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STAKEN VOOR VOLLEDIGE PRIJSCOMPENSATIE

1. Aan de stakingsactie in de Rotterdamse havens hebben ongeveer 1200

personen deelgenomen. Daarvan waren er omstreeks 400 aanwezig bij de

demonstratieve bijeenkomst op het Zuidplein in Rotterdam.

De stakingsactie vond op woensdag 19 mei plaats, nadat het bestuur

van het Rotterdamse CPN-district op dinsdag 18 mei daartoe de uitdrukke-

lijke opdracht van de partijleiding had gekregen. De actie werd georga-

niseerd door een "Comité Rotterdamse Havenarbeiders", dat op 13 wei j.l.

op CPN-initiatief is geformeerd tijdens een bijeenkomst van "vakbonds-

leden en andere werkers" van een dertiental havenbedrijven. Dit comité

heeft de plaats ingenomen van de vroegere "Havencommissie", die in 1970

door CPN-bestuurder F. MEIS werd gevormd als tegenhanger van het comité

"Arbeidersmacht".

Door de strijdbare taal, die vooraanstaande leden van de partij-

leiding naar aanleiding van de prijscompensatie hebben gebruikt, was het

organiseren van actie voor hen min of meer een prestigezaak geworden.

2. In een aan de werkgeversorganisatie "SVZ" gericht ultimatum eiste

het comité v6ór woensdag 26 mei a. s. positieve mededelingen over uitbe-

taling van prijscompensaties, zoals die in de haven-rCAO is vastgelegd.

Bij uitblijven daarvan zal het comité "nieuwe stappen ondernemen en

scherpere actievennen hanteren voor het binnenhalen van de prijscompen-

satie".

Waarschijnlijk zal daarbij eenzelfde stakingstactiek worden gevolg-

als in 1969 in de Oost -Groningse cartonnage-industrie, toen onder lei-

ding van de heer F. MEIS gedurende vijf weken op elke maandag stakinge-

acties plaatsvonden, eerst bij één, daarna bij negen en tenslotte bij

twaalf bedrijven.

3. De stakingsacties zullen waarschijnlijk niet beperkt blijven

Rotterdam en de havens. In de Amsterdamse haven heeft de partij reeds

op donderdag 20 mei een korte stakingsactie bij de KNSM georganiseerd,

terwijl gelijktijdig gestaakt werd bij het Amsterdamse metaalbedrijf
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bouwbedrijf SCHREURER zouden geleid hebben tot een netto loonsverhoging

van ƒ 15»-- per week, zulke met terugwerkende kracht vanaf Pasen.

k. Blijkens "De Waarheid" van 21 mei 1976 vindt de CPN de door haar

georganiseerde actie van Rotterdamse havenarbeiders een belangrijke daad

die tot inzet had "het ongedaan maken van de contractbreuk, welke door

de ondernemers, in vereniging met de regering was gepleegd1** De eensge-

zindheid van de stakende arbeidere had een hart onder de riem gestoken

van "allen, die zich in deze dagen opmaken voor gemeenschappelijk op-

treden voor volledige prijscompensatie".

De woordvoerder van het "Comité Rotterdarase Havenarbeiders", het

CPN-partijbestuurslid C. VAN DER ZANDEN, zag in de actie ook een duide-

lijke demonstratie van het feit dat de havenarbeiders de vakbeweging

bij de loononderhandelingen niet buitenspel laten zetten.

5. In sommige persberichten wordt gesuggereerd, dat de pro-Chinese

gropering KEN ml (Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland - marxis-

tisch-leninistisch) aan de stakingsactie heeft meegewerkt. Dat is even-

wel niet het geval.

Gezien de huidige opstelling van de KEN ml valt eerder te verwach-

ten, dat zij zich tegen die actie zal keren.

De gedachte, dat de KEN ml bij de actie betrokken zou aijn vloeit

waarschijnlijk voort uit het feit, dat één van de drie naar buiten op-

tredende leden van het "Comité Rotterdamse Havenarbeiders", de heer
f

J. STAVINGA, destijds deel uitmaakte van het, door de KEN ml geleide

j comité "Arbeidersmacht", dat in 1970 de stakingsactie in de Rotterdamse

havens leidde. Voorzover bekend is de heer STAVINGA niet meer bij de

KEN ml aangesloten.

Het KEN ml comité "Arbeidersmacht" bestaat niet meer. Wel bestaat

er een organisatie "Arbeidersmacht", als mantelorganisatie van de, even-

eens maoïstisch georiënteerde, Socialistische Partij.
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