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In tlc lVestcrse pcrs blijft nten volhouden dat dc
rakbonden in de Sovjet-Unie afhankelijk zijn van de
en van de overheid, Maar als zij inderdaad
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vakbonden in de Sovjet-Unie kondigen nooit
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Kunnen de vakbonden in de Sovjet-Unie invloed
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bonden en voor welke doeleinden worden deze uit-

Ileeft bii u iemand die een post-in het-vakbondsapparaat beklccdt, enig privilege of voordeel van zijn
?

31

in de Sovjet-Unie lid van de
rol sPelen zij?

bourvd?
10

t2
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Kunnen de vakbonrlen enige invloetl uitoefenen
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de vaststelling van produktienormen en salarisseni
'Waarom
nemen de vakbonden ,in de Sovjet-Unie deel
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van het produktiéproces? Be_
-perfectionering
tekent dat
soms niet dat er menien hun Laan zullen
gaan verliezen?
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ÀÍe-n zegt

Is dat waar?
Hoe behartigen uw vakbonden de belangen van

Sovjet-Unie voor

kinderen?

toch nog door de overheid gecontroleerd?

deze

Ik heb gehoord dat uw vakbonden deelnemen aan
de versterkin_g van de arbeidsdiscipline op de ondernemingen. Maar is dat niet veelèer een zaak van
de bedrijfsle_iding_ dan van de vakbonden? Blijft er
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Wat is de houding van de Sovjet-vakbonden ten
npzichte van de internationale overkoepelende vakbondsorganisaties WVV, IWV en WVA?
Het is mij bekend dat de Sovjet-vakbonden hun
vertegenrvoordigers hebben in de Internationale Arbcidsorganisatie IAO. Hoe komt het dan dat zij
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6. Op welke vragen over de Sovjet-Unie zoudt
ven van ÀPN antwoord willen vinden?
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Wii ontDangen heel wat brieuen van
lezers uit het baítenland. Velen uan deze
lezers uerzoelcen ons eens iets te uertellen
ouer de ualcbonilen in d,e Soujet-Unie en
stellen ons uiteenlopenile urd,gen ouer ilit
onderwerp. Van het grote aantal uragen dat
bij ons bínnenkomt, hebben we de meest
uoorkornenile en ile meest typerende uitgekozen. De antwoorilen hierop zullen,, naar
wíj hopen, de lezer in het buitenland helpen
te begrijpen, wellce rol d,e uakbonilen in d,e
Soujet-samenleving spelen, welke plaats
zíj innemen in het maatschappelijk en politielc systeem Dan ons land,, wat hun taken
en functies ziin binnen een socialistische
satnenleuíng.
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BOt VAN DE
VAKBONDEN rN DE SOVJETPTAATS EN

MAATSCHAPPIJ
Garand,eert d,e Souiet-staat d,e werkenile
massa's het recht om zich urtieliilt te uer'
enigen in, valcbonden?
Jazeker garandeert

In artikel

hij

dat.

51 van de Constitutie van cle Sovjet'
Unie staat: "In overeenstemming met de doelstellingen van de opbouw van het communisme hebben de burgers van de USSR het recht zich te verenigen in Àaatschappelijke organisaties die bijdragen tot de ontwikkoling van hun politieke activiteit en zelfwerkzaamheid en hun veelzijdige interesses bevredigen."

Dat dit een reëel recht is, wordt bevestigd door
de voortdurendo groei van het ledental van de vakbonden

in de Sovjet-Unie. Terwijl zij in het jaar

l9l7 30 proeent van de werkende bevolking verenigden, was dat in 193Í al 84, en tegenwoordig
belóopt dit percentage 990/0.
Met nadruk wijzen we erop dat vakbonden in de
Sovjet-Unie niet onder controle van de overheid
staan en niet onderworpen zijn aan registratie bij
overheidsorganen. Gedurendo de hele geschiedenis
van het Soviet-bewind is er geen enkele wet aange-

rromen die op wat voor manier dan ook inbreuk
maakte op de rechten van de vakbonden.

Wanneer lcwarnen
uan d,e gronil?

in Rusland

uakbonilen

De eerste varkbonden verschenen in
Rusland-ten tijde van de eerste Russische revolu-

tie in-de jaren 1905-1907, d.w.z. juist in de periode
toen de arbeiders in hun strijd vóor sociale èn economische rechten eigen bestuursorganen begonnen
tevormen, de sovjets (raden).
De toenmalige arbeidersorganisaties leken volstrekt niet op de-vakbonden zoals we die vandaag
de dag kennen, nl. omvangrijke overkoepelende or-ga_n_en per bedrijfstak. En hoewel destijds aan de
vakleweging in Rusland bijna 245.0ö0 mensen
deelnamen, ging het toch voornamelijk om beroepsgewijze organisatie in kleine eenheden: drukkels,
werrers, metaalwerkers, bakkers enz. Op elk betlrijf,

in iedere stad ontstonden afzonderlijke

vakbontlen.

En dat was juist het zwakke punt vàn de vakbeweging-i1 het beginstadium van haar ontwikkeling.
Desalniettemin waren de vakbonden actief en weiden sterker, en hun invloed op de massa's nam
voortdurend toe. Zo namen in januari 1905 bijvoorbeeld í40.000 Petersburgse arbeiders deel aan een
politieke Tanifestatie waartoe de vakbonden opgeroepen hadden, en het aantal deelnemers aan siakingen in heel Rusland bedroeg 440.000.
Voor de omverwerping van het bewind van de
bourgeoisie en de grondbezitters miste de arbeidersklasse echter strakke organisatie en eenheid. Nodig waren krachtige, omvangrijke overkoepelende
0

organen per bedrijfstak. De partij van de bolsjewie-

ken, die leiding gaf aan de revolutionaire beweging in het land, deed al het mogelijke om de
arbeidersorganisaties te versterken en het politieke
bewustzijn van de massa's te verhogen. Geleidelijk
groeiden de vakbonden uit tot omvangrijker organisaties, waarbij ze in hun gelederen een steeds
groter aantal revolutionair gezinde arbeiders opnamen.

Men zegt d,at onrnidd,ellijk na d,e reuolutie
aw uakbonden bijna de ouerhanil had,ilen
in d,e ouerheidsorganen. Is dat zo?
Nee, dat is sterk overdreven. Allereerst
- het
r-erd door
Congres der Sovjets de Sovjet regering gevormd, de Sovjet van Volkscommissarissen.
Deze was het die de nodige overheidsorganen
creëerde. En pas aan de vorming van ministeries
(volkscommissariaten geheten, of met een Russische afkorting: narkomaten), die hierna volgde, hadden de vakbonden werkelijk een aandeel. Zij droegen functionarissen voor uit hun gelederen voor
verschillende overheidsposten. Zo werd het volkscommissariaat voor arbeid bijvoorbeeld gevormd
uit arbeiders en beambten van de vakbond van metaalwerkers. Activisten uit de vakbond van zeelieden en binnenschippers werden medewerkers van
het volkscommissariaat van handel en industrie. Op
initiatief van de vakbonden werd de Opperste Raad
van de Volkshuishouding in het leven geroepen, en
in een aantal gevallen stonden arbeiders daar aan
het hoofd van het bestuur voor een bepaalde bedrijfstak.

Onmiddellijk nadat de revolutie gezegevierd had,
gingen de vakbondscomités aan de slag: zij organiseerden de produktie, zorgden ervoor dat het werk
op de ondernemingen normaal kon blijven doorgaan
en dat er zuinig omgesprongen werd met de middelen van de gemeenschap, verwezenlijkten de wetten van het Sovjet-bewind met betrekking tot de
achturige werkdag voor arboiders en ambtenaren en
de inachtneming van de arbeidswetgeving. De vakbonden werkten nauw samen met het Sovjet-bewind, met zijn centrale en plaatselijke organen; zij
hielpen de produktie in dienst te stellen vàn de belangen van de werkende massa's, de belangen van
de volksstaat, omdat alle produktiemiddelen nu bezit van het hele volk geworden rmraren.
Enige tijd na de revolutie schreef Lenin:
"Zonder een uiterst nauwe band met de vakbonden, zonder hun enthousiaste steun, zonder hun
zelfopofferende inspanningen niet alleen bij de economische, maar ook bij de militaire opbouw, 'waren
we er vanzelfsprekend niet alleen niet in geslaagd
om gedurende de afgelopen Ztlz jaar het land te
regeïen en een dictatuur (van het proletariaat;
opm. red.) tot stand te brengen, maar hadden we
het nog geen 21lz maand volgehouden."
Bínnen d,e partij der bolsjewíeken is het
destiids tat een splijting gekomen naar aanleiding uan het uraagstak uan de uakbonilen. Waarom ging het toen precies?

Het is wellicht te sterk om van een
splijting- te spreken. Maar de politieke strijd was
destijds (in de jaren 1920-1921) inderdaad uitermate serieus en principieel.

I

De eerste jaren na tle revolutie waren in alle
opzichten een gecornpliceerd tijdperk. Ïet Sovjetbèwind was in wording, er werd gezocht naar wegen om de nationale economie te besturen. Kanten-klare recepten bestonden er niet, men moest ze
zelf uitwerken. De rol van de partij, van de overheidsorganen en van de vakbonden in de nieuwe
maatsc[appij diende bopaald to worden. Er ontstonden versóhitlende concepties, die qua doelstellingen vaak lijnrecht tegenóver elkaar stonden. Zulke
foeningsverÀchillen manifesteerden zich ook binnen
de partij.
Sbmmigen zagen er geen been in onr de vakbonden geheól buitenspel te zetten, ze te laten--opgaan
in dö overheid, ooÈ al was het dan een volksovorheid. Dat stelden zij dan ook voor' Anderen achtten
het mogelijk het bóstuur van tle volkshuishouding
seheel In Íranden van de vakbonden te leggen'
" Lenin huliligde een ander standpunt. Hij was
van mening dai de vakbonden de rol van een maatschappetijÈe organisatie loorden te spelen.
Bi-nïen de paitil der bolsjewieken laaide een heftige discussie op.-Lenins standpunt zegevierde' In
dËns ogen ilienàen de vakbonden "een school van
bestuur] een school van goed huishouden" te zijn'
Zii mosen en moeten deelnemen aan de werkzaamheden ïan tle planorganen en de economische organen van de staat, ze moeten zich inzetten voor verhosins van de arbeidsproduktiviteit en versterking
ï" arbeictsdiscipline. Hun taak is het
"ri
ilÀ materiële en culturele belangen vatr de arbeiders
te behartigen. In organisatorisch opzicht dienen zij
,óftstanaià te zijn, onafhankel,ijk van d-e staat, doch
de politieËe leicting van de vakbonden blijft in handen- van de Communistische Partij.
"Gisteren (d.w.z. in het Rusland van de bourgeoisie en de grootgrondbezitters; opm' auteurs),"
0

zei Lenin, "was tle voornaamste taak van de vakstrijd tegen het hapitaal en de verdediging _van de zelfstandigheid van het proletariaat
als klasse. Gisteren wal de actuele leuze wantrouwen jegens
staat, want het betrof een burgerlijke staat. -de
Vandaag de dag hebben we te maken
met eerr staat die een sta-at van het proletariaat ge_
wordeu is. De arbeidersklasse is de ieidende klaise
in .de staat geworden. Indien men op het huidige
tijdperk de leuzen van de oude vakËeweging toïpast, zou dat betekenen dat men de sociàhíische
roeping van de arbeidersklasse ontrouw werd.,,
In de nieuwe omstandigheden worden de vakbonden een kracht die actief deelneemt aan de opbouw
van een maatschappij waar de macht in handen van
het volk is.
Een dergelijk breed veld van werkzaamheid van
de vakbonden weerspiegelt het waarachtig democratische karakter van het nieuwe systeeml Het gaat
erom geen bureaucraLie en administratieve willeheur toe te laten in maatschappelijke organisaties
en de creatieve activiteit van de wérkendó massa,s
bij het bestuur van produktie en maatschappij te
bonden de

stimuleren.

Onze vakbonden hebben deze lijn gevolgd en
zodoende geworden tot een invlàedrijke Éracht
binnen de Sovjet-maatschappij.

zijn

Het heelt er alle schijn uan d,at m,en bij u
tnensen het lidmaatschap uan een uakbond
opd.ringt zoniler rekening te houd,en met
hun persoonlíjke wens. Is d,at soms niet
zo?

-

Nee, dat

is niet zo. Niemand kan een

mens dwingetr om tegen
10

zijn zin lid te worden van

oen vakbond of van enige andere maatschappclijkc
organisatie. Nietl,emin zijn er bij ons slechts weinig mensen die principieel geen lid van een vakbond zouden willen worden. Dat ene procent tlat
geen lidmaatschapsl<aart van een vakbond bezit,
wordt voornamelijk gevormd door degenen die nog

maar net

in

heL arbeidsproces opgenomen zijn

(bijvoorbeeld na afsluiting van hun schoolopleiding)
en gewoon nog geen gelegenheid gehad hebben om
lid te worden.
Hoe valt het te verklaren dat de mensen in de
Sovjet-Unie zo massaal lid worden van de bakbonden?

Wij hebben de indruk clat hier in de eerste plaats
overwegingen van morele aard een rol spelen. Het
is namelijk zo dat de mens in de Sovjet-gemee!-

schap in hart en nieren collectivist is en zich steeds
bij h;t maatschappelijke leven betrokken voe1t. Hij
is niet in staat z1ótr atzlldig te houden van het leven van zijn arbeidscollectief. AIs lid van de vakbondsorganisatie van zijn bedrijf heeft hii alle gel-e--

genheid zijn sociale activiteit te ontplooien. Aan elk
íakbondscómité zijn commissies verbonden die zich
bezig houden met de produktie-aangelegenheden van
het [edrijf. Zij werken suggesties uit om vernieuwingen in de produktie in te voeren en dienen voorítellen in voor salarisverhogingen in verband met
gestegen arbeidsproduktiviteit. Er zijn commissies
aie zictr buigen over de organisatie van de vrijetijdsbestedinf van de werkende bevolking -en die
tot taak hebben te voorzien in haar behoefte aan
culturele ontspanning. In al deze commissies zijn
maar lieÍst 47 milioen vakbondsleden actief. Uiteraard zou de maàtschappelijke activiteit van de
mensen niet zo groot zijn, als ze zich niet in een
organisatie bevonden wier functioneren gebaseerd
is op zelfwerkzaamheid van de leden.

ll

Welke materiële uoordelen biedt het tid-

Wíe kan bij a liil worden oan een ualebonil?
Hoe gant d,at in zijn werlt en rnoet m,en
hieruoor van iem.anil toestemming kriigen?

rnaatschap ua,n een uakbond aan een arbeider in de Soujet-Unie?
Leden van vakbonden genieten het voorrecht dat- zij van sanatoria en vakàntieoorden ofwel
kosteloos gebruik kunnen maken, ofwel hiervoor
slechts een derde van de werketjke kosten betalen. Als hun kinderen de zomervakantie in een
pionierskamp doorbrengen, geschiedt dat eveneens
kosteloos of met net zo'n ieductie van 700/6. De
onkosten van vakantie neemt de vakbond voói zijn
rekening.

