWART, de havenarbeiders

inderdaad tot voortzetting van de actie te bewegen.
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Er nerd meteen een actieleiding van zeven man geformeerd,

waarvan in elk geval deel uitmaken de CPMers E. SCHWAR2WALDZR en

F» GROEN. Later werd het actiecomite nog met een tiental personen

uitgebreid, onder wie het GML-lid A. BOGNSTRA. Meteen na de raassa-

bijeenkomst begon men de haven te "dweilen" cm ook nog werkende

havenbedrijven door "overtuiging en discussie" plat te krijgen.

In de loop van 7 September is het merendeel van de Amsterdamse

havenarbeiders voorlopig weer aan de slag gegaan.

Jt. In Rotterdam zijn de stakingsacties op 6 en 7 September voort-

gezet en uitgebreid. Vanuit het gezanenlijk Actiecoraite van Rotter-

damse Havenarbeiders, waarin CPN-ers en m.l.-figuren samenwerken,

zijn verschillende pogingen ondernomen om werkwilligen van kleinere

bedrijven en ook kantoorpersoneel het werken te beletten. Al net al

kon de situatie in de Hotterdamse haven als chaotisch en uiterst

gespannen worden omschreven. De spanning is nog aanmerkelijk ver-

hoogd door de ontruiraing door de politie van de gebouwen van SHIT

INTERNATIONALE ea van de SHB in de nacht van resp. 6 en 7 September,

welke gebouwen door stakende sleepbootbenanningsleden waren bezet.

Hen is in deze kring nu vastbesloten otn ae konende dagen rnet soort-

gelijke of nog hardere acties door te gaan. 3e aogelijkheid dat

daarbij overgegaan zal worden tot blokkade van de Haas dient

serieus genoraen te worden.

Tijdens de inmiddels gebruikelijke ochtendbijeenkomst op het

Afrikaanderplein op 7 September kondigde actieleider Fh.SCHULTS aan

dat de zaken nu "op scherp" gezet zullen worden. Op maandagmorgen

10.00 uur zal op dezelfde plaats een rnassabijeenkomst plaatsvinden,

waarvoor men alles v/at rnogelijk is op de been zal proberen te krijgen.

Men krijgt de indruk dat vlak na het weekend een kritieke fase in de

stakingsacties zal intreden, waarin met man en macht geprobeerd zal

worden een zo gunstig mogelijke oplossing af te dwingen.
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