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onderwerp: Stakingen onder D. TJ.W. -arbeiders

In de bijlage veroorloof ik mij Uwe Excellentie inlichtingen aan te bieden betreffende maatregelen, welke
vanuit het partijbestuur der C.P.N, worden beraamd tot
het bewerkstelligen van nieuwe stakingen onder D.U.W.arbeiders en het trampersoneel te Amsterdam.
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G.P.N.-toebereidselen tot nieuwe stakingen in
Amsterdam onder D.U.W.-arbeiders en trampersoneel»

A

l Het dagelijks bestuur van het partijbestuur der G.P.N.
"" heeft zich beraden op de mogelijkheden om een staking
te bewerkstelligen onder het Amsterdamse trampersoneel.
2 Als resultaat daarvan zijn opdrachten verstrekt aan:
a het dagelijks bestuur van de E.V.C.,
b "
"
"
n
het district Amsterdam der
" G.P.N.

3 Het overleg tussen de dagelijkse besturen van G.P.N, en
~~ E.V.G. heeft ertoe geleid, dat de (bij de E.V.G. aangesloten) "Bond van Nederlands Overheidspersoneel" (B.N.O.P.)
een actie inzet tot opvoering van de stakingslust in het
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf te Amsterdam.
Ter inleiding daarvan heeft de B.N.O.P., o.m. door middel van gedrukte "spoed-oproep"-pamfletten, het rijdend
personeel opgeroepen tot besloten ledenvergaderingen op
heden, l Maart 1949, waar o.a. de verzwaarde diensttijden en andere voorwaarden in bespreking zullen
worden gebracht. Deze vergaderingen v/orden gehouden
van 13-16 en van SO-83 uur, (zulks in verband met de
afwijkende diensturen van het personeel) en zijn alleen
toegankelijk op vertoon van het lidmaatschapsboekje.
4 Het dagelijks bestuur van het C.P.N.-district Amsterdam
bereidt terzake eveneens maatregelen voor; bijzonderheden ontbreken nog.
B

Na de uitbreiding van het georganiseerde S.V.G.werk onder D.U.W.-arbeiders, (o.m. blijkende uit de
instelling van zes districten voor dit werk en van
enkele districts-bureaux), komt nu het bericht, dat ook
onder deze arbeiders de bereidheid tot staking moet worden
onderzocht en zo nodig opgevoerd.
Het D.U.W.-bureau van de E.V.G., gevestigd Prinsengracht 739 te Amsterdam heeft voor de Amsterdamse D.U.W.arbeiders tegen 7 Maart a.s. een vergadering uitgeschreven.
Aldaar zullen "eisen worden opgesteld" en "de meest doelmatige strijdmiddelen worden besproken", zoals "een eens"gezind optreden tegen een regeringspolitiek van versobe"ring en verarming der werkende klasse" die vereist,,
l Maart 1949.