In geval van ziekte ontvangen

vakbondsleden een

uitkering die kan variëren van 500/6 van hun salaris
(indien ze minder dan drie jaar zonder onderbreking gewerkt hebben) tot 10007'6 (bij een onond.erbroken staat van dienst van meer dan acht jaar).
Voor arbeiders en beambten die lid zijn van een
vakbond, zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van sportmaterialen en -accommodaties, sIudie aan de volksuniversiteit voor culturele ontwikkeling, het lidmaatschap van muziekkringen, zangverenigingen, schilder-, foto- en filmclubs enz.
Maar uiteraard concentreren de privileges van
vakbondsleden zich niet alleen op óateriëIe voordelen. Het zou onjuist zijn dat te denken. Voor een
Sovjet-burger opent het lidmaatschap van een vakbond- de meest uitgebreide mogelijkheden om zijn
sociale en maatschappelijke activiteit te ontplooien,
door middel van deelname aan de leiding van de
produktie en aan de oplossing van belangrijke sociale vraagstukken, via de verschillende commissies
die verbondon zijn aan elk vakbondscomit6 van een
bedrijf of instelling.
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- Het recht om lid te worden van een
vakbond hebben arbeiders en beambten van welk

beroep dan ook, evenals studenten van elke
willekeurige instelling van hoger onderwijs, van

technicumi (instellingen voor gespecialiseerd middelbaar onderwijs) en technische beroepsopleidingen.

Die procedure die hierbij gevolgd wordt, is eenvoutlig. Een ioder die lid wenst to worden, dient
bij dt plaatselijke vakbondsorganisatie een verzoek
hi-ertoe-in, ilat op de vergadering van de vakbondsgroep besproken wordt. Er is geen enkele vooraf[aanïe toestemming van wie dan ook vereist. De
vakbondsvergadering neemt in aanwezigheid van
de gegadigde een beslissing over de -vraa_g of hij al
dan niet als lia geaccepteerd wordt. Het besluit
van de vergadering wordt bekrachtigil door het vakbondscomité waar de desbetroffende primaire organisatie onder valt. Het gebeurt uiterst zelden
dat gen arbeider die te konnen gegeven heeft lid
te willen worden van een vakbond, afgewezen
wordt.

tot een vakbond brengt ook voor nieToetretling-na'terieel
beletsel met zich mee' De
matrd enig
bi!àrage bIj Aetreding beilraagt niet me-e1 dan één
próoent van het maandsalaris, evenveel als de maan-dlelijkse
contributie. Dc bedragen van deze contribirties zijn vastgelegd door het Statuut van de
vakbonden der USSR, evenals de rechten en plichten van de vakbondsleden.

Pplegell

lVaard.oor ond,erscheid,t zich de str.uctu.ur
uan de uakbonden in d,e Soujet-Unie?

één en dezelfde bedrijfsbond, in het onderhavige geval de vakbond voor automobiel-, landbouwmachi-

structuur van de vakbonden weer-h-un_Devolledige
organisatorische zelfstandig-

ne- en tractorindustrie. Van die zelfde bond maken
ook de directeur van de fabriek en het volledige
administratieve personeel deel uit.
De vorming van bedrijfstaksgewijze bonden behoort tot de bevoegdheid van de vakbondscongres-

heid. Ondanks ziju -complexe karakter is het eà
gestroomlijnd en overzichtelijk
Fmelijk
-hetsysteem.
De gecompliceerdheid ervan schuilt in
önorme

aantal plaatselijke organisaties aan de verschillende
hedrijven en instellingen. Midden 1g82 telde men
er in het hele land bijvoorbeeld 751.325. De overzichtelijkheid schuilt iri het feit dat aI deze organis-aties verenigd zijn in 32 bedrijfstaksgewijs geordende vakbonden. De bonden vormen centialà copitÉt (bestuursorganen op landelijk niveau) en
hebben verder hun organen in de diverse republieken, gebieden (te vergelijken met de Nederlandse
provincies) en districten waarirr het land verdeeld
is. Veel vakbonclen, bijvourbeeld die voor, het handelswezen, r,oor de landbouw, voor staatsambtenaren en voor onderwijzend persorreel, kennen nog
een organisatorische schakel op regionaal niveau,
de regionale comités. Tenslotte volgen als laatste
schakel de comités van de primaire organisaties
aan de verschillende bedrijven en instellingen.
Het belaugrijkste principe van cle organisatiestlucl,uur vau de valibonden in de Sovjet-Unie is de
liedrijfsgewijze verdeling. Dit principe werd aanvaarrl tijdens het 2e congres van de Sovjet-vakbonden in 19Í8. De praktijk heeft de juistheid van deze
benadering bewezen. Het wezen ervan ligt. in heb
volgende. Het personeel van een bepaalde onderneming, laten we zeggen een automobielfabriek, waar
draaiers en bankwerkers, elektriciens, ingenieurs en
l,echnici werken, treedt in zijn geheel toe tot één
bepaalcle vakbonclsorganisatie en maakt deel Lrií van
l4

§en.

Hiernaast kent mon ook territoriale vakbondsraden, per republiek, gebied of district; hiervan bestaan er L72. Zij worden gekozen tijdens de gezamenlijke vakbondsconferenties en -congressen ten
einde het vakbondswerk binnen het gegeven territorium te coördinoren. Hun taak is het om aandacht te besteden aan de belangen van de vakbondsleden voor zover die in verband staan met de specifieke arbeids- en levensomstandigheden in de bedoelde streek.

Het hoogste Ioidinggevende írrgaan binnen dc
vakborrdsstructuur is het congres van de vakbonden

der USSR. In de periodes tusserr de congressen
geeft de Landelijke Centrale Raad van Vakbonden
(VCSPS), dio eens in de vljf jaar door het congres
gekozen wordt, leiding aan alle dagelijkse werkzaamheden van de centrale comités en vakbondsraden.

De vakbondsorganen ziju onafhankelijk van de
organen van de staatsmacht. Zij nemen zelfstandig
beslissingen naar aanleiding van tussentijdse verslagen en omtrent de verkiezing van leidinggeveurle
organetr, formeren hun eigen bestuursapparaat, bekraohtigen op congressen hun statuten, vaardigen
instructies en verordeningen uit omtrent alle aangelegenheden die de activiteiten van de vakbonden
betreffen, beschikken zelf over hun financiëIe middelen, hebben hun eigen kranten en tijdschriÍten en
een eigen uitgeverij.

Op uw bedrijuen rnaken arbeid,ers en beilrijfsleiiling d,eel uit uan één en dezelfd,e
uakbonil. Hoe slaagt d,i,e erin om de belangen Dan zowel ilezen als genen te behartigen?

In de Sovjet-Unie zijn alle produktiemiddelen- en alle ondernemingen bezit van het hele
volk. Salarissen, tarieven voor stukloon, produktienormen, omvang en soort van de materiëIe stimulering voor iedereen die werkzaam is, dit alles wordt
door de overheidsorganen vastgesteld, echter niet
eerder dan dat hierover overeenstemming bereikt is
met de vakbonden. Volgens de wet kan geen enkele
wijziging in de tarieven eIr normen aangebracht
worden zonder een dergelijk akkoord.
In de Sovjet-Unie heeft de bedrijfsleiding niet het
recht om enig salaris te verlagen, om wat voor
categorie personeel het ook gaat. WeI kan zij individuele personeelsleden die minderwaardige produktie toegelaten of de arbeidsdiscipline geschonderr
hebben, naar een minder betaald baantje overplaatsen. Maar ten eerste is het onmogelijk om een dergelijke maatregel toe te passen zonder cle goedkeuring van de vakbonden, en ten tweede draagt hij
een opvoedend karakter en is in de regel van tijdelijke aard (niet langer dan 3-4 ,naanden). De persoon in kwestie ziet zijr- fout in en men laat hern
teruglrslon naar zijn vroegere arbeidspiaats, waarbij ook zijn salaris op het oude niveau hersteld
wordt.
In de Sovjet-Unie komep binnen de bedrijven de
belangon van de leiding en van de gewone arbeiders
niet met elkaar in strijd. Het feit dat het voltallige
personeel van een onderneming, onalhankelijk van
zijn tunctie, deel uitmaakt van één en
la

dezelfde

vakbond, vereenvoudigt de oplossing van de gemeenschappelijke opgaven, te beginnen met de vervulling van het van staatswege vastgestelde plan tot
en met de inschakeling van alle leden van het collectief bij het beheer van de produktie.
Als lid van de vakbond nèemt de directeur van
een onderneming, net zo goed als welk personeelslid
dan ook, op voet van gólilkheid met -alle overige
leden van de organisatie deel aan de werkzaamhóden van de vakbondsvergaderingen en kan afgevaardigd worden naar vakbondsconferenties en
-congressen. De besluiten die door de vergaderingen genomen worden, zijn voor de vertegenwoordigers van de bedrijfsleiding even bindend als voor
gewone vakbondsleden.

Bij de oplossing van alle economische en sociale
waagstukken staan de vakbonden op de bres voor
de belangen van al hun leden, zowel werknemers
als bedrijfsleiding.

In

de Westerse pers blijlt men uolhoailen
dat de ualcbonilen ín ile Souiet-Uníe afhanlcelijlc zijn uan de partii en uan de ouerheid,. Maar als zii inderdaad "níet urij
zijn", belet d,at hun d,an niet de belangen
uan ile werkend,e nassa's te veriledigen?

stelling dat de vakbonden in de
- De
Sovjet-Unie
afhankelijk zijn van de partij en van
de staat, is volstrekt niet nieuw. Onze tegenstanders hebben na de triomf van de revolutie in oktober l9Í7 al het mogelijke gedaan om de vakbonden
los te rukken van de partij der communisten-bolsjewieken en ze op te hitsen tegen de nieuwe proz-n't8

letariërsstaat. Men had slcchts één doel voor ogcn:
onder het voorwendsel dat men de belangen van de
werkende massa's verdedigde de toestand in het
land volkomen te destabiliseren.
Lenin was ervan overtuigd dat het absoluut noodzakelijk was dat de professionele organisaties van
de werkendo massa's samenwerkten met de communistische arbeiderspartijen. Hij ontmaskerde de
theorie van de "neutraliteit" en "onafhankelijkheid" van de vakbonden en bracht zelf de conceptie naar voren dat de vakbeweging zich diende aan
te sluiten bij de strijd van de revolutionaire partijen voor de opbouw van een nieuwe maatschappij,
die geen sociale ongelijkheid en uitbuiting zou
kennen.
In een kapitalistische maatschappij is de voornaamste taak van de vakbonden strijd te leveren
tegen het kapitaal en de zelfstandigheid van het
proletariaat als klasse te verdedigen. En natuurlijk kunnen de vakbonden deze taak niet vervullen
als ze terechtkomen onder de invloed van de burgerlijke partijen, die de belangen van de heersende
klasse van particuliere ondernemers behartigen.
Een andere zaak is het, wanneer het proletariaat
eenmaal de macht in eigen hand genomen heeft.
Een hecht verbond en samenwerking tussen partij,
staat en vakbonden is dan eenvoudigweg onontbeerlijk, dat is een van de objectieve wetmatigheden
van de opbouw van het socialisme en het communisme. Een dergelijke samenwerking betekent volstrekt niet ilat de vakbonden afhankelijk zijn van
partij en overheid of eraan onderworpen.
Door de Constitutie van de Sovjet-Unie worden
aan de vakbonden uitgebreide rechten toegekend.
Doordat deze in de praktijk consequent verwezenlijkt worden, wordt aan arbeiders en beambten de
gelegenheid geboden om werkelijk deel te nemen
I&

iran het bestuur in staats- en maatschappelijke aangelegenheden, aan de oplossing van politieke, eco-

nomische en sociale vraagstukken, tot en met de
mogelijkheid om wetsontwerpen in te dienen en
wetten van nationaal en staatsbelang aan te nemen.
Bestaat er

in de Soujet-Urie een. wet

op de

uakbonden?

Een speciale allesomvattende wet op de
- kent
vakbonden
men in ons land niet. De juridische
basis voor de activiteit van de vakbonden is in de
eerste plaats de Constitutie van de Sovjet-Unie.
Over de vakbonden wordt in de grondwet gezegd
(artikel 7), dat zij "deelnemen aan het bestuur in
staats- en maatschappelijke aangelegenheden en
aan de oplossing van politieke, economische en sociaal-culturele vraagstukken". De wet "Grondslagen
van de wetgeving van de Sovjet-Unie en de unierepublieken omtrent arbeid" benadrukt de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de vakbonden, hun
recht om de belangen van arbeiders en beambten
op het gebied van produktie, arbeid, dagelijks Ieven en cultuur te vertegenwoordigen in alle overheidsinstanties en economische organen.
Een ander juridisch document van de Sovjetoverheid is het "Reglement inzake de rechten van
het vakbondscomité van een onderneming, instelling of organisatie". Dit vormt een leidraad niet aIleen voor de vakbonden, maar ook voor aIIe economische organen en overheidsinstanties. I{ierin zijn
de rechten en volmachten van de vakbondscomités
van ondernemingen, instellingen en organisaties
vastgelegd. Hier volgen slechts enkele van deze
rechten:

de- lledrijf,sleiding

tlienl alleen irr samenwcrhing

met het vakbondscomité de protluktieplannen uit tó
werken en te aanvaarden, ie beschikken over de
fondsen voor materiële stimulering en over de middelen voor sociaal-culturele everiementen en woningbouw;

zonder_ goedkeuring van de vakbondsorganisatie
.kunnen
instructies aàngaande

de arbeidsvóorwaarden-niet lrekrachtigd wórden, zontler een dergelijke
goedkeuring kan geen woonruimte verdeeld iorden
die gebouwd is met de middelen van de onderneming (en die kosteloos verdeeld wordt), enzovoort;
regels voor de interne orde in bedrijven, het systeem van beloning van de arbeid en kwalificatieklasses van de werknemers kunnen alleen vastgesteld worden in overleg met de vakbond; voor ïe
invooring van nieuwe produktienormen is tle goedkeuring van de vakbond vereist;
zonder toestemming van het vakbondscomité is
het onmogelijk overwerk in te voeren of welke
arbeider of beambte dan ook te ontslaan.
_ de bedrijiri"iai"g is verplicht ,"ió"iïg te houden met de mening van de vakbond bij àe benoeming van functionarissen op leidinggcvende economische posten;
het vakbondscomité heeft het recht de werkzaamheden van de bedrijfsleiding te controleren,
verslagen van de directie aan te horen over de vervulling van het produktieplan en van de verplichtingen in het kader van de collectieve overeenkomst; als de economisch directeur geen rekening
houdt met de mening van de vakbondsorganisatie,
haar rechten negeert of de verplichtingen in het kader van de collectieve overeenkomst-niet nakomt,
kan het vakbondscomité eisen dat hij bestraft wordt
of vervangen.
De uitgebreide rechten van de vakbonden vor20

men de basis voor hun functioneren in de Sovjetmaatschappij.
Geen enkele officiële wet die kwesties van arbeid,
dagelijks leven, verhoging van het welzijn, vrijetijdsbesteding, cultuur of medische verzorging van
de bevolking betreft, wordt aangenomen zonder dat
de vakbonden daarbij betrokken zijn.

De

uakbond,en

in de Souiet-Unie

kond'igen

nooit stakingen aan. Hoe kom,t dat?

- Stakingen zijn een machtig wapen in de
handen van de werkende massa's als het erom gaat
hun economische en sociale rechten veilig te stellen. Er kunnen werkelijk zwaarwegende redenen
zijn, die arbeiders dwingen gebruik te maken van
dit wapen.

