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een must voor een 
socialistische partij 

'In 'Heel de mens' hebben we vastgesteld dat de economie 

gedemocratiseerd moet worden. De economie is de dominante factor 

in de maatschappij, de kurk waar de hele samenleving op drijft. Willen 

we een socialistische samenleving, democratische controle over de 

economie, dan zal de machtsverhouding tussen kapitaal en arbeid 

fundamenteel veranderd moet worden. Dat kan natuurlijk nooit los van 

de mensen die in de bedrijven werken. Daarom moeten we het 

bedrijvenwerk van de partij verder uitbouwen.' 

M ariet Berendsen, 

landelij k coördinator 
van Solidair, zet 

meteen de toon op de bijeen
komst van 12 februari in het 

Amsterdamse Vakbondsmu-
seum. Bijeen zijn een veertigtal 
SP-leden, die veelal actief zijn 

in vakbonden en ondernem ings
raden. Ze zij n gekomen om te 
brainstormen over de uitdagi n
gen en kansen voor de SP om 

een stevige voet tussen de be
drijfspoorten te krijgen. 
Om de discussie te prikkelen, is 
een panel gevormd dat knuppels 
in het hoenderhok gooit. Wim 
van Dorst, SP'er en voorzitter 
van de kadergroep bij Philips 

Lighting in Oss, ziet in de recen
te geschjedenis van 'zijn' Philips 
volop taken voor Solidair: ' De 

bedrijven richten hun beleid 
meer en meer op snelle bevredi
ging van de aandeelhouders. Zo
dra een bedrijf reorganiseert en 
werknemers ontslaat, schieten de 
aandelen weer omhoog. Ver-
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plaatsing van de productie, bij
voorbeeld van Terneuzen naar 
Polen, moet nog meer winst op
leveren dan er al gemaakt wordt. 

Wat de gevolgen op lange ter
mjjn zijn, daar kijkt men niet 
naar. Want aandeelhouders den
ken ook niet op lange termijn. 

Die willen snel dividend of 
koerswinst incasseren, anders 
verkopen ze hun pakketje weer. 
Solidair kan en moet de discussie 

daarover voeren met de werkne
mers en in de vakbonden. Het 
gesprek aangaan over de machts
verhoudingen, de inrichting van 
de samenleving.' 
Het volgende panellid, Jannie 
Mo01·en, onderstreept dat er vol

op voedingsbodem is voor die 
discussie. 'Er is een voo11durend 
debat gaande in de vak

beweging,' zegt de voormalig 
coördinator arbeidsvoorwaar
denbeleid FNV. 'Veel kader
leden zij n kritisch over het beleid 
van de bestuurders. Ze vinden 
dat de bond te zeer afglijdt naar 

pure belangenbehartiging voor 
de leden. Maar dat kader onder
schat zijn eigen macht. Als de 
kritische vakbonds leden hun 
krachten bundelen, kunnen ze 

wel degelijk de bestuurders op 
de hielen zitten . Daar ligt ook 
een belangrijke uitdaging voor 

SP' ers in de bedrij ven.' 
Ad Schiedon, de vierde in het 
panel, gruwt van de nieuwe trend 
in de vakbeweging. Hij is SP-af

delingsbestuurder en secretaris 
van de FNV afdeling Drieber-

gen/Doom. 'De vakbond dreigt 
een service-apparaat te worden. 
Terwijl opkomen voor een eerlij
ker verdeling van de opbrengst 

van de arbeid en meer zeggen
schap in de bedrijven altijd bete
kent dat je je óók moet bezighou
den met maatschappijverande

ring. En daar li gt dus ook de re
latie met de politiek. Als sociali s
tische partij , die strijdt voor een 
rechtvaardiger samenleving, heb 
je een natuurlijke band met de 
vakbeweging.' 

Solidair met Solidair 
ledereen kan sinds kort voor minimaal 10 gulden per jaar 
donateur worden van Solidair en de bedrijvenkrant vier keer 
per jaa r thuis ontvangen. De donateurscampagne mikt op 
mensen die actief zijn in hun bedrijf, in de vakbond of de 

ondernemingsraad en die het bedrijvenwerk van de SP willen 
steunen. De SP-afdelingen zullen aangespoord worden zo
vee l mogelijk Solidairdonateurs in te schrijven. Het is een 
belangrijk middel om de krant breder te verspreiden en con
tacten op te bouwen. 
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Jannie Moaren beaamt dat velen 

in de bond voelen dat het poli
tieke debat terug moet komen . 
·vakbonden hebben zelf ook 

politieke contacten nodig om 
goede wettelijke regels te berei
ken. Vooral in sectoren waar de 
organi satiegraad laag is, zoals 

de dienstensector, kun je zelf 
nauwel ijks een vui st maken ten-

Solidair 

op tafel bij 
een actie

vergadering 

zij je de wet achter je hebt.' je zo vertrouwen opbouwt en 

zorgt voor steeds meer herken-
Solidair wordt gelezen! ning. Mensen keren om en rij 

Het belang van de bijeenkomst 
is daarmee wel neergezet. Maar 
hoe moet de SP nu precies zijn 
tem laten horen in de bedrij

ven en in de vakbonden , con
rae ten leggen en acties onder
steunen? Over die vraag buigen 
de deelnemers zich in drie 
werkgroepen. 
Duidelijk is de rol van 'Soli
da ir', de krant di e vier keer per 
jaar in tientallen SP-afdelingen 

verspreid wordt aan bedrijfs
poorten en in bouwputten. Het 
blad is erop gemaakt precies de 

vinger op de zere plekken te leg
gen. Solidair roept de vragen op 
die leven onder werknemers die 
kritisch staan tegenover de over

legeconornie van het poldermo
elel en een vakbeweging die 
vaak al leen nog lij kt te fungeren 
als een sociale ANWB. 'Soli-

dair' klaagt aan hoe loonmati
ging slechts leidt tot superwin
ten - en niet tot meer banen. En 

dat fle x.ibilisering betekent dan 
dat de werknemer mag en moet 
werken wanneer dat de baas zo 
uitkomt. 

