Behoort bij brief no. 939.852

Ex. no.*> .
VERTROUWELIJK

:

. CPN-AGITATIE ONDER HETAALARBEIDSRS TS AMSTEHDAM

1.

Op 13 december 1968 vonden er in CPN-kringen te Amsterdam

besprekingen plaats, ter voorbereiding van acties in de metaalbedrijven van NDSM, ADM, Verschure en Dg^Cirkel op 2 januari

1969.

Besloten werd per bedrijf actiecomité's samen te stellen van linkse
figuren, die het vertrouwen van de arbeiders hebben, doch bij voorkeur geen CPN-lid zijn. Op 19 december 1968 zouden deze comité's
gereed moeten zijn, zodat "De 'Waarheid" op die dag de oprichting

:

hiervan in grote opmaak bekend zou kunnen maken. Tevens werd overeengekomen, dat op de door de CPN op l? december in Amsterdam georganiseerde vergadering van metaalarbeiders, een ultimatum zou
worden gesteld, teneinde een staking te kunnen forceren wanneer voor
2 januari 1969 hierop niet gereageerd zou worden.
Partijbestuurder

Joop van Esch stelde bij die gelegenheid,

dat er op 2 januari 1969 in ieder geval iets moet gebeuren, zelfs
al zouden de vakorganisaties en de ondernemers -tot overeenstemming
komen inzake de nieuwe CAO.
2.

In het verslag van de CPN-vergadering voor metaalarbeiders in

"De Waarheid" van 18 december, wordt echter niet gesproken over een
ultimatum. Ook werd in "De Waarheid" van 19 december geen melding
gemaakt van de genoemde actiecomité's. Wel werd in een scherp gesteld
commentaar de nieuwe CAO afgewezen, terwijl tevens in "De Waarheid"
van 18 en 19 december melding werd gemaakt van door de CPN gevoerde
acties op de bedrijven van ADM en NDSM.
3.

Het lijkt aannemelijk dat men in CPN-kringen (voorlopig) van

het voornemen een massale staking te forceren is afgestapt, mede
omdat de bereikte resultaten in het CAO-overleg in de sector grootmetaal over het algemeen positief werden ontvangen. Het ziet ar
echter wel naar uit, dat de CPN zich de komende tijd zal blijven
richten op het organiseren van acties die ten doel hebben secundaire
arbeidsvoorwaarden

op de genoemde bedrijven af te dwingen. De moge-

lijkheid van een korte "waarschuwingsstaking" is daarbij niet uitgesloten.

*
2k december 1968.
VSRTHOUWELIJK