Bijvoorbeeld wanneer een ondernemer zijn fabriek, bedrijf of mijn siuit en daardoor duizenden
mensen op straat komen te staan. AIs ten gevolge
van de reorganisatie van een bedrijf, automatisering
van de produktie, schommelingen op de markt of
economische teruggang massale ontslagcn vallen,
rest arbeiders nog maar éón manier om sLrijd tc
leveren: een staking uitroepen en daardoor de eigenaren van de ondernemingen dwingen om tegemoet
te komen aan hun eisen en de levensbehoeften van
de mensen te bevredigen.
In ons land zijn zulke verschijnselen die de werkende massa's tot stakingen aanzetten' onbekend.
Uiteraard brengt ook bij ons bijvoorbeeld automatisering een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met zich mee. Maar niemand komt hierdoor zonder werh te zitten. De bedrijlsleiding is in
2l

dergelijke gevallen wettelijk verplicht aan de nu
overbodig geworden werknemer een andere baan
aan te bieden. Indien er geen plaats vrij is op deze
onderneming, wordt de aibeidèr overgeplaatsi naar
een ander bedrijf, doch uiteraard À[óen ats hij
daar zelf mee akkoord gaat. AIs er geen mogelijkheid tot
-overplaatsing 6ti;kt te zijn of als dó pàrsoon in kwestie zelf niet overgeplaatst wil worïen
naar een ander bedrijf, wordt hij op kosten van zijn
on,rlerne1ring omgeschoold, waarbij hii ziln gemiddelde salaris behoudt. De vakbonden hbuden er
nauw_gezet toezicht op dat deze verplichte regeling

in acht

genomen wordt.

Aanleiding tot stakingen vormen in het Westen
vaak inflatie en vermindering van het reëel besteedbare inkomen van de werknemers. In de SovjetU-nio daarentegen is alleen al gedurende de perióde
1976-1980 het gemiddelde loon van arbeidirs en
beambten \5010 toegenomen, terwijl het inkomen
van kolchozarbeiders in die zelfde periode met 2601s
steeg.

Aangezien de Sovjet-overheid alle sociale ïraagstukken op planmatige wijze aanpakt en de vakbonden beslist daarbij betrokken worden, is er in ons
land geen voedingsbodem aanwezig voor het soort
conflicten dat tot stakingen zou kunnen leiden.
Men moet ook niet vergeten dat een arbeider iu
do Sovjet-Unie zich medeëigenaar van zijn onderneming voelt. Hij begrijpt dat hij niet voor een
of andere ondernemer werkt of voor een particuliere eigenaar, maar voor de gemeenschap, en dientengevolge ook voor zichzeLf. FIij heeft belang bij
een verdere ontwikkeling en modernisatie van het
produktieproces. Verdelen (en dus ook ontvangen),
dat is iedereen duideiijk, kan men slechts die goéderen die door collectieve arbeid geproduceerd en
vergaard zijn, door collectieve arbeid waartoe iede22

reen persoonlijk zijn steentje bijgeriragen heeft. Elke willekeurige werkonderbreking zou zowel de gemeenschap als hemzelf schade berokkenen. Daarom
sluiten arbeiders en beambten in de Sovjet-Unie

stakingen

uit als vorm van

verdediging van hun

belangen.

Dat betekent natuurlijk niet dat er in het produktieproces geen onenigheden met de befuijfsleiding
of àrbeidsconflicten voorkomen. Die komen wel degelijk voor. Maar zulke conflicten worden bijgelegd door middel van onderhandelingen en bespreking van de geschilpuuten in de daartoe bestemde
commissies, of men wendt zich om bemiddeling tot
hogere organen. De vakborrd heeft het recht te verlangen dÀt een bedrijfsleider die zich niet houdt
aan de arbeidswetgeving en die geen gehoor geeft
aan alle gerechtvaardigde eisen van de vakbeweging, van zijn post ontheven wordt. In afzonderIljkó gevalten, wanneer de vakbond en de bedrijfsleidinÉ er niet in slagen het geschil blj te_ leggen,
kunnen juridische instanties als scheidsrechter optreden.

AI met al beschikken de vakbonden in de SovietUnie over voldoende rechten en middelen om zonder hun toevlucht te nemen tot stakingen - die bij
ons overigens niemand ooit verboden heeft - alle
voorkomende conflicten, ouenigheden en meningsverschillen tot een rechtvaardige oplossing te brengetr.

Kunnen, d,e uakbond,en in d,e Souiet-Unie
inuloed, uttoefenen op d,e wetgeuíng uan ile
ouerheíd,?

Zíj kunnen niet alleen invloed

nen, maar doen dat ook werkelijk.

uitoefe-

bieden, zoals re reeds zeiden,
._Dr,lorjgt-we-tten
oe
va.kDonden de meest uitgebreide volmachten om
deel te nemen aan het besiuur in staàis- en maat_
schappolijke aangelegenheden. Oe vaÈlonden ne_
men dcel aan de opstelling en bespreking van ont_
we-rpplannen voor de economische en sóoiale ont.
wikkeling en nemen het initiatief tot ander" *eG_
vo_ors-tellen, die vervolgens door de Opperste Sov_
jet (het parlement van de Sovjet-Uniö) en de re_
gering bestudeerd worden en waarmee men in de
reqel terdege rekening houdt.
de vakbonden zich bij de
, Zo spraken bijvoorbeeld
bespreking^yqn.
o4twerp
voor het elfde vijïja_
-lqe_l
renplan. (1981-1985)
uitgaaide van de groei van de
produktie uit voor een stijging van dl salarissen
van arbeiders en beambten mit niet minder dan
13-16 procent. Een dergelijk niveau (f4,b%) wàrà
ook gepland. AangenoÀen- werden doróteiión van
de vakbonden om aan yrouwen van staatswege ge-

deeltelijk betaald verlof te verlenen voór ïe
verzorging van hun kind gedurende zijn eerste
Ievensjaar en om moeders van kleine kinderen in_
dien zij dat wensen de mogelijkheid te bieden om
gee1 hele dagen of geen-voledige werkweek te
werken, enz.

De centrale vakbondsraad (VCSpS) is een permanente deelnemer aan do zittingen'van de §ovjet-r_eger1ng. Hij ontvangt tijdig- alle materialen
die betrekking hebben op de economische en sociale o-ntwikkeling van het land en op kwesties betreffende dagelijks leven, arbeÍdswetÀevins en socialo
zekerheid. Aan de hand van deze mateiialen werkt
de VCSPS van tevoren zijn opmerkingen en voorstellen uit, voor zover dat nodig is. D-e bestuurderen van de centrale comités van de bedrijfsbonden
worden voor de zittingen van do Ministerraad van
de Sovjet-Unie uitgenodigd in alle gevallen dat
24

daar problemen betreffende de ontwikkeling van de
diverse bedrijfstakken aan de orde komen. En als
het centrale comité van de vakbond verlangens of
voorstellen heeft die door het ministerie niet gehonoreerd zijn, kan het ze kenbaar maken aan de
regering.

Zoals reeds vermeld, oefenen de vakbonden
ook invloed uit op de officiële wetgeving van de
staat, gebruik makend van het recht van wetgevend
initiatief dat hun door de grondwet toegekend
wordt.

Onder de wetten die door de vakbonden uitgewerkt zijn en aangenomen door do Opperste Sovjet,
bevinden zich de "Grondslagen van de wetgeving
van de Sovjet-Unie en de unie-republieken omtrent
arbeid" en het "Reglement inzake de rechten van
het vakbondscomité van een onderneming, instelIing of organisatie".
Het ontwerp van deze documenten werd gepubliceerd voor publieke discussie, in de loop waarvan
door de werknemers een reeks voorstellen en aanvullingen aangedragen werd, die ten doel hadden
hun arbeidsgaranties uit te breiden. Vervolgens
bekrachtigde de Opperste Sovjet na voordracht van
de VCSPS deze documenten als wetten.
Steeds wanneer er vragen rijzen die een wettelijke regeling op het gebied van arbeid on dagelijks
Ieven van de werkende bevolking vereisen, maken de vakbonden gebruik van hun recht van wetgevend initiatief en werken een dienovereenkomstig
wetsvoorstel uit, dat vervolgens ter bestudering aan
het Presidium van de Opperste Sovjet voorgelegd
wordt.
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Hebben d,e uakbonden uertegenwoord,ígers
in machtsorganen? Wat zijn hun rechten
en mogeliikheilen?

ze die. Veei vakbonds- Zekerzijnhebben
functionarissen
afgevaardigden in de Opperste
Sovjet van de Sovjet-Unie, in de Opperstó- Sovjets van de unie- en autonome republioken, in de
plaatselijke Sovjets van Volksafgevaardigden. Leidinggevende functionarissen van de Sovjót vakbonden
de voorzitter van de VCSPS, de vice-voorzitter, -twee secretarissen van de VCSPS, de voorzitter
van de Landelijke Raad van Technisch-wetenschappelijke Organen, benevens de voorzitters van de republikeinse vakbondsraden van de Oekraïne, WitRusland, Kazachstan, Oezbekistan, Azerbajdzjan,
Litouwen, Letland, Estland en Moldavië
zijn gekozen als afgevaardigden in de Opperste -Sovjet der
Sovjet-Unie. Zij hebben zitting in permauente commissies van de Sovjet van de Unie en de Sovjet
der Nationaliteiten. De voorzitter van do VCSPS
maakt deel uit van het Presidium van de Opperste Sovjet der Sovjet-Unie, de vice-voorzitter van
de VCSPS is vice-voorzitter van de permatrente
commissie voor wetsvoorstellen. De voorzitter vatr
de Azerbajdzjanse vakbondsraad staat aan het hoofd
van de permanente commissie voor volksonderwijs
en cultuur van de Sovjet der Nationaliteiten.
Een vakbondsfunctionaris heeft net als aIIo andere afgevaardigden het recht om, gebruik makend
van zijn volmachten, tijdens een zitting van de Opperste Sovjet het woord te vragen en voorstellen iu
te dienen, die door de overheidsorganen bestudeerd
worden. Tevens heeft hij het recht om de bespreking van alle wetsontwerpen in de diverse commissies van de kamers bij te wonen en zijn wijzigin28

gen en opmerkingen naar voren te brengen. Zo
heeft bijvoorbeeid de vice-voorzitter van do VCSPS,
afgevaardigde Wasili Prochorov, namens de permanente commissies voor we[svoorstellen van de Sovjot van de Unie en de Sovjet der Nationalitoiten
aan het Presidium van de Opperste Sovjet der Unie
de "Wet inzake het staatsburgerschap van de Sovjet-Unie" uiteeugezet en de wezeulijke punten ervan verdedigd.
Vertegenwoordigers van de vakbonden kan men
overal vinden waar kwesties behandeld worden die
de belangen van de werkende bevolking betreffen.
De secretaris van de VCSPS Aleksandra Birjoekova is lid van het Staatsplancomité van de SovjetUnie (Gosplan). De secretaris van de VCSPS AIeksej Viktorov is lid van het Comité voor Volkscontrole * van de Sovjet Unie. De secretaris van de
VCSPS Ljoedmila Zemljannikova is lid van het regeringscomité inzake Lenin-premies op het gebied
van literatuur en kunst.
De identieke belangen van staat en vakbonden
dienen ook de verwezenlijking van een gezamenlijk
doel: de groei van het welzijn der bevolking. Door
deel te nemen aan de opiossing van vragen van
staatsbelang, zonder echter samen te smelten met
de overheid en zonder zich aan haar ondergeschikt
to maken, worden de vakhonden volgens de bepaIing van Lenin onvermijdelijk "de ouherroepelijke
en naaste medewerker van het staatsgezag". Een
dergelijke positie in de maatsohappij goeft hun de

* Yolkscontrole in de Sovjet-Unie is een combinatie van
overheids- en publieke controle van alle aspecten van de
rverkzaamheid van zowel afzonderlijke bedrijven, kolchozen,
instellingen

en organisaties, als van hele takken van

volkshuishouding,

de

Togelijkheid om op de meest actievc wijze invloed
uit te oefe_nen op de oplossing van alle belangrijke
economische en sociale problemen.

Hebben de uakbonilen

in de Soujet-Unie

eigen ltranten en tíjd,schriften?

geven 1.4 kranten
- De Sovjet-vakbonden
uit. De belangrijkste
daarvan is hef dagblad "Troed"
(Arbeid) met een oplage van 14 mitloen exemplaren. Over eigen vakbondskranten beschikken
bouwvakkers, spoorwegpersoneel, onderwijzend personeel, arbeiders en beambten die werkzaam zijn in

houtindustrie, water- en luchttransport, handel en
medische wereld. Bijlagen meegerekend bedraagt
de oplage per keer van onze vakbondskranten 26
miljoen exemplaren.
De vakbonden in de Sovjet-Unie bezitten ook
eigen tijdschriften, te weten 27 in getal. Vijf daarvan worden rechtstreeks door de centrale vakbondsraad VCSPS uitgegeven: "De Sovjet-vakbonden",
"Socialistische wedijver", "CIub en amateurkunst",
"Arbeidswetgeving en sociale verzekering" en "Toerist". Ook technische genootschappen verspreiden
hun eigen periodieken: "Uitvinder en rationalisator", "Techniek en wetenschap". Veel centrale vakbondscomités geven tijdschriften gezamenlijk met
ministeries en overheidsinstellingen uit: "De Sovjet-mijnwerker", "De bouwvakker", "Lesnaja nov"
eq "Selskaja nov" (van het min. van landbouw),
"De metaalarbeider", "Energetica", "Het oliewezen", om een aantal voorbeelden te noemen. In het
Russisch verschijnen publicaties die door internationale organisaties uitgegeven worden: "De mon%

r'liale vahbeweging", "Wereld der wetenschap". I)e
gezamenlijke oplage van al deze tijdschriften beloopt hijna 6 miljoen exemplaren.

De VCSPS heeft een eigen uitgeverij, Profizdat
(Profuitgeverij) die al meer dan een halve eeuw
bestaat. Bijzonder populair zijn hiervan de periodieke massauitgaven "Kleine bibliotheek voor de vakbondsactivist", die tweemaal per maand verschijnt
met een oplage van tegen de 500.000 exemplaren,
c,n "Kleine bibliotheek voor de vakbondsactivist op
het platteland", die eveneens tweemaal per maand
uitkomt met een oplage van 120.000. Op deze uitgar-en is vrijwel iedere vakbondsorganisatie geabonneerd. De laatste tien jaar is bij Profizdat de uitgave op gang gekomer van een boekenreeks onder
de titel "Bibliotheek van de arbeidersroman" en
nren heeft boeken in het Duits, Engels, Frans en

in het fonds opgenomen.
Bij hun activiteiten maken de

>paans

Sovjet-vakbonden
op grote schaal gebruik van de landelijke en plaatselijke televisie- en radiostations.

Hebben uakbonden

in de Soujet-Unie

eigen

bezit?

