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RAPPORT betreffende de toestand van de Twentse textielindustrie.
Inleiding»
Op de districtsconferentie van het CPN-distriet Twenthe
óp 26 en 27 Maart 1955 en op het 17e partijcongres der Communistisch» Partij Nederland op 9, 10 en 11 April 1955 te Amsterdam
werd met nadruk vastgesteld dat de invloed van de Partij in de
bedrijven te gering ia en dat deze invloed vergroot moet worden.
Ia het Partijcongres wordt het CPI-bedrijfswerk in Twenthe opnieuw ter hand genomen. Hierbij wordt vooral veel aandacht geschonken aan de grotere textielbedrijven, waar men in een enkel
geval beschikt over een reed» bestaande CPH-bedrijfsafdeling.
De laatste maand kwam de partij hier tot de uitgifte van een
drie-tal nieuwe GPH-bedrijfskranten, waarin in het bijzonder
de nadruk werd gelegd op het belang van de samenwerking van
partijgenoten en E7C'ers met leden van de partij van de Arbeid
en het STT.
De productie-beperking»
Ben remmende factor op de acties van de partij in deze
is de verminderde werkgelegenheid welke zich momenteel in de
Twentse textielindustrie voordoet» Zoals bekend hebben enkele
- voor het merendeel kleinere - bedrijven moeten beslissen een
werktijdverkorting toe te passen als gevolg vaa een toenemende
concurrentie op de wereldmarkt van West-Duitsland en Japan*
Be CPH-leiding heeft in een manifest deze slapte in de textielnijverheid willen uitleggen als een gevolg van de invoering van
de werkclaasificatie ia de bedrijven» waardoor minder arbeiders
nodig zouden zijn om dezelfde productie-uitkomsten te verkrijgen»
Activiteiten ATEK-E7C.
De partij ondervindt bij haar agitatie weinig steun
van de Algemene Bond van Werkers in de fextiel- en Kledingindustri»(ATSK-BfC). De laatste maanden heeft d»ge organisatie
een aantal
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een aantal leden verloren mede ala gevolg van het feit dat de
bestuurders in de regel geheel worden opgeëist door de 3?artij
waardoor het vakbondswerk wordt verwaarloosd. De textielarbeiders, die nog in deze bond georganiseerd zijn, vindt men
veelal in die afdelingen van de bedrijven waar ongeschoolde
arbeid wordt verricht. Alleen in de gemeente Enschede heeft
d* AÏESH5VC momenteel ongeveer 600 leden. Bit is 2.28# van de
daar werkzame beroepsbevolking van de textielbedrijven.
Slot.

In de Twentse editie van het coaiiEunistische dagblad
"Be Waarheid* werd de laatste maanden meermalen opgewekt tot
strijd tegen de vorengeschetste werktijdverkorting.
Uit deze artikelen blijkt dat de partij hier gaarne
een reeks arbeidsconflicten zou zien uitbreken» Tooralsnog
bestaat hierop echter weinig kans. De bedrijven die tot de
werktijdverkorting zijn overgegaan weten de zaak vaak zo te
organiseren, dat er voor de werknemers weinig financiSle schade
uit voortkomt. De situatie in deze tak van industrie is
- ondanks het communistische drijven in deze — dan ook rustig
te noemen.
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