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Betr.: Oproep der R.G.P. aan
stakende arbeiders.

VERTROUWELIJK

Hierb? j heb ik de eer Uwe Bxcellentie te doen toe-
komen een oproep aan de stakende arbeiders te Amsterdam,
welke oproep tijdens de jongste stakingsacties werd ver-
spreid door de afdeling Amsterdam der Bevolutionnair Com-
munistische Partij. (Nederlandse seotie der IVe interna-
tnonale).

j HST HOOÏD VAN DS DIBN3T.

Aan:
Z.S, de Minister President. -
2.S. de Minister van Binnen!.

Zaken.
Mr L* Einthoven.
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R E Y O i U T l O ï ï U A I R C O M M U N I S T I S C H E
P A R T I J — Nederlandse Sectie van de IVe Internationale

Aan de stakers in Amsterdam!

Kameraden,
Voor het eerst sinds lange tijd staat een breed front

van Amsterdamse en Rotterdam.se arbeiders weer in gemeenschappe-
lijke strijd. De Amsterdamse bouwvakarbeiders, de Amsterdamse
taxi-chauffeurs, de arbeiders van Publieke Tferken, de Rotterdam-
se en Amsterdamse havenarbeiders, hebben hiermee het juiste ant-
woord gegeven aan de regering, die door aakken-r olleri j als de
devaluatie, en door middel ven steeds scherpere tarieven, alleen
de belangen dient van de portemonnaies van de patroons. Maar
niet alleen aakken-rollerij en jaagsysteem gebruikt de overheid.
De "democraten" hebben helmen, politieknuppels, sten-guns, jeeps,
motoren en overval-wagens de straat op gestuurd niet maar één
doel: de staking te breken. In het Rotterdamse havengebied zijn
"samenscholingen11 van meer dan drie personen verboden; daarmee
zijn de Rotterdamse havens tot een soort van "Sperr-gebiet" van
de poli t ie -knuppel geworden. De Amsterdamse Unie -bestuurd er s van
bouwvak weigeren verdere uitkering en dwingen de arbeiders weer
aan het werk, waar zij "beschermd" zullen worden door politie
en marechaussee. Ook zij hebben maar één doel: de staking te
breken. De politie-honden huilen allemaal één wijs: "het is geen
"bonafide" staking, maar een "politieke" staking". Alsof het
niet juist het optreden van de politie is, waardoor de politieke
macht van de heersende klasse zich in de stakingen mengt. Alsof
het niet de botte loonstop-politiek van de regering is, die met
haar " ri j ks bemiddelaars" elke eis in de prullemand stopt en elke
staking de nek probeert om te draaien, waardoor zij elk stuk
strijd automatisch maken tot een strijd tegen de Rijksbemidde-
laars en tegen de loonstop. Tegen deze politiek van loonstop,
Rijksbemiddelaars en gummi -knuppel stellen de arbeiders hun
eigen politiek: die van. de gemeenschappelijke strijd, de strijd
tegen de honger, de strijd ook voor de verdediging van het sta-
kingsrecht, de strijd tegen de gummi -knuppel in de bedrijven.
In deze strijd moet één ding vaststaan: wij laten ons niet inti- .
mideren, en vooral: &EM AMSTERDAMSE ARBEIDER ïïERKT QEDER
POUTIE-TOE2ICHT ! !

EÈ1T STAKHG, EE3Ï IEIDDTG, EEN EIS!

Verschillende stakingen zijn er aan de gang, en elke
groep die staakt steunt daardoor automatisch de andere. Want
hoe breder het stakingsfront, hoe moeilijker het werk van de
stakingsbrekers. Maar om tot vaste eenheid te komen, is het een
eerste eis, dat alle stakingen zoveel mogelijk verbonden worden.
Wij mogen de reactie niet de kans geven, ons één voor één af te
slachten, maar wij moeten gezamenlijk naar de overwinning*
Daarom moet er naast de stakings-comité's één centrale stakings-
leiding komen. Daarom moeten alle stakingen verbonden worden
door Eéïï GEMEECTSCHAPÏEIiIJKE EIS. AIIE STAKINGEN HEBBETT IS 1EZEN
HET2EItPDE DOEL: het doorbreken van de dictatuur van de Rijksbe-
middelaars over de arbeidersklasse; het doorbreken van de
honger-politiek, het doorbreken van de loonstop.
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Volgens officiële gegevens zijn de prijzen sinds de
devaluatie met ruim 1'0 $ gestegen. De Rotterdamse haven-
arbeiders gaven het voorbeeld en eisten in overeenstem-
ming daarmee: EEN LOONSVERHOGING VAN 10 i»\e Amsterdamse
arbeiders volgden, en maakten hun eisen gelijk aan die
van hun Rotterdamse kameraden. Daarmee werd de eenheid
machtig versterkt! Het is de taak van de andere stakende
groepen, het hunne hiertoe bij te dragen, en de eis, die
alle arbeiders bindt:

10 \t hun hoofdeis te maken.

ALLEEN OP DEZE WIJZE KAN BINNEN HET STAKINGSFRONT DE ON-
VERBREKELIJKE EENHEID GEHANDHAAFD WORDEN, ALLEEN VOOR ZO'N
ALGEMENE EIS KUNNEN VERDERE GROTE GROEPEN ARBEIDERS 2ICH
AANSLUITEN, en zodoende kan men komen tot:

het algemene offensief tegen -de loonstop!

Kameraden!
Het algemene offensief tegetftLe dictatuur der

Rijksbemiddelaars, tegen de loonstop, is de leuze die de
Revolutionnair Communistische Partij en haar orgaan "De
Tribune" jarenlang propageerden. Onze kameraden die in de
staking betrokken zijn, doen hun plicht, zowel in Amsterdam
als in Rotterdam. De R.C.P. (Nederlandse Sectie van de
Vierde Internationale), acht het haar natuurlijke plicht
alle steun aan deze strijd te verlenen. De leuzen van het
ogenblik zijn:

NIEMAND WERKT MET EEN GUMMIKNUPPEL IN DE RUG!

UITBREIDING VAN DE STRIJD TOT EEN ALGEMEEN
OFFENSIEF TEGEN DE LOONSTOP!

VOOR EéN STAKING: EeN LEIDING EN EéN EIS:

DOORBREEKT DE LOONSTOP, VOOR EEN LOONS-
VERHOGING VAN 1 O % VOOR ALLE ARBEIDERS!

REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ
Afdeling Amsterdam.

(P/a M. Fe rare s,
Nieuwe Prinsengracht 47 II)•