- Zeker hebben ze d,al. Het betreft kantoren, bedrijven, instituten voor wetenschappelijk onderzoek, transportmiddelen, sanatoria, vakantieoorden, toeristenaccommodaties, culturele centra, bibliotheken, een grote uitgeverij, kranten en tijdschriften.
Over enorme materiële voorraden beschikken de
sportverenigingen van de vakbonden. Ook zij voeren het beheer over allerlei accommodaties: sport2S

zirlen clt -veltlen, zwembaden, uitgangsbases voor
skrsport, met daarnaast alle mogelijke sportmate_
rialen.
Het bezit van tle vahbonden in de Sovjet_Unie
groeit van jaar tot jaar. Er worden nieuwe sana_
toria gebouwd, vakantieoorden, sportaccommodaiies,
c,_ulturele centra, de boekenvoorraïen van de biblio_
theken worden uitsebrcid.
Daarnaast besch--ikken de vakbonden over een
machtige bouworganisatie, die eveneens tot hun be_

miljoen; voor de ontwiklieling van
- 157
Iichamelijke
opvoeding en sport - 795 miljoen;

stallaties

voor materiële en juridische hulp aan vakbondsleden
en subsidies aan het fonds voor wederzijdse hulp
265 miljoen; voor financiering van de bouw van
vakbondssanatoria en toeristenaccommodaties
92

-

miljoen. De vakbonden financieren ook zelÍ de
noodzakelijke administratieve en huishoudelijke
rritgaven.

zit behoort-

Ouer welke linanciële middelen beschikken

de ualfionden en uoor welke
worden deze uitge geuen?

IIeelt bij a iemand ilíe een post in het uakbondsapparaat bekleedt, enig príuilege ol
uoorileel uan zijn tunctie?

doeleind,en

De overgrote meerderheid van hen die
in alle primaire vakbondsorganisaties in de Sovjet-Unie (en dat betreft enkele
miljoenen mensen), werkt op maatschappelijke
grondslag, d.w.z. ontvangt geen enkele vergoeding
voor zijn werkzaamheden. Binnen het vakbondsap-

- hebben
een functie
l{g.mslen

De belangrijkste financiële bron van in-word-t
gevormd door de maanilelijkse con-

tributies van de vakbondsleden, die één procent van
het salaris bedragen. Ook de uitgave van vakbondskranten en -tijdschriften en de publicatie van boe_
ken levert inkomsten op. Rovenàien vloeit er geld
in de vakbondskas wanneer men entree heft"bij
voorstellingen en
-andere evenementen in clubgel
bouwen van de vakbond,
in sportzalen en stadionï.
De vakbonden zowel hun landelijke als hun
plaatselijke organen
ore" voldoende
- beschikken
middelen om alle politieke
en andere massaevenementen die men organiseert, te bekostigen, een
eigen staf te betalen en het hele vakbondsapparaat
draaiende te houden. Zo kent de begroting ïïn de
vakbonden voor het jaar 1983 bijvoórbeeld de volgende posten: voor de organisatie van culturele massaevenementen is 7247 miljoen roebel uitgetrokken; voor onderhoud en explbitatie van biosöoopin30

paraat kent men slechts een paar duizend functionarissen in loondienst. Hun functie biedt hun geen
enkel privilege, terwijl ze uit de vakbondsfondsen
net zo'n salaris en net zulke toeslagen ontvangen
als elke ambtenaar in dienst van de overheid. Volgens de voor iedereen geldende normen kunnen zij
in aanmerking komen voor een verblijf tegen gereduceerde prijs in vakantieoorden of toeristenaccommodaties, en op medisch advies voor een kuur in
een sanatorium.

Vakbondsactivisten (bijvoorbeeld de voorzitters
van vakbondscomités) ontvangen hun salaris en
andere materiële tegemoetkomingen op de plaats
waar ze hun basiswerk in de produktie verrichten.
Aan mensen die zich in het produktieproces on-

derscheiden, doordat ze

hun werk verenigen met
een actieve vervulling van hun maatschappelijke
plichten, wordt in een aantal gevallen enife voïr\eur. gegeven bij promotie bin-nen het bed"rijf. En
dat is begrijpelijk, want zij beschikken in de regel
over- goede organisatorische capaciteiten, zijn [ewend met mensen om te gaan én hebben ervari-ng
in het bestuur van collectièven. Hun autoriteit, ge-voel voor verantwoordelijkheid, competentie in'píoduktie- en maatschappelijke aangeleienheden
-'dat
zijn juist de eigens-chtppen die vooiiedere leidinggevende persoon absoluut onmisbaar zijn. ZilÉe
activisten moedigt de vakbond vaker aan als het
aankomt op 4e verdeling van materiële goederen
(premies, recht op verblljf in een sanato-rium of
vakantieoord, huisvesting). Dit is hetzelfde principe
dat geldt voor activisten' van welke anderè maitschappelijke organisatie dan ook.

Vakbondsactivisten ontvangen ook een morele
aansporing. Aan hen kan de ereoorkonde van de
VTSPS uitgeroikt worden of de onderschoiding
"Voor uitstekend werk in de vakbonden". Ter gele-genheid van jubilea en andere feestelijke data íorden zij beloond met waardevolle cadeaus. En de
meest actiove functionarissen worden voorgedragen
voor staatsonderscheidingen: ordes en medaillss van
de Sovjet-Unie.
Hoeueel urouwen zijn in d,e Soujet-tlnie
lid, uan d,e uakbond,en? Wat uoor rol spelen

ztl/

begin van 1982 waren in de
- Aan het
volkshuishouding
van de Sovjot-Unie 58,9 miljoen
vrouwen werkzaam. Dat is 510/6 van de totale be3t

roepsbevolking. Het spreekt vanzelf dat zij ook in
de vakbeweging een uiterst belangrijke rol spelen.

Zo vormen zij bijvoorbeeld 52 procent van het totale aantal vakbondsleden. In de gekozen vakbondsorganen hebben meer dan 8,6 miljoen vrouwen zitting, waaronder í.98 in het apparaat van de centrale
vakbondsraad VCSPS, in de centrale vakbondscomités bijna 2200 en in de vakbondsraden ruim
10.600.

Voor de Sovjet-maatschappij is het volkomen nageworden dat wouwen ministersposten bekleden, aan het hoofd staan van
Sovjets van Volksafgevaardigden, benoemd worden
als directeur van fabrieken of leiding geven aan afdelingen van de Staatsbank. En net zo weinig verbazend is het dat vrouwen de functies vervullen
van secretaris van de YCSPS of voorzitter van centrale vakbondscomités en -raden.

tuurlijk en gebruikelijk

II.

VAKBONDEN, PRODUKTIE

EN ABBEID
Hoe zijn op d,e ondernemingen in uw land
de uerhoudíngen tussen ualtbond, en
be

d,rij f sleidin

g

op g e b ouw

d?

het algemeen is de verhouding
- Over
tussen een
vakbondscomité en de economische leiding van een hedrijf er een van samenwerking,
want Ín een socialistische maatschappij vallen,
zoals we reeds zeiden, de belangen van arbeiders en
bedrijfsleiding samen. Natuurlijk komt het voor dat
vertegenwoordigers van de bedrijfsleiding bureaucratisch te werk gaan oÍ jegens hun mensen onbegrip en gebrek aan respect tonen. Soms ontbreekt
het een leidinggevende functionaris aan goede manieten, is hij onbeschoft en houdt ervan te commanderen. Een ander kent de wetgeving slecht en
noemt beslissingen zonder rekening te houden met
de mening van het vakbondscomité. Weer een ander probeert koste wat het kost het plan te vervullen en verliest hierbij het welzijn van de arbeiders
uit het oog. Elk dergelijk geval dient uitgeplozen
te worden.
Zoals we reeds zeiden, beschikt het vakbondscomité over voldoende rechten en volmachten om elk

v

lid v-an dc- berlrijfsleiding, r,an welhc rang dan ook,
tot de -orde te roepen. Men kan hem bijvoorbeeld
verplichten verantwoording af te leggen iildens de
3ezarnenlijke vergadering varr het óóllectiöf of op
t'e'u zittiug van het vakbondscomité (want hij is
xc-ouderstrepen het nogmaals
van precies de- lid
ze-lfcle vakbond), hem op zijn
onjuiste optreden
n-ijzen-en hem verplichten de toestand te óorrigeren. Als een lid van de leiding zich echter nióts

relegen laat liggen aan de mening van de vakbond,
kan men in laatste instantie eisen dat hij bestraft
,,[ zelfs uit zijn functie ontheven wordt.
Dergelijke situaties kan men beschouwen als uitzonderingen op de regel, want de vakbondscomités
i,ebben volop mogelijkheden om ze te voorkomen,
als ze gebruik maken van het recht om hun me:,iirg over een leidinggevende Íunctionaris uit te
spreken nog voordat d.eze benoemd wordt. Als hij
ean alle eisen beantwoordt (competent is in de za{en waaïover hij het bestuur zal gaan voeren, erva:ing heeft in de omgang rnet mensen, in staat is
zijn werkzaamheden in naurv contact met de maat.chappelijke organisaties te verrichten), gaat de
sakbond akkoord met de benoeming ,a, àe man
:n de desbetreffende functie. Als daf niet het geval
.s. zal het vakbondscomité zijn goedkeuring ain de
a,enoeming onthouden.

De wederzijdse verhoudingen tussen bedrijfsleiiing
-en vakbond zijn gebaseerd op de bepalingen
i'an de
arbeidswetgeving. In concrete aangelegenl.eden worden hun wederzijdse verplichtingèn voor
1e lopende periode vastgelegd in een collectieve
.'vereenkomst.

De vakbondscomités van arbeidscollectieven be:,artigen de belangen van arbeiders en beambten
-n alle bereiken van produktie, arbeid, dageiijks lelen en cultuur en zij genieten het recht van juri36

disch pcrsoon. Dc bcclrijtsleiding is vcrplicht liritische opmerkingen en voorstellen van hót personeel
tijdig te bestucleren en mede te delen wat voor
maatregelen er getroffen zijn.
Het komt natuurlijk wel eens voor dat een leidinggevende functionaris niet tegen kritiek kan.
Sommigen van hen proberen in antwoord op kritiek aan hun adres de lastige werknemer over te
plaatsen naar een minder betaald baantje of hem
helemaal te ontslaan. Maar we herhalen met nadruk: zonder goedkeuring van het vakbondscomité
is dat onmogelijk. En als men een weigering van de
vakbond negeert, haalt men zich ernstige gevolgen
op de hals. Een rechtbank zal zich bijvoorbeeld niet
eens verdiepen in de motieven van een ontslag, als
iemand ontslagen is zonder de goedkeuring van het
vakbondscomité. In zo'n geval wordt het bedrijf gewoon verplicht de werknemer op zijn vroegere arbeidsplaats terug te nemen en hem zijn salaris uit
te betalen over de periode dat hij gedwongen niet
gewerkt heeft. En als dergelijke situaties zich meer
dan eens voordoen, kan de rechtbank de al te ijverige bedrijfsleider een geldboete opleggen.
Er zijn tal van vïagen betreffende de produktie
waarover de bedrijfsleiding slechts gezamenlijk of
na overleg met het vakbondscomité een beslissing
kan nemen. Vanzelfsprekend heeft de directeur van
een onderneming het recht van eenhoofdige leiding.
Hij draagt persoonlijk de verantwoording tegenover
de staat en daarom concentreert zic}l. in zijn handen
de economische leiding. Maar de politiek van de socialistische staat en de Sovjet-wetgeving eisen dat
de eenhoofdige leiding aangevuld wordt door het
scheppend initiatief van de massa's. Vergissen is
menselijk, en er schuilt niets beschamcnds in als
men een bedrijfsleider tijdig op zijn vergissingen
wijst en hem een verstandig advies geeft. Dit strekt

hem alleen tot nut. Zowel het vakbondscomité als
een directeur handelen me[ een gezamenlijk doel
§oor ogen: het welzijn van de mensen.
Hoe controleren de ualtboruden in de SoujetUnie of d,e arbeid,swetgeuing ín acht genomen word,t?

Dit is een van de belangrijkste terreinen
I)e "Grondslagen
van de wetgeving van de Sovjet-Unie en de unie;epublieken omtrent arbeid" geven hun het recht
toezicht te houden en te controleren of de anbeids-

r.an activiteit
van de vakbonden.

:letgeving en de arbeidsvoorschriften nageleefd worjen. De vakbonden moeten ervoor zorgen dat de
:egels en wetten op dit gebiecl overal en door iede:cen in acht genomen worden. Daarvoor zijn binnen
alie centrale organen van de vakbonden speciale af,lelingen aangaande arbeidsvoorschriften opgericht,
en binnen de vakbondscomités aan ondernemingen
en instellingen dienovereenkomstige commissies.
De controle op de inachtneming van de arbeidsrvetgeving en van de regels en normen van de
nrbeidsvoorschrifterr wordt vcrricht door inspectic,irganen van de vakbonden. Van clie orgallell IlIaken specialisten deel uit: ingenieurs, medici, juristen.

De technisch inspecteur heeft het recht om op
eik willekeurig tijdstip ongehinderd op ondernemingen rond te lopen. Hij controleert persoonlijk de
arbeidsvoorwaarden in alle sectoren van de produktie. Als de inspecteur gebreken ontdekt die de gezondheid van het personeel kunnen schaden, is hij
gerechtigd om de werkzaamheden in de gegeven
sector, aan de werkbank oÍ installatie te laten stil87
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leggen totdat de geconstateerde gebreken verholpen zijn. I{ij heeÍt het recht een tijdelijke onderbreking van het werk in een bepaalde aÍdeling of
sector voor te stellen, als het produktieproces niet
voldoet aan de eisen van arbeidsveiligheid err industriëIe hygiëne. Hij is tevens gerechtigd om aau
hogere instanties voor te stellen om de functionaris
die de schuld droeg van de overtreding van de rcgels en normen omtrent arbeidsvoorwaarden en
-veiligheid, te bestrafÍen oÍ uit zijn functie te ontheffen.

De juridische inspectie controleert of de hedrijfs-

leiding zich houdt aan de wetten die betrekking
hebben op de organisatie van de arbeid, de beloning
ervan, het aannemen van personeel, de promotie
van werknemers binnen de onderneming of instelIing, het opleggen van disciplinaire straÍfen, de
voorschriften omtrent de verdeling yan arbeid en
vrije tijd, enz.

Men kent bíj a publielte inspecteu.rs uarl
arbeid,suoorschriften. Ouer wat uoor rech-

vakbonden georganiseercl worden. Hun aanwijzingcn en voorstellen, die gebaseerd zijn op rrettelijke
loorschriÍten en normen, worden in de regel opgevolgd. lVlaar het komt heel wat keren voor dat zij,
net als de betaalde inspecteurs van de vakbonden,
:trijcl moeten leveren met de economische leiding
\'àn een bedrijf.
In hun functie van con[roleurs beperken de vakbonden zich niet alleen tot het constateren van gebreken. Men verricht ook andere werkzaamheden,
die op preventie gericht zijn.
Vakbondsactivisten verspreiden kennis aangaande
,le arbeidswetgeving, Iichten de regels en normen
van de arbeidsvoorschriften toe. Hiervoor zijn bureaus voor juridische consultatie opgericht, aan de
ondernemingen en in de clubs zijn juridische scholen en "universiteiten voor wetskennis" geopend.
Het doel is om alle arbeiders, vakbondsactivisten
en economische leiders aan te zetten tot bestudering
r-trn de wetten en voorschriften. Op zo'n maniér realiseert men een vermindering van het aantal overtreclingen en schept men normale voorwaarden voor
arbeid en vrije tijd van alle werknemers.

ten beschikken zij?

