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 VERANTWOORDING 

Het gaat ons, de arbeiders en arbeidsters slecht. Alles wat we de laatste jaren 
hebben veroverd dreigt te worden afgebroken. De ondernemers willen de 
vruchten plukken van hun krisis: afbraak van de koopkracht, werkgelegenheid, 
sociale voorzieningen en de bescherming van de arbeid, zoals de ontslagbe-
scherming. Verzet is meer dan ooit nodig. Daar is een doelbewuste, krachtige 
leiding nodig. Die is er maar al te vaak niet. Daardoor wordt minder strijd gele-
verd dan nodig is. Er gaan nog steeds ongekontroleerde miljarden naar het 
bedrijfsleven. De ondernemers investeren in de eerste plaats in de modernste 
produktietechnieken. Daardoor gaan juist arbeidsplaatsen verloren! Inleveren 
helpt dus niet. 
Op enkele plaatsen groeit het verzet tegen het inlever-beleid. Maar de omvang 
van dat verzet is nog lang niet groot genoeg. Er moet een vakbondspraktijk 
komen die doeltreffend de belangen van de loon- en uitkeringstrekkers verde-
digt.  

Waarom Solidariteit? 

In diverse bonden is er heel wat kritiek op de strategie en de taktiek van de 
leidingen. Maar aan die kritiek ontbreekt de samenhang. Dat is de voornaam-

ste zwakte ervan, SOLIDARITEIT wil eraan meehelpen daarin verandering te 
brengen. 

De (nog) werkenden worden uitgespeeld tegen de niet meer werkenden; de ene 
groep arbeid(st)ers tegen de andere. Dat geeft de ondernemers en hun regering 
de gelegenheid ai die groepen stuk voor stuk af te slachten. 
Hoe kunnen we daartegen optreden? Wat doen we om de akties in bedrijven en 
instellingen, in de verschillende bonden en sektoren en op internationaal nivo op 
elkaar af te stemmen? Hoe verwerken we de konkrete ervaringen van vakbonds-
mensen in ondernemingsraden, in bedrijfsledengroepen? Hoe komt het dat 
allerlei akties lang niet altijd tot de gewenste resultaten leiden? En hoe staan we 
tegenover de politiek? Welk antwoord vinden we op de aanvallen van onderne-
merszijde? 
Vragen, vragen en ze schreeuwen om een antwoord. Een antwoord dat boven-
dien bruikbaar is in de dagelijkse vakbondspraktijk. 
Er zijn trouwens nog meer vragen. Wat te doen aan de specifieke problemen van 
vrouwen, jongeren, buitenlandse arbeid(st)ers, en uitkeringsgerechtigden? 
We hebben aktie gevoerd, gestaakt, gedemonstreerd, soms op grote schaal. 
Wat heeft het uitgehaald? Is het een wonder dat zovelen moedeloos geworden 
zijn? Als er al strijd gevoerd wordt, is die vaak nog uitzichtloos, een gevecht met 
de rug tegen de muur. Kaderleden geven het op, leden bedanken voor de bond. 
Dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling. Als we die laten doorgaan, geven we 
ondernemers en regeerders de kans ons van onze laatste verworvenheden te 
beroven. Zij die nog niet ontmoedigd zijn, willen daar iets aan doen. Maar in de 
meeste gevallen zijn zij verspreid, geïsoleerd. 

SOLIDARITEIT wil eraan meehelpen dat isolement op te heffen. Zoeken naar 
wegen waarlangs we WEL KUNNEN WINNEN. De eenheid van de arbeiders-
klasse is haar grootste kracht. Meningsverschillen kunnen pas opgelost wor-

den door ze op een breed vlak te bediskussiëren. SOLIDARITEIT wil daarvoor 
het platform zijn.  

In SOLIDARITEIT staat alles ter diskussie. We willen een element zijn van de bun-
deling van alle krachten in de vakbeweging, die de afbraak van ons levenspeil 
een halt willen toe roepen. Dus niet de zoveelste afzonderlijke stroming. Alles 
wat de vakbeweging sterker, daadkrachtiger, doeltreffender maakt kan op onze 
enthousiaste steun rekenen. Wie probeert de vakbeweging af te breken of van 

haar kracht te beroven vindt SOLIDARITEIT tegenover zich.  

https://www.solidariteit.nl/nummers/2/inhoud.html
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Politieke demokratie is een grote verworvenheid. Vakbondsdemokratie is 
minstens even belangrijk. Kern daarvan is dat de besluitvorming op een zo 
breed mogelijk vlak plaatsvindt. Dat is niet alleen maar een zaak van 
'professionals'. Wat er aan de basis leeft, is minstens zo belangrijk, zo niet 
belangrijker. Per slot van rekening zal alles wat de vakbeweging doet, gedra-
gen moeten worden door de mensen die haar tesamen vormen.  

SOLIDARITEIT wil aan de diskussies over de besluitvorming en de te volgen 
strategie een krachtige bijdrage leveren.  

Wij willen met SOLIDARITEIT allen bereiken die de vakbeweging, en de arbeiders-
beweging als geheel, ter harte gaat. Versterking van de vakbeweging, daar gaat 

't om. U kunt daaraan een belangrijke bijdrage leveren, SOLIDARITEIT IS UW BLAD! 
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