Solidair wordt héél goed gele
zen in de bedrijven waar de 
krant verspreid wordt, bevesti

gen velen. ' Regelmatig ver

spreiden is een belangrijke ba
sis. Je moet steeds aan dezelfde 
poorten gaan staan ,' rapporteert 
Hengeloër Vincent Mulder uit 
zijn werkgroep. ' Het blijkt dat 

den terug om je een krant uit 
handen te grissen.' Wim van 
Dorst bevestigt dat je aan het 
eind van de dag geen enkele 
'Solidair' ziet slingeren in het 
bedrijf. 'Iedereen neemt hem 
mee naar huis.' Mulder conclu
deert: 'Als je een groot bedrijf in 
je gemeente hebt, is versprei 

ding van Solidair een must. An
ders marginaliseer je je eigen 
SP-afdeling, sta je buiten de 
werkelijkheid. En de krant is 
niet ons enige middel om bedrij
venwerk te doen . Als afdeling 
kun je een Solidair-groep vor
men met mensen uit de bedrij
ven , of thema-avonden beleg
gen. En natuurlijk moet je er 
snel bij zijn als er actie plaats
vindt in een bedrijf, om je soli
dariteit te betui gen en steun aan 
te bieden. Dan moet je de hele 
afdeling mobili seren .' 
Nijmegenaar Jos van Rens 
meldt uit zijn werkgroep soort
gelijke vaststellingen. 'De SP

afdelingen zouden all emaal hun 
ledenbestand moeten nagaan, 
waar mensen werken en wie er 
actief is in vakbond of onder-
nemingsraad. Die mensen kun 
je apart bij elkaar halen , erva
ring uitwisselen hoe je je het 

best kunt opstellen, op welke 
problemen je stuit.' 
Ook deze werkgroep vindt dat 
het bedrijvenwerk een te lage 

prioriteit heeft in de SP-afdelin
gen . Alleen al door de krant te 

verspreiden, kan al veel bereikt 
worden. 'Verwoorden wat kriti

sche mensen in de bedrijven 
voelen en denken, dat alleen al 
is hee l belangrijk. Zodat ze be
seffen dat ze niet alleen staan , 
dat de SP er net zo over denkt.' 

'We gaan de vakbonden 
niet dwarsbomen of 

infiltreren. We vormen 
een platform voor 
kritische mensen' 

Mariet Berendsen trekt de con
clusies: 'Een partij die zich niet 
bezighoudt met bedrijvenwerk, 
verdient de naam ' sociaListisch ' 
niet. Het is voor ons de enige 
manier om erachter te komen 
wat mooie kreten als fl ex. ibili se
ring of marktwerking echt bete
kenen, hoe het is om opgejaagd 
te worden . En een manier om de 
visie van onze partij over de 
economie uit te dragen onder de 
meest betrokken mensen. Soli
dair is geen organisatie, maar 
een tak van partijwerk, rond een 
krant. We willen de vakbonden 
niet dwarsbomen en ook niet 
infiltreren, maar wel kritische 

mensen vinden en hun krachten 

bundelen. Op deze dag hebben 
we al verschillende initiatieven 

besproken. Solidariteitsacties 
met de stakers in Terneuzen en 
Sneek, debatten op verschi llen
de plaatsen , contacten tussen 
SP-afdelingen en plaatselijke 
bonden. Binnen de partij wor
den ideeën ontwikkeld over de

mocratisering van de economie. 
Er zijn dus vele mogelijkheden 
om het bedrijvenwerk uit te bou
wen . Maar het belangrijkst blijft 
vertrouwen te winnen en contac
ten te leggen met heel veel wer

kende mensen. Zo komen we er 
ook precies achter wat er speelt 
in de bedrijven en kunnen we bij
tijds en goed in actie komen. Dat 
lukt alleen als we veel meer 
kranten gaan verspreiden en blij
ven verspreiden. Dan groeit het 
aantal reacties en tref je de men
sen die wat willen aanpakken. 
We moeten ons dan ook vooral 
ten doel stellen veel meer Soli
dair-kranten te verspreiden. De 
oplage is nu 50-duizend en ik 
pleit ervoor dat we dat nog voor 
het eind van het jaar zien op te 
krikken naar I 00-duizend.' e 

Groot Solidair-debat 
Op zaterdag 15 april gaat Jan Marijnissen in debat met dt. 

vakcentrale-voorzitters De Waal (FNV) en Terpstra (CNV) over 
de toekomst van de vakbeweging in Nederland. Als je iets 
hebt met de strijd in de bedrijven, dan mag je daar niet ont
breken. Het debat vindt plaats in de Beurs van Serlage in 
Amsterdam. 
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