- Inderclaad, ook op het gebied van cle
arbeidsvoorschriften bestaan er publieke werkers.
Betaalde inspecteurs kunnen onmogelijk in cle
gaten houden hoe het met de zaken staat op elk
van de duizenden ondernemingen. Zij worden geholpen door aan de vakbondscomités verbonden
commissies, waarin omstreeks de 4 miljoen publieke
inspecteurs zitting hebben. Dit zijn eveneens mensen met tamelijk veel ervaring en ook zij beschikken over ruime volmachten. De nodige kennis verwerven zij op cursussen en seminaries die door de
it8

Bestaat

er uerschil in de rechten uan d,e

uakbond, op een grote en, een kleine ond,erneming?

-- Uit juridisch oogpuu.t is er geen enkel
r-erschil. De rechten van het vakbondscomitó hebben
cvenzeer kracht op een onderneming van 10.000
mensen als op een onderneming met, Iaten we zeggel, 100 man personeel. De wet verplicht de bedriiïsleiding om de rechten van ieder vakbondscoliité te erkennen en te respecteren en rekening te

s0

houden met zijn

-verlangens waar die de wettelijke
Delangen en rechten
van arbeiders en beambten
betreffen.
Een andere zaak is het als men de kwestie uit
economisch en sociaal oogpu-nt bekijkt. Een grote
onderneming heeft _onverlefijkbaar' veel g.6ió."
fondsen, die gecreëerd wordén óp basis van de" winst
van het bedrijf: een fonds vooi materiële stimulering, een fonds ter verbetering van de culturele en
alge,msas levensvoorwaarden v:an het personeel, een
fonds voor de ontwikkeling van het- bedrijf . Zo,t
grote onderneming heeft de mogelijkheid om meer
huisvesting te bouwen, meer instellingen voor de
opvang van kinderen, sportaccommodàties en vakantieoorden. Een klein bedrijf heeft in dit opzicht
mind-er Togelijkheden. Maar zulke bedrijven kunnen hun krachten en middelen bundelen en huizen,
pionierskampen en vakantieoorden op coöperatieve
basis bouwen. De rol van de vakbondsorgànisaties
bij een dergelijke bundeling van krachten is zeer
groot. In de regel zijn juist zij het die hier het ini-

tiatief nemen.

Tegenwoordig gaat men in de Sovjet-Unie er in
produ _ktiesfeer steeds meer toe over om grote
overkoepelende firma's op te richten. Kleine bfrrijven treden toe tot zulke overkoepelende firma's en
hun sociaal-economische mogelijEheden worden ge-

de

lijkgetrokken.

Hoe word,en in uw beilrijuen, conllicten tassen een voorrnan of ingeniear en orbeiilers
opgelost?

Een voorman, itrgenieur van een ploeg
vertegenwoordigers van de be-

- zijn
of technicus
{o

drijfsleiding op het werk. Zij staan in rechtstreeks
contact met de arbeiders. En als de bedrijfsleiding
een gerechtvaardigde eis van een werknemer inge-

willigd of hem ervan overtuigd heeit dat hij ongelijk heeft, wordt een zaak als afgedaan beschouwd.
De vakbond bemoeit zich er alleen mee als de partijen zelf niet tot een overeenstemming kunnen komen. In zo'n geval wordt een conflict onderzocht
door een speciale commissie voor arbeidsgeschillen.
Zulke commissies worden gevormd uit een gelijk
aantal permanente vertegeuwoordigers van het vakbondscomité en de bedrijfsleiding. Elke klacht wordt
binnen een termijn van vijf dagen behandeld in
aanwezigheid van de werknemer die de klacht ingediend heeft. De beslissing wordt genomen met goedkeuring van beide partijen, en als er geen akkoord
bereikt wordt, neemt het vakbondscomité de behandeling van het geschil over. De statistieken wijzen
uit dat in het merendeel van de gevallen in dit
stadium een definitieve oplossing gevonden wórdt
voor de conflicten. Maar als een werknemer het
aiet eens is met de beslissing van heb vakbondscomité, heeft hij het recht zich met zijn klacht tot
de volksrechtbank te wenden.

Worilen. in d,e Soujet-Unie aan d,e ondernenzingeru ouereenltomsten gesloten tassen
arbeiders en beilrijfsleiilíng? Wat is de rol
uan ile uakbonilen híerbij?

Jazeker, die praktijk bestaat. EIk jaar
sluit het- vakbondscomité namens de arbeiders en
beambten van de desbetreffende onderneming of
organisatie een collectieve overeenkomst met de
bedrijfsleiding.

De collectieve overeelkomsten verschillen uiter_
aard van elkaar., zoals ook de bedrijven zelf, dc
_professionele en sociale samenstelling van hun'collectieven en hun materiële mogelijkËeden verschillen. Maar in grote trekken korit Ëun schcma overcelI.

Bij wijze van voorbeeld zullen we cle collectieve
overeenkomst aanvoeren die afgesloten werd aan
cle Moskouse fabriek voor automatische produktielijnen. Deze bevat 12 paragrafen.

It .49 _eg{lte paragraaf is door de beide partijen
..
(bedrijfsleiding en vakbondscomité) het nivöau van
de produktie voor het komende jaar vastgelegcl,
cvenals de normen voor kwaliteii en spaarzaam
gebruik van materiëIe bronnen.
In de tweede paragraaÍ geven de partijen wegen
aan voor de ontwikkeling r an de socialistische wedijver, manieren om zoveel mogelijk personeelsleden te betrekken bij de oplossing -van de problernen in verband met het streven naar een logere
arbeidsproduktiviteit.
De .derde paragraaÍ is gewijd aan de invoering
van nieuwe verworvenheden op het gebied van we-tenschap, techniek, experimentèel onàerzoek en wetenschappelijke arbeidsorganisatie.
In de vierde paragraaf komt het salaris aan cle
orde, evenals perfectionering van het, systeem vau
rnateriële stimulering. I{ier zijn de verplichtingel
van de bedrijlsleiding omschreven om op basis van
de winst val de onderneming een fonds voor materiële stimulcring tc creëren, dat bestemd is voor dc
toekenning van premies aan heL personeel, betaling
varl een eenmalige uitkering aI naar gelang de jaarbalans van clc procluktie en materiëIe hulp aan
wcrkncmers varr het bedrijl.
In de vijÍde paragraaf worden de richtlijnen erl
vorrnen bepaald voor de deelnamc van arbeiders err
42

administratief per,soneel aan het bestunr van het bo-

drii t.

De zesde paragraal behaudelt kwesties betreffel-

rte bijscholing van de werknemers err verhoging van

huu professionele vaardigheden (beroepsonderwijs
m9n op kosten van de onderneming volgen).
lan
Bovendien 'wordt de bedrijfsleiding veiplicht de
nodige voorwaarden te scheppen voor die§enen dic
aan scholen, middelbaar gespecialiseerd oi hoger
onderwijs studeren zonder hun plaats in het procluktieproces op te geven.
De zevende paragraaf is gewijd aan de arbeidsiiiscipline. (Over de rol van de vakbonden in deze
krvesties zullen we het in een afzonderlijk antrvoord hebben.)

Een belangrijke plaats in de collectieve overeenkomst (het achtste punt) neemt het vraags[uk van
de opleiding en arbeidsorganisatie van de jeugd in.
In de negende paragraaf zijn de maatregelen
vastgelegd met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
en sociale verzekering, medische verzorging en Íaciliteiten voor vakantie en voor behandeling in sanatoria van het personeel van de onderneming.
Een aparte paragraaf van cle collectieve overeenkomst (de tiende) is gewijd aan maatregelen ter
verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het dagelijks leven varr vrouwelijke werkrremers en wcgen om hun te helpen bij de opvoeding vau hun
kinderen.

Huisvesting, de verstrekking van cliensten aan de
bevolking, de organisatie van openbare eetgelegenheden, cultureel- en lichamelijk-opvoedend werk
dat zijn de onderwerpen van de laatste twee paragrafen van de collectieve overcenkomst.
De collectieve overeenkomst wordt varr tevoren
besproken op een bijeenkornst van arbeiclers en
beambten. Als hij de algemene goedkeuring ver43

worven heeft, krijgt hij na ondertekend te zijn juridische geldigheid.
Gedurende de hele termijn waarvoor de overeenkomst van kracht is, controleert het vakbondscomité of de bedrijfsleiding aIIe punten ervan in acht

neemt en zorgt er zelf voor dat alle verplichtingen
die de vakbondsorganisatie op zich genomen heeft,
ook inderdaad nagekomen worden.

Hoe wordt in de Souiet-Uníe de winst

de

uan.

ond,ernerningen uerd,eeld,? Ilebben
ualfiond,en hier enige inuloed, oP?

d,e

wordt de winst van
- In de Sovjet-Unie
in twee deien gesplitst. Eén deel
elke onderneming
wordt overgemaàkt naar de staatskas en centraal
gebruikt voor nationale behoeften. Gedurende de
feriode 1965-L972 nam bijvoorbeeld -over het hele
iand gerekend dit winstdeel toe van 30,9 tot 60 miljard ioebel, en het aandeel ervan in de totale inÏ<omsten van de schatkist steeg van 30,2 tot 34,301s.
Het andere deel van de winst blijft ter beschikking van de ondernemingen. Gedurende de bovengenóemde periode nam het soortelijk gewicht van
rtit deel toe van 30 tot 42 procenl' Uit deze middelen worden de fondsen voór economische stimulering gevormd: het fonds voor ontwikkeling van-de
p"oïu-ktie, het fonds voor materiëIe aansporing, het
Íonds voor sociale en culturele ondernemingen en
woningbouw. Directie en vakbondscomité van een
onderÀeming keren bijvoorbeeld uit het fonds voor
materiële stlmulering premies uit aan het personeel al naar gelang- dè bedrijfsresultaten over de
afgelopen maand, kwartaal of jaa-r. Bovendien hebbeïr ze het recht om uit deze middelen de werkne44

nrcrs die zich het meesb ontlerscheiden ltcbbcn, tc
belonen voor cle vervulling van bijzoncler belangrijke opdrachten.
Dö midclelen uit de fondsen voor economische stimulering worderr o.a. besteed aan de bouw van en
grote hörstelwerkzaamheden aan woonruimte, inJtellirge, voor de opvang van kleine kinderen, kantines ón buffets, èlubgebouwen, pionierskampen,
pensions en sanatoria, toeristenaccommodaties en
i'akantieoorden in de vrije natuur. Uit deze fondsen komen ook de gelden voor de aanschaf I?l geneesmiddelen voor óe medisch-sanitaire instellingen
en onderhoud in vakansan de vakbonden, verblijf
tieoorden, voeding voor de kinderen op -kleytelJolen en in crèöhes, enz' Geen cent uit de Íondsen voor economische stimulering (en dat geldt
ook voor het fonds voor ontwikkeling van de proworden zonder medeweten
duktie) kan uitgegeven
-vin
vakbondscomité' Besluiten
het
à" go.íat""ring
ouer- de besteà'ing van middelen uit 4eze fondsen
hebben alleen luiidische geltligheid als- ze behalve
à;;; d; nedrilfs'leiding ookdooi het vakbondscomité
ondertekend zijn.

Kunnen de ualfionden enige ínuloed, aítoefenen op d,e uaststelling uan prodwktienorrneru en salarissen?

de

Zotdw deelname van
geen
enkel normbepaleld d^ocument aanwordt er

vakbonden

gaande ar6eid en salaris uitgewerkt-of aangenomen,
6nathanUetijk van zijn werkingssfeer, of het nu
volkshuishóuding-b-etreft, .een bepaalde
à;l;;
luarïitrtut of een afzondóli;ke onderneming' 'Ie
;I."'tijd; dient de beslissing genomen te worden

6

in ovcrlcg rnct rlc

valibondsorganen van het dcsbctreffende nivean en met hun goedkeuring.
Irr de Sovjcl-[-Ilic rvordt cie arbeid van alle arbeiclers cu beamb[crr bcloond op basis van t,aricfklassos clr varr vaste salar.issen afhankcliik van de functie die rucn uitoelcnt. Ilr bestaat cerr uniform handboek voor tarier,crr crr kwalificaties, dat door het
Staatscomité r,an de Nlinisterraad cler Sovjet-Unie
voor arbeid en sociale zaken samen met de VCSPS
bekrachtigd worclt. Daarnaast kent men haudboeken
per bedrijfstak, aan cle samenstelling waarvan de
centrale comités van de diverse bedrijfsbonden deelnemen.

Op basis van deze documenten kent de administratie van een onderneming in overleg met het vakbondscomité aan elke arbeider een kwalificatiecategorie toe die in overeenstemming is met zijn professionele vaardigheden. Hoe hoger de categorie,
des te hoger is de tariefklasse waarin men valt,
en dientengevolge ook het niveau van het salaris.
AIs de bedrijfsleiding, gedwongen door de behoeften van het produktieproces, een arbeider van
hogere categorie tijdelijk lager gekwalificeerd en
minder betaald werk opdraagt, is zij verplicht om
hem desondanks zijn vroegere gemiddelde maandsalaris te blijven uitbetalen. Als een werknemer van
mening is dat zijn werk niet in de juiste tariefklasse ingedeeld is, kan hij een klacht indienen bij de
vakbond. De commissie inzake salaris en normering van arbeid van het vakbondscomité onderzoekt
de klacht, en indien de berekening inderdaad onjuist is, verplicht zij cle bedrijfsleiding de fout te
herstellen.
De vakbonden hebben het recht om niet alleen te
controleren of de salarissen juist berekend zijn,
maar doen dat ook voor cle fondsen voor economische stimulering, en met name het fonds voor ma40

tcriölc aansporing. Zi,i ontwcrpen regelingcn mct
r,etrekking tot het premiestelsel en tot de- criteria
voor uitkering ervan cn bekrachtigen die vcrvolgcrl§.

De produktielormeu kunnen alleerr in ovcr,lcg
lrct vakbondscomitó herzieu worclen. Het is verl.'oderr deze normcn te vcrhogcn uitsluitend uittaantle van een intensifiëring van de arbeid en
verhoging van het arbeidstempo. Nieuwe normen
',r-orden ingevoerd, als volmaakter technologie en
rroduktiever apparatuur in gellruik genomen wor,len of de organisatie van de arbeid verbeterd wordt,
ten gevolge waarvan de oude normen hun stimule,rrct,

:'ende waarde verliezen.

In de Sovjet-Unie worden cle salarissen van ar:,eiders en beambten volgens plan over het hele
.and verhoogd, en de uitkeringen en reducties ten
ioste van het overheidsbudget worden steeds verier uitgebreid. Alleen aI gedurende het lle vijfja:enplan (1981-1985) zal het reële inkomen per
iroofd van de bevolking 76,501s toenemen. Reeds in
:iet stadium van planning van het sociale program:na voor het volgende vijfjarenplan hebben de vak:,onden via hun centrale organen de meest recht-treekse invloed op cle realisatie van deze politiek.
Waarorn r?,ernen de uakbond,en in d,e Soujet-Unie deel aan de perlectionering uan
het produktíeproces? Betekent dat sonl,s
niet d,at er Ínensen hun baan zalleru gaan
uerliezen?

Nee, daar hoeft men niet bang voor te

:ijn. In -een socialistische maatschappij hebben alle
-eden van de gemeenschap belang bij de ontwikke-

ling cn modcrnisering van hct produktieproces. De
perfectionering van dit proces geschiedt planmatig.
Zij schaadt de belangen van de arbeiders niet, maar
leidt tot een verlichting van hun werk en tot een
groei van de arbeidsproduktiviteit, en dat is zowel
voor de werknemer als voor het bedrijf van voor-

tsandenfabriek

Dnepropetrovsk
rDSjZ)

deeI.

Lang niet elke modernisatie in de Sovjet-Unie
gaat gepaard met een vermindering van het aantal
arbeidsplaatsen. En ook als dat wel het geval is,
blijft toch niemand zonder werk zitten. Door de
voortdurende uitbreiding van het aantal ondernemingen in ons land worden er onafgebroken nieuwe
arbeidsplaatsen geschapen. Het aantal nieuwe plaatsen is groter dan het aantal mensen dat vrijkomt
op de bestaande ondernemingen ten gevolge van de
invoering van nieuwe apparatuur en technologie.
Alleen al gedurende het tiende vijfjarenplan (19761980) werden in de Sovjet-Unie 1200 nieuwe ondernemingen in bedrijf genomen, terwijl tegelijkertijd
een technische heruitrusting lran de bestaande
ondernemingen op grote schaal verwezenlijkt
werd. In die zelfde periode nam de volkshuishouding
van ons land 10,3 miljoen nieuwe arbeidskrachten
op.

In de Sovjet-Unie is het probleem niet dat de

mens werk zoekt, maar dat het werk mensen zoekt.

Wat d,oen d,e uakbond,en in de Soujet-Unie
om het uerschijnsel arbeidsongeuallen te
bestrijd,en?

van de arbeidsomstandighe- Verhetering
den, maximale
mechanisatie en automatisatie van
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Sovjet-Unie. De
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ÏCSPS Stepan
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woord.

\r-eevaardigden en gasten van het congres
rlcns een pauze tussen de zittingen. Op de
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Comité van Sovjet-vrouwen

..rlentina Teresjkova, de bekende acteur
I

ichail Oeljanov en de belaamde weefster

"..rlentina Goloebeva.

Moskou, maart 1982.

Her

congrespaleis in het Kremlin

tcn tijde dat daar her

vukbondscongres

van

17"

de

Sovjet-Unie gehouden werd.

de produktieprocessen
is de voornaamste weg
- dat van
arbeidsongevallen.
naar volledige uitroeiing
Dit probleem wordt bij ons zowel door de overheid
als door de maatschappelijke organisaties aangepakt.

Het overheidssysteem van arbeidsvoorschriften en
technisch toezicht omvat een arbeidsveiligheidsdienst en een industriële gezondheidsdienst, experimentele constructiewerkplaatsen, instituten voor
De hogeschool van de vakbeweging van de
VCSPS. Tijdens de lessen in het laboraro-

rium voor lrbeidsvoorwaarden.

Studenten van de vakbondsschool tijdens
een hoorcollege.

rvetenschappelijk onderzoeh en laboratoria, benevens

organen voor technische en sanitaire controle. De
functionarissen van dit systeem zijn niet afhankelijk van economische organen.
Een ruime activiteit op het gebied van arbeidsloorwaarden ontplooien ook de vakbonden. Zij werkcn in nauw contact met de functionarissen van
het overheidssysteem van arbeidsvoorschriften en
technisch toezicht. Alle documenten van de overheid
die op een of andere manier de voorschriften omtrent arbeidsveiligheid op de bedrijven reglementei'eu, worden beslist aan de VCSPS ter goedkeuring
voorgelegd. Geen enkele standaard of technische
voorwaarde van de overhoid heeft geldigheid zonder
hekrachtiging van de VCSPS, die streng erop toeziet tlat bij de uitwerking van de technische veiligheidseisen en het overleg eroveï alle procedures in
acht genomon worden.

In de instituten voor arbeidsvoiligheid van de
VCSPS (daarvan zijn er zes) worden wetenschappelijke proeven etr onderzoekingen verricht,
1\'aar'ïar1 het hoofddoel is de nieuwste verworvenheden yan wetenschap en tochniok in de produktie
in te r.oeren, zodat de arbeid in de meest uitoenlopencle takken van industrie lichter en veiliger
ri'ot rlt.
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Is het waar dat de uakbondsínspecteur bij
u een onilerneming kan sluiten?

gedwongen stilstand zijn salaris te blijven uitbetalen,- en als dergelijke gevallen vaker voorkomen,

kan de rechtbank haar ook een geldboete
te doen.

-

Ja,

hij heeft

inderdaad het recht om dat

gen.

In de Sovjet-Unie hebben de vakbondon het recht
onderngmingen te controleren of de regels voor
arbeidsveiligheid en de normen voor industriële
hygiële in acht genomen worden. Een dergelijke
op_

oontrole wordt verricht door een technische inspectiedienst, benevens de commissie voor arbeidsvóorschriften die aan elk vakbondscomité verbonden is.
De leiding van een bedrijf is verplicht maatregelen
te nemen naar aanleiding van alle opmerkingen en
voorstellen van inspecteur.s voor arbeidsvoorschrif-

ten, of ze nu in loondienst zijn oÍ vrijwilligers. Als
de overtredingen van de voorschriften op dit gebietl dreigen te leiden tot ernstige gevolgen voor de
gezondheid van de werknemers of voor het milieu,
heeft de inspecteur het recht de werkzaamhedon in
een bepaalde sector of afdeling te laten onderbreken. Als hij van mening is dat het noodzakelijk is
het hele bedrijf stil te leggen, zet hij deze conclusie uiteen in een beargumenteerd rapport (verordening) aan de VCSPS. Vanzelfsprekend stelt hij
van tevoren de leiding vair het bedrijf op de hoogte
van de inhoud van dit document. Zelfs als deze het
niet eens is met de eisen van de inspecteur, is zij
toch verplicht om in eerste instantie eraan te voldge4, en pas daarna kan ze ertegen in beroep gaan.
In het merendeel van de gevallen krijgt overigens
een ois van een vakbondsinspecteur tot stillegging
van een bedrijf in de VCSPS de volledige instemming. Als het werk in een afdeling of in een heel
berlrijf stilgelegd wordt, is cle bedrijfsleiding verplicht het personeel gedurende dc hele periode van
50

opleg-

Kan bij u de leiding van een onderneming
aansprakelijk, gestelil worden uoor arbeidsongeuallen?

Jazeker. Een leidinggevende functionadoor -wiens schuld een ongèval plaatsgevonden
heeft, onverschillig van welke rang hij ís, wordt
administratief gestraft of
alhankelilt< van cle
ernst_ van zijn nalatigheid strafrechtelijk ver-

lis

volgd.

-

En als een werknemer rru zelf de schuld is
van zijn_ v_erwonding? Dan wordt uitgezocht of hij

de v-erplichte instructie omtrent bedrijfsveiligheid
gevolgd heeft en of er een document mei zijn
handtekening is ten getuige van het feit dat liij
kennis genomer heeft van cle regels en ze ondei
de knie gekregen heeft. De vakbondsorganisatie let
erop dat niemand zonder een dergelijlie insíructie
tot het werk toegelaten wordt. Als deze voorschriften rriet overtreden zijn, gelden voor het slachtoffer
de algemene regels voor sociale verzekering, d.w.z.

hij heeft recht op een compensatie uit de staatskas.
.\ls het ongeval tot invaliditoit leidt, wordt de
rverknemer een pensioen toegekend. Met andere
rvoorden, in zo'n geval wordt de bedrijfsleiding niet
aansprakelijk gesteld voor het ongeval.
Van groot belang voor uitkering van een compcnsatic wegcns een arbeidsongeval is derhalve de
sc,hulclvlaag: tlraagt rle bedrijÍsleiding tlc schukl,

de leiding van de afdeling of sector, de arbeidsveiligheidsdienst of de arbeider zelf?

Er komen in dergelijke gevallen natuurlijk
onenigheden voor, met name als deze of gene
leidinggevende functionaris probeert om alle verantwoording voor het gebeurde af te wijzen. D_eze
geschillen worden door het vakbondscomité onderiocht. Als de bedrijfsleiding zich onttrekt aan de
uitvoering van de voor haar verplichte uitspraak
van de vàkbond, kan deze het bedrijf langs juridische weg dwingen om de werknemer een compensatie te bietleu voor de geleden schade.
Kan de bed,rijfsleid,ing een werltnerner zonder toesternming uan de uakbond dwingen
oïn ouertyerk te uerrichten?

'-- De arbeidswetgeving van de Sovjet-Unie
laat geen ovetwerk toe. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel. Als bijvoorbeeld onvoorziene-omstàndigheden de water- en gasvoorziening,

verlichting, riolering, transport of comverwarming,
-verstoord hebben, kan overwerk nodig
municatie
zijn om de gevolgert van deze verstoring -van het
pioduktieproces ongedaan te maken. Soms kan men
in uitzonderlijke gevallen ertoe overgaan overuren
te maken om te vórmijdel dat zich spoedze-ndingen
ophopen en te voorkomen dat Y9!g-ens een dionstregèting rvelkende transportmidtlelen .- ï/agons'
íchefen, vrachtwagens - al !e lang stilstaan'
bö fepert<ing ,io het aantal overuren is bedoeld
om fysieke ovèrbelasting van- de mensen te voorkomen. I)aarom is het verboden om overwerk toe
l,e passeu als micltlcl ler vervulling van het pro-

rluktieplan. Ook hier waken dc valibonclen erover
dat cle wet in acht genomen wordt.
Voor welke vorm van overwerk dan ook dient
de bedrijfsleiding zich te verzekeren van de toestcmming van het vakbondscomité. Dit kan in gevallen van uiterste noodzaak overwerk toestaan,
rnaar niet meer dan 120 uur per jaar per arbeider
of beambte en niet mcer clan 4 uur gedurende twee
opeenvolgende dagen. Personeel van onder de í.8
jaar mag men helemaal geen overwerk laten verrichten.
Overuren worden dubbel betaald.

U heelt het uaalt ouer socialistísche weilijuer. Is dat niet een deltmantel uoor intensiliëring uan d,e arbeid? Welke rol spelen
d,e ualfionden in deze kwestie?
Deelname aan cle socialistische wedij- ons
ver is bij
een vrijwillige zaak. Dit verschijnsel
heeft een hoge vlucht genomen en biedt enorme
voordelen voor het hele volk, doordat het bijdraagt
tot een verhoogd tempo van de economische ontrvikkeling en tot een groei van het welzijn van
de bevolking.

In {982 namen in de hele Sovjet-Unie ruim
110 miljoen mensen deel aan deze "competitie".
De strijd ging zowel tussen individuele werknemers,
als tussen complete collectieven, brigades, afdelingen of ondernemingen. Men sloot een overeenkomst
met elkaar, waarin de voorwaarden van de competitie en de eindresultaten vastgelegd waren.
De voornaamste bedoeling van een dergelijke
competitie is het bereiken van betere arbeidsresultaten. Maar niet minder belangrijk zijn de wegen
5Il

6:!

die men bewandelt om tot een hoog peil te komen.
Onderlinge hulp is een van de voorwaarden van
de compótitie. Door zich moderne arbeidsprocédés
eigen te maken en gebruik te maken van vernióuwercle bevindingen, behalen collectieven een
gezamenlijk succes.

Deze wedijver betekent inderdaad een intensitiëring van de produktie, doch een rationele intensifiëring, die gèricht is op het algemene welzijn
en de fózonilhóid van de mens geen schade berokkent. Àls winnaars komen gewoonlijk diegenen uit
de strijd te voorschijn, die betere result-aten boeken
op basis van creativiteit en vindingrijkheid, die tle
mogelijkherlen van de installaties het beste uitbuiïen, het zuinigst omspringen met de materiëIe
bronnen, de kwaliteit van de produktie opvoeren.
Het zijn deze criteria die de winnaar van de competitie
bepalen.
- De vakbonden
verspreiden de bevindingen vatr
de meest succesvolle arbeiders. Over hen schrijven
cle kranten, men interviewt hen op de radio en de
televisie. Met hetzelfde doel organiseren de vakbondscomités ontmoetingen tussen de competitiedeelnemers en voordrachten van succesvolle arbeiders op verwante ondernemingen. llun ervaringen
wordeí zowel door de arbeiders zelf, als door economische en vakbondsleiders bestudeerd.
Mensen die voorbeeldige arbeid leveren en actief
cleelnemen aan de ontwikkeling en modernisering
van het arbeidsproces, worden onderscheiden met
tle hoogste eretitel in ons lald, die .van Held van
de Soci'alistische Arbeid, of komen in aanmerking
voor ordes van de Sovjet-Unie. Enkele jaren geleden werden nieuwe erètekens ingesteld, de ordes
van Arbeidsroem. De vakbonden hebben een groot
aanaeet aan de voordracht van winnaars van de
socialistische wedijver voor staatsonderscheidingen'
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De vakbonden kennen ook eigen vormen van
aanmoediging: erediploma's, waaidevolle geschenken en premies, enzovoort.

Ik heb gehoord, d,at uw uakbonden

deelne-

nlen aan de uersterlcing uan de arbeiilsd,iscipline op d,e ond,ernerníngen. Maar is

dat níet ueeleer een zaak uan d,e bedrijfsleiding d,an uan de uakbonden? Btijft' er
dan nog wel tijd ouer uoor de uerdediging
uan de belangen der werltende rnassa's?

betekent: "Blijft er dan nog wel
- Wat
tijd over"?
De zorg van de Sovjet-vakbonde-n om

versteviging van de arbeidsdiscipline behoort eveneens tot de verdediging van de belangen van de
werkende massa's, in ieder geval die vàn de overgrote meerderheicl ervan. \Maarom? Omdat bewuste
arbeidsdiscipline een van de belangrijkste voorwaarden is voor een hoge arbeidsproduktiviteit, en
die bepaalt in laatste instantie ook de materiëIe
levensstandaard van de bevolking. Hoe beter werk
je aflevert, des te rendabeler is je onderneming,
des te, hoger je salaris, des te meer mogelijkheden
lieeft het collectieÍ om zijn verschillende próblemen
aan te pakken.
I)e eerste "Regels voor interne orde" in de Sovjet-Unie werden in 1918 opgesteld door het arbeiderscollectief van de machinefabriek van Brjansk
en door hun vakbondscomité direct nadat het bàdrijf
genationaliseerd was.
In deze "Regels" heette het bijvoorbeeld:
"Aan arbeiders en administratief personeel dat
zich op de fabriek bevindt, wordt alleen loon uitob

pekecrd voor vcrrichte wcrkzaar-nheden' Personcn
loon'
iia g"u, arbeicl verrichten, ontvangen- geenverloop
Èurt6ru, die het correcte en produktieve
uu" frat arbeidsproccs tegenwerken, worclen bestraft;
aà1Àrr"g van cle strai wordt door de fabrieksleidid .; Ï.t fabriekscomité gezamenlijk bepaald'"
Arbeidscollectieven van andere genationaliseerde
hurt
o"a"r""*i"g." Iegden de internè ordehebben
-o-p
de
Sindsdien
vast.
ïi;r"
;;Etlf ;t ;ïutog"
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In het lVesten nenten

stelling tegen het

cle uakbonden. actíel
uoortd,wrend groeiende

ouerwicht uan elelilroniea in de industrie,
met name robots, die menseliike arbeid uit
de produlilie uerdringen. Kent men bij u
ook een dergelijk probleem?

hierom.

-

Nee, dat kennen

$/ij niet. En

wel

1Me hebben reeds vermeld dat er in de SovjetUnie geen werkloosheid bestaat. Een planmatige
ontwikkeling van de nationale economie zonder
terugval en crises verzekert het ontstaatr van
roortdurend nieuwe arbeidsplaatsen.'Wij ondervinden een permanent tekort aan arbeidsreserves.
De invoering van nieuwe verworvenheden op
technisch en wetenschappelijk gebiecl, waaronder
ook robots, maakt het ons mogelijk om twee
problemen in één klap aan te pakken. Enerzijds

rvordt zo de arbeidsproduktiviteit en de effectiviteit
r-an de maatschappelijke produktie verhoogd, terrvijl anderzijds duizenden arbeiders van zwaar of
monotoon werk bevrijd worden. Dit proces verloopt
uiteraard niet zo snel, het vergt heel wat inspanningen en grote materiële investeringen.
Tegenwoordig worden robots in de Sovjet-Unie
al op grote schaal toegepast in de industrie. Bijzonder groot is hun aantal in de machinebouw, met
name waar het operaties betreft die veel kracht
vergen. Steeds vaker worden zij ingezet bij de
assemblage van automobielen en in de horloge-inrlustrie. Zo hebben bijvoorbeeld in de horlogefabriek van Petrodvorets in de buurt van Leningrad
robots ertoe bijgedragen dat de arbeidsproduktiviteit
zesmaal zo hoog geworden is, terwijl tegelijkertijd
500 vrouwelijke werknemers van monotoon en
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voorbdurende inspanning vergencl werh bevrijd
werclen. Uiteraard^kwam geen één van hen zonder
rvcrh te zitten, want dc vàkboncl en de bedrijfsleiding hadden van tevoren omscholingsculsussen
ge;ïga"iseera voor rle arbeidskrachten die door
ioboís vervangetl zouden wordcn. Net zo handelen
de vahbonclen aan allc andere ondernemingen waar
anl,omaten cn robots ingevoertl worden'

Op dit moment zijn er in-he-t hele lancl aI ruim
13.0^00 robots voor velerlei doeleinden en met allc
bedriif' In 1985 zullen
-lnóiiif.à "vaarcligherlen"Inin1975
was slechts elke
J^ïËr' 50.000"2ijn.
he!
"t
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III. DE SOCIAIE

ACTIVITEIT

VAN DE VAKBONDEN
Men zegt dat ín de Soujet-Unie d,e uakbonclen bepalen, wíe in welk beroep werkzaam díent te ziin. Is d,at waar?

niet. Waar een mens wil
- Natuurlijk
n,crken en
welk beroep hij wil uitoefenen, is zijn
persoonlijke zaak. De Constitutie van de SovjetUnie garandeert "het recht om een beroep en werk
te kiezen in overeenstemming met roeping, capacileiten, professionele vooropleiding en genoten
onderwijs, rekening houdencl met de behoeften van
rlc maatschappij" (artikel 40).
De vakboncl helpt een mens alleen om een beroep
uit te kiezen en zich daarin te ontplooien. In de
Sovjet-Unie functioneert op de bedrijven een wijd
vertalit net van mogelijkheden voor scholing en
omscholing van personeel, waaraan de vakbonden
op de meóst actieve wijze meewerken. -Wil je eert
tweede of een geheel nieuw beroep aanleren, ga je
garrg. \Yil je een bijscholingscurstls volgen, ooh
6e

drrarvoor zij tlc notligc mogclijhhcdcn gcschapcr.
Alle hiermóe verbondèn koiten neemt het bedrijf
voor zijn rekening, waarbij wederom de vakbonden
als controlerenclc-instantie optreden. In 1982 hebben bijvoorbeclcl in de Sovjet-Unie meer dan
40 milj"oen ntensen ecrt nieuw belo-e-p aangeleerd
of hun" kennis uitgebreid op verschillende cursussen of via schoolopleidingen. Hierbij behoudt een
ieder die wegens zi;n studie het werE in de produlitie moet ónderbreken, toch zijn salaris.
In ons land kent men een wijd vertakt net van
ins[ellingen voor middelbaar e! hoger onderwiis
met ÍilÉlen direct aan de ondernemingen, waar
men een avondopleiding of een schriftelijke cursus
Aan degeíen die -zo'n. studie volgen,
kan volgen.
-verscheidenetegemoetkomingen geboden:
*-àtau"
gunstige werktijden, verkorte arbeidsdagen, extta
ïÀrfot-enz. Het'is uiteraard een hele klus om in
de avoncluren te studeren. De Íabriek, kolchoz of
sovchoz kan
-"at met ondersteuning en op aanbeveling
rona een werkneirer dó gelegenh-eid
;; ;;
ilagopleiding aan het hoger- ondereen
om
n"r."
ïiir t. volgen en Éem daarbij een b-eurs toekennen,
hËt bedrag hoger li§t dan hetgeen.s.tq$en*ïrrurn
-ooi.r"rgen
die" onmiddeli5t na de middelbare
i"tt
..fioof aan ïet hoger onderwijs zijn -gaan studeren'
dat
Èet spreekt vanzóIf dat het arbeidÀcollectief het
aan
studie
heeft
aftevaarttigcl
i;;r;à
-voor..
irog;; onderïijs, eríp rekent dat hij na de opleiding
teÀgkeert op het bedrijf.
In de Sovjet-Unie bestaan geen ''Berufsverbote"
en de keuze van een beroep, evenals de keuze van
à; arbeidsplaats, zijn zaàk van ieder persoon-

rijk.

Helemaal zonder problemen verloopt dat uiteraaril
,iuiÍà"iàn in de planning plus de vrije toeganke'
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lijkheid van he[ onderwijs (rlat op alle niveaus
gratis is) leiden ertoe dat er op een bepaald moment van sommige beroopen en specialismen meor
vertegenwoordigers blijken te zijn dan men nodig
heeft, terwijl er van andere juist te weinig zijn.
Dan is men gedwongen maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld de toelatingsvoorwaarden voor studie
in de specialismen waaraan een tekort bestaat, te
verlichten. Het algemene opleidingsniveau in ons
land ligt zeer hoog. En daaraan kleven, hoe vreemd
dat ook moge klinken, naast pluspunten ook enkele negatieve aspecten. Zo achten sociologen het
een minpunt dat veel mensen boven hun functie
uit gegroeid zijn en begrijpelijkerwijs nu op een
verdere ontwikkeling rekenen. Het is opmerkelijk
dat juist zulke mensen in antwoord op ïragen van
sociologen openhartig verklaren dat het voor hen
belangrijker is om werk in overeenstemming met
hun opleidingsniveau te hebben dan een hoger
salaris.

Hoe behartigen uw ualtbonilen de belangen
uan d,e urouwen?

- Er wordt nauwgezet gecontroleerd of de
officiële wetgeving ten aauzien van de arbeidsvoorwaarden voor vrouwen in acht genomen wordt. Het
is met name verboden om vrouwen zwaar work
onder schadelijke omstandighoden te Iaten verrichten. Er bestaan speciale lijsten van zulke soorten
werk. Vrouwen kunnen slechts op beperkte schaal
ingezet worden in nachtploegen of bij overwerk.
Vrou'wen komen in aanmerking voor verscheidene

tcgernoctkomingen gcdutencle zwangerschap of na
cei bevalling. Dc vakbondcn letten crop dat clc
bedrijllslciding nicl, rveigcrt vrouwen in clienst tc
rcmeu el hun salaris niet verlaagt tijdens de
zwangerschap oI gedurende clo periode clat zij hun
kind borstvoèding geven. In aanmerking voor kosteloos verblijf of verblijf tegen gerecluceerd tarief in
sanatoria en vakantie-accommodaties van de vakbonden, evenals voor materiëile stettn, komen in
de eerste plaats werkentle moeders.
Het staídpunt van cle vakbonclen en dat clc overheicl ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden voor
vrouweu cn cle bcscherming van ltutl belangcn
r,trllctr samcll. Irr dc Sovjet-Unie Ïurtctioneort een
goed gcr-rrganisoerd vcrzorgittgssystcem voor moeiiers cu liitttlct'ett, waarouder een uitgebreid net valt
lilaamklinieken, c,ottsultatiebureaus, kinderhlinie-

ken, ziekenhuizel, sanatoria en instituten vool'
rvetenschappelijk onclerzoek. Alle vormell vall merlisclte hehatrdeling zi.itt liosteloos.

C)ok gedulcncle Ícb tle vijfjarerrplarr (1981-19,85)
worclt v"eel onclerttotttett l,ctt bate vau clc vrouw. I{et

aantal vr'ouwetl tlat harlcleuttrbeid verricht, zal
s<ficrp dalcl. Het bestaatrdc rtet val instellingeu
.,uur kinderopvang zal aarlzicnlijk uitgebreitl worclen cn clc vöeding vau kinclercn in cleze instellinsen crr in irrl,elua[ett zal verbeíerd wordeu' Dit zal
ilc ouders, crr in dc cerste plaats rvel de rnoecleL,

van een getleelte vatl ltutt zolgelr, otttlast'en' Op
initiatief iau tle valibonden zijn in tle plautlen van
onclelneurittgetr in de lichte industrie hogere kwaIiteitsnormeit t pgenomen orn beterc service te kun-

norr bieden au,i tl" bevolking. Kortom, de vakbottden verlangelr varl cle bedriifsleidingen dat zij niet
alleen uitg"ebreitl aandacht schenhen aan de arbeidsvoorw"aardett voor vLollwell, maar ooli aan hnn
br:ltooïtcl itt det cottsttmptiovc s[ccr.
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Men zegt dat de uakbonden in de SoujetUnie zekere londsen uoor collectieue uoorzíeningen uerclelen. lUat houdt d,at in?

Íondsen voor collectieve voorzie- Ondermen
ningen verstaat
de middelen die de socialistische staat in zijn budget uittrekt voor de ontwikkeling van kosteloos onderwijs en medische verzorging, voor betaling van pensioenen, studiebeurzen en uitkeringen, bekostiging van de jaarlijkse
vakanties, onderhoud van liinderen in kleuterschoic-n en crèches.
Via de collectieve londsen besteedt de overheicl
.aarlijks aan het onderhoud van één kind in een
-'rèche 580 roebel err in een kleuterschool .- 500
:'oebel, voor het onderwijs per leerling aan eeu
algemeen vormende middelbale school
omstreeks
le 200 roebel, aan het gespecialiseerd- middelbaar
,,nderwijs (technicurns)
700 r'oebel, voor studie
..'an één student aan een- instelling voor hoger on.lerwijs
de 1000 r'oebel'r'.
- over
In 1975
bcdroegen clo uitkeringen uit tle oollectieve {ondsen vool clc genoemde doeleirrclen gemid,leld per hoofd van de bevolking 354 roebel, in
1980 was dat 1r3B roebel, en in 1985 zal dit bedrag
rerekend voor een gezin bestaando uií vier persorren al 2100 roebel belopcl.
Zoals u ziet hebbeu de uitkeringeu uit de collec:ieve londsel de reiging our voortdurend te groeierr.
\au de verdeling van deze geldel nemen de valilanden deel, doordat ze ]ret beheer yoeren over het
aan hen overgedragen systeem van de sociale
-

taatsverzekering.

'r

I

roebel

-

3,72 gulden.

0s

in rle

onderhoudskosten van hun kinderen niet
meer dan een vijfde van de werkelijke kosten (ten
hoogste tTtf 2 rcebel in de maand). Hierbij worden

kleuters uit kinderrijke gezinnen en uit gezinnen
met een gering inkomen gratis onderhouden in
crèches en kleuterscholen. Gratis wil zeggen: op
rekening van de staat, die een bepaald gedeelte van
zijn budget uittrekt voor de ontwikkeling van
kosteloos onderwijs en medische verzorging, voor
de uitbetaling van pensioenen, beurzen en materiëIe uitkeringen, enz.
De vakbonden, aan wie het beheer van de sociale
staatsverzekering overgedragen is, investeren een
aanzienlijk gedeelte varr deze gelden in de ontwikkeling vàn ínstellingen Yoor dc opvang varr kleine
kinderen. Uiteraard ziju ooli zij het die de plaatselt
in crèches en kleuterscholetr, pionierskampen' sanatoria enz. verdelen.
Aan de organisatie van zomervakanties voor kiuderen en aan hun behandeling irt satratoria besteden de vakbonden ruimc aandacht. Veel insteilingen voor kinderopvang verhuizerl voor tlc duur vart
íe zomer naar dè gróenc zotres aan de rand vatl
cle steden. Ruim 15 miljoen scholieren vertreklien
's zomers naar pionierskampen en speciale kampen
voor herstel van een zwakke gezondheid. Aan het
verblijf in deze kampen zijn weinig of lielemaal
geen Ïosten verbondón. Honderdduizendcn kindci'en brengen hun vakantie samen rneL hun outlels
door in sanatoria, vakantieoorden en pensions valt
de vakbonden.

De vakbonden organisel'ell voor kinderert toerist'i sche uitstapjes en JeÍzen door het hele land per
autobus, vliegtuig, trein of per boot over zeeën en

rivieren.

Binnen elke vakbondsorganisatio is 'ivcl een
sector o[ commissie voor' ]<inderzakcu. l]ezc hebbcn
0s

tle mcesI nitcenlopencle opgavcn en rverkzaamhcden. Zo organiseren zij bijvoorbeeld feestmiddagen

-be--avonden, kindervoorstellingen, gezamenlijk
zoek
van kindertheate-rs, biosc-oop ön andere gele_
genhejlen g--edurende de vakantiei en op vrije" da_
gen. Dit alles wordt g-erealiseerd door ïe inspan_
ningen van de vakbonden en op hun kosten. Binnen de vakbondsclubs en in verenigingsge_
bouwen voor pioniers en scholieren functioieien
68.200 verschillende kinderclubs. Daar helpen geschoolde begeleiders de kinderen hun taleïten"te
manifesteren en te ontwikkelen. Men kan zich er
wijden aan boetseren en tekenen, zingen en choreografie, spel op diverse muziekinstruàenten. Aan
cle kinderen staan speeltuinen en sportvelden ter
beschikking, stadions en zwembadón. En in de
re_gel zijn hieraan geen enkele kosten verbonden,
alle onkosten voor het gebruik ervan nemen de
vakbonden voor hun rekening.

cn

Wat ziin de kosten en de uoorwaarden uoor
een ue_rbliif in een sanatoriam ol uakantie oord, uan de

S

ouj et-ualcbonden?

1982 hadden de vakbonden in de
- Inbijna
Sovjet-Unie
4400 sanatoria, sanatoria voor
preventieve behandeling, vakantieoorden en toeristenaccommodaties onder hun beheer. In de loop
van één jaar brachten er ruim 10 miljoen mensen
hun vakantie door of ondergingen een behandeling
in een van de sanatoria. In de regel duurt een
verblijf in een sanatorium 24 dagen, een plaats
in een vakantieoord of toeristenaccommodatie kan
'/r6*
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mcn voor de duur van 12, 78 oï 21r dagen boeken.
De kosten kunnen voor geen enkel vakbondslid
cen bezwaar zijn cn ze vormen niet in het minst
r:en aanslag op hun gezinsbudget, aangezien de
vakbontl cen groot gedeelte van het bedrag voor
zi,in rekening neemt. Een verblijf van 12 dagen
in een vakantieoord met vol pension komt een
vakantieganger op 7,20 roebel te staan, en bij 18
dagen is dat bedrag 10,80. Als men op voorschrift
van de artsen een kuur in een sanatorium volgt,
betaalt men slechts een derde van de werkelijke
kosten voor zijn verblijf aldaar. Dat betekent dat
de vakbond 70 procent van de kosten voor zijn rekening neemt. Een deel van de plaatsen (elke tiende in een vakantieoord, elke vijfde in een sanatorium) stelt de vakbond gratis aan zijn leden ter
beschihking, waarbij hij zelf alle kosten op zich
neemt. Deze plaatsen worden verdeeld onder gezinnen met een gering inkomen. In geval van toeristische trips draaien vakbondsleden gewoonlijk voor
niet meer dan de helft van de kosten op.
De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat

men met het hele gezin op vakantie gaat.

De

vakbonden hebben een deel van de pensions, vakantieoorden en toeristenaccomodaties voor ouders
met kinderen gereserveerd. Hier zijn naast faciliteiten voor volwassenen ook speciale faciliteiten voor
hinderen geschapen: er wordt speciaal eten voor
kinderen geserveerd, er zijn speeltuinen, er wordt
medisch toezicht gehouden, enzovoott.
Het net van sanatoria en andere medische oorden, pensions, vakantieoorden en toeristenaccommodaties, benevens faciliteiten voor pioniers, is aan
voortdurende uitbreiding onderhevig. Al deze instellingen worden gebouwd door de vakbonden, of door
ondernemingen en kolchozen, die ze daarna aan
het beheer van de vakbonden overdragen.
08

rnij beltend., lteeft men in cle
nie staatspensioenen. Waaroïn ne_
rnen de ualtbond.en, dan deel aan ile tioe_
Voor zouer

Doulet-U

rui.jzin.g eruan?

De vakbond behartigt niet alleen

belangen- v-an de mens zolang a"rË

proces. deelneemt, maar

de
arneias_

laaÍ hem "ar-tret
ook niet

in de
bij het bereiken van de pensioengerechtigd;
-p*ioen
leeftijd. Bij toekenning
,_i""
dient
steek

"r" de stàat van dienst
men rekening te houden met
van eerl arbeicler of beambte, de biizonderneaen
van zijn
-beroep, zijn, salaris en in ie.t ge";fà;
ook met de
omstandigheden waaronder frii
?ewórtt
heeft. Dit alles valt
ànder de controle van àe vak_

bonden. Dat is het eerste punt.

Ten tweede beheren de vakbonden in de Sovjet_
Unie al meer dan een halve u"r* ,eHrtanai! 'iiet
sociale- verzekeringssysteem van de staat. Ei het
verstrelken van pensioenen is een deel ,ru, dui
rvgr]<., In het "Reglement inzake het vakbondscà_
plté", dat kracht van wet heeft, staat ook vermeld:
"Het vakbondscomité neemt de sociale verzekerin!

val

staatswege van arbeiders en beambten voor ziji
rekening. kent uitkeringen toe op grond .rrr, àà
sociale verzekerin-g. . .". En hoewól ie pensioenen
cÍoor de overheidsorganen van sociale- zekerheid
toegekend, worden,
-ggvgn de stem en de menint
van de vakbond alrijd
de doorslag bij de bepalini
van de hoogte van het pensioen. ïn ae commissieË
i'oor toekenning van pensioenen heeft de vakbond
zUn permanente vertegenwoordiger.

De Constitutie van de Sovpt-Unie garandeert
alle leden van de samenlevilg het rechiop materiële verzorging_ op d9 oudà dag, in geial van
ziekte, evenals bij gedeeltelijke óf vol[edige ar_
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beidsongeschiktheid of verlies van kostwinner. De
nodige documenten voor toekenning van een pen-

sioen worden door het vakbondscomité en de
bedrijfsleiding gezamenlijk in orde gemaakt en aan
de organen- van de sociale verzekóringsdienst ter

hand gesteld. Alle soorten pensioen Èomen ooor
de volle honderd procent vóor rekening van de
staat en de landbouwcoöperaties (kolchozen) zortder dat er ook maar ietl ingehouden wordt van
het inkomen van de werkneÀers. Niemand hoeft
van zijn salaris ook maar een cent af te staan als
bijdrage aan zijn toekomstige pensioen.
Tegenwoordig bedraagt het ouderdomspensioen
gemiddeld 60 procent van het genoten salaris,
waarbij mannen er recht op hebbèn zodra ze de
leeftijd van 60 jaar bereikèn en vïouwen vanaf
hun 55e, op voorwaarde dat men een staat van
dienst heeft van 25 jaar (voor wouwen 20 jaar).
Er zijn echter bedrijfstakken (ertsverwerkendó,
chemische, metaalindustrie e.a.) waar arbeiders het
recht hebben om enkele jaren eerder met pensioen
te gaan en met een minder lange staat van

zover die.regels- betreffen leeftijd, staat van dienst,
beroep, klilnatologische omstanàigheden waaronder

men gewerkt heeft, evenals hoogte van het pensioen of uitkering. Het systeem vai dergelijke extra
uitkeringen wordt in de Sovjet-Unie loortdurend
uitgebreid.

_ Zo hebben bijvoorbeeld in september lggt het
Centraal Comité van de Communistische partij, de
Ministerraad van de Sovjet-Unie en de VCSpS'een
beschikking aangenomen omtrent de verwezenlijvan maatregelen ter versterking van overl.ilg
heidssteun aan gezinrren met kindereil en tot verdere verbetering van de pcnsioenvoorzieningen voor
tlc bevoiking; het Presjcliim van de Opperst"e Sovjet
van dc USSR vaardigde vcrvolgels een verordeniïg
uil omtrent tto regels en termijneu voor realisatió
van deze maatregelel. Dit is een rechtstreeks berr i,js ervoor dat de vahbonden betrokken worden bij
,rlIr: pensioenaangelegenheden, evenals bij vragerï
irr vcrrband rnol, arrtlcrc soortetr sociale voorzien-in_

lj0tl.

dienst.

Wij zullen lrior

slcchLs cnkelo

ex[ra uitkeringen

noemen die in scpteruber 1981 ingevoerd zijn. De termijn dat werlicncle moeders met een staat

Ik

heb gehoord, dat er bii a naast de gewone
-pensioenen en uitkeringen op grond
uan ile
sociale uerzelcering nog ipeeiale,
e-xtra gunstíge toelagen bestaan. Wat zijn
d,at uoor eatra uitheringen en wie profiteren
eruan?

Deze extra uitkeringen vormen uitzonderingen- op de algemene regels omtrent bepaling
en toekenning van pensioenen en uitheringen, voor

r';r

tr rlicnst van nie[ minder darr een jaar, evenals
die een studie_volgen met önderbreking

\ror-r\\,cn

in dc produktie, gedeeltelijli betaalí
honden
krijgen voor de verzorging van een
19rl9f
kind,.is verlengd tot _en_met tret tilàstip waarop
het kind éé1 jaar rvordt. Hierbij bedruagt-deze uiíliériug voor bervoners van het Verre OosÍen, Siberië
un de noordelijke st,reken van het lanrt 50 roebel
in de maand, in de overige gebieden 3b roebel.
We beseffen dat deze bedragen niet hoog zijn.
Helaas staan cxterne omstandigheden, met name
Lle gcstegen spanning irr de weróld, de Sovjet-overvrrrr hun werk

70

7t

Hebben de uakbonden ín de Souiet-tlníe
het reeht orn de gelden uan d,e' socíale
s-taatsuerzekeríng naar eigen gedachten te
b-esteilen? Of worden ze hter-bti toeh nog

heid niet toe de uitgaven voor sociale doeleinden
willen'
,o-.".f fu laten grou"ieo als we wel zoudcn en
zulivt"at a.s"tnietteóin stijgen deze uitgaven
dat
En
stijgen'
iL"-ru-oiÈ in ae toekomlst blijven

seldt dus ook voor de cxtra uitkeringen'
"-N, iutt over de extra toelagen binnen het p^ent98t
ri*itvti..*. naàt ingang vaí I november
vastgezoals
peísioénbedragen
ziin dL minimum ^de
Staatspensloenen, verhoogd:
Í,rfà i; d; w;i op
eerste graad en
;"";;f ,"r, irrr'àtiaiteit van de
meer arbeidsonen
driebij
u"rfïà. van kostwinner
roebel q91 qaand;
75
ïot
;;:;ïiki";;;;;;i"d;; -in geval van. invaliditeit van
3"à"rao*ipensioenen,
bij twee
d; ffi;A;'graad en verlicl van kostwilner
per
roebel
50
gezinsleden
itUËiàtr"g8*hihte

,-- lob
l"':
tsii-inïutifiircir van dc dcrde Bllrad
26 roebel
tllt
zir:ktc
,rg'*t"t
.e,
.àï
öï;Ë;
c-el arbeidso-ngeval
ner maand; t"" g8'oig"

il;;,d'

roebel per maand; peníí'Ëölri"ki; i rot' 30 'un
vau kostwinrler aaÍr
iio*-.-ii-ltrut vart vellies
rlicnstpliclttigc
g"r,*itvcldc
.soldatetr
sezinnerr run
roebel
t,t 38
B;í'#;;';';oià.3rgoi.nikr gczinslid.ran
en
arbeiders
gczÍ'nenï# d;' *rroï;- ï,,'
tol'
gczinslid
arbeiísc'ngcschih[
ilïràit* ïiJ aon
roebel
28
--dà

iu dc maand'

g€perlm""tschappclijkc die-trstvcrlerling aan
bejaardclt'eaantal
heb
uitgebreid,
,iJnàurar" *ordf
cn dc sociale dienst';; comlort
huizen neemt toc, i'e-[
ecrl
;p'voor sl',e,cds hoger peil
verlening komett
vocding', gel'-e:Ili:lte staar. I)e uit'gar:el
vau b.ejaardcnteltutbehoe[l'ert
andere"
àïf*--"t
gedurende
zon on tehuizon vooi- itwalirl-e1^ryll-enprocent stii20-25
gemidrleld
,ililàtórpr*

í;ï {í"
gen.

door d,e ou erheíd,

ge

contr oleerd,?

onze vakbonden beschikken zelf- Nee,
stanrlig.over
de gelden van de sociale verzekering
en beslissen eveneens zelfstandig, onafhankelijË
van wie dan ook, over de toekenniíg van uitkeringen.

Behalve pensioenen aan mensen die ondanks het
bereiken- van de pensioengerechtigde leeftiid blijven werken, kennen de vakbonden verschillende
uitkeringen toe, bijvoorbeeld wegens tijdelijke arbeidso-ngeschiktheid, lij zwangersihap en bevalling,
ter gelegenheid van de geboorte van een kind, aaí

mensen

die een omscholingscursus volgen.

durende de laatste jaren

Ge-

zijn ónkele nieuwe soorten
uitkeringen ingesteld, te weten als men een kuur
in een sanatorium volgt, bij ziekte van een gezins-

lid

(indien

d_e

patiënt verzorging nodig heef*t), als

men een prothese

Het

krijgt

e.a.

beheer van de sociale verzekering en de
wijze van toekenning van de uitkeringen -zijn democratisch. Aan de vakbondscomitós zlin commissies verbonden: één voor sociale verzekering, een
andere voor pensioenaangelegenheden, en binnen
de vakbondsgroep wordt een verzekeringsgedelegeertle * gekozen. Zowel de commissieleden als de

*

Een verzekeringsgedelegeerde is een vakbondsactivist
maatschappeliik werk verricht op het gebied van de sociale staatsverzekering. Hij verleent medewlrking bii de organisatie van medisehe biistand aan arbeiders eir böambten,
brengt bezoek aan huis bij ziek geworden werknemers enz.
die_
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verzekeringsgedelegeerden komen

uit het midden

van de arbleiders en beambten". Zij doen voorstellen
omtrent uitkeringen, en vervolgens neemt de commissie oÍ het va[bondscomité de definitieve beslissing omtrent de hoogte ervan.

van de overheid. En als zc dus het beheer erover
voeren, betekent dat tevens dat ze beschikken over
het. totale budget van de sociale verzekering. Dii
budget groeit ononderbroken. Zoals we reedË ver_
telden, werden in september igSl onder andere de
ouderdomspensioenen, tle uitkeringen in geval van

invaliditeit of verlies van kostwiJrner, eïenals

IIoe word,t in d,e Souiet-Unie het fond,s uoor
sociale uerzekering' geuormd? Leuert de
werkend,e beuotkiig enige biidrage erín?
Wetke rol spelen de uakbonden bii de verdeling eruan?

van de wetgeving
- In de "Grondslagen
en de unie-republieken omtrent
van de Sovjet-Unie
,rbuid" shït: "Alle arbeiders en beambten vallen
vàrpHcht onder het systeem van sociale verzekering
,o"o du overheid. Sociale verzekering van arbeiders
en beambten wordt gerealiseerd op kosten van de
staat. Bijttragen aàn het sociale verzekeringsin.yit..- wortlin betaalil door ontlernemilgen,enige
zonder
en
sïe[ingen en organisaties,
-vrel
k.ortff op de salàrissen van arbeiders en beambeen onilerneming, instelling o"f .orq1ià". iiguïrl
"verzuimt de verzekeringsbijdrage af te
lenisatie
beambten
en
arbeiders
dat
niet
dat
vó;;; betekent
gàuí'ru".praak- meer kunnen maken op {.e J.9oÏTieningen van ile sociale staatsverzekering'" Dit is
eersto vra-gen'
het
- antwoord op dedebeitle
vra-ag herinneren we
laatstc
bp
antwoortl
In
uruuo-ïut- in d'e Sovjet-Unie cle vakbontlen het
beheer voeren over het sociale verzekeringssysteem
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de

uitkeringen aan
-werkende moeders verhoogd. Door
toepassing van de
ontworpen maatregelen wertl de
materiële positie v_an ruim 4tl2 miljoen gezinnen
verbeterd, waaronder gezinnen met- kindóren die
hun kostwinner verloren hadden, evenals die van
omstreeks de 14 miljoen pensioentrekkers. Aan
deze doeleinden worden tegènwoordig jaarlijks al
qm 9n nahij 2tl2 miljard róebel aan-overheirlsgelclen besteed.

groei van de socialistische economie stijMet
-degen ook
de toewijzingen voor de verschillende sooiten sociale uitkering onafgebroken.

Terwijl in {976 het budget van de sociale staatsbij o.ns- -27,9 miljard roebel beliep, is
dat- bedrag in 1983
inmiddels tot 4B,b miijard

verzekering

roebel gestegen.

Het Plenum van de VCSPS, dat op 3 december
1982 Ïjeen kwam, legde voor het jaar {g8B de
volgende uitgaven op het gebied van sociale verzekering v-ast: uitkeringen wegens tijdelijke ar-

beidsongeschiktheid 69Gt mitjoen ioeból; uitkeringen bij zwangerschap en bévalling
- t72g
miljoen roebel; steun aan gezinnen meÍ kinderen
met een gering inkomen
750 miljoen roebel;

uitgaven in verband met medische
behandeling in
sanatoria en vakantie van arbeiders en beambten
en hun kinderen
- 171{ miljoen roebel; voor
bouwactiviteiten
33,5 miljoen roebel.
-

Men zegt dat de ual;bortrlen in de ,gouietUnie arbeiders helpen on?, aan beíere
hu,isuesting te lcomen. Is dat waar?

-- Ja, dat is waar. Woningbouw is bij ons
een zaak van de overheid. Van de omvang van de
bouwactiviteiten in de Sovjet-Unie getuigeí de volggnge cijfers: alleen al gedurenae aJ afgelopen
30 jaar zijn in ons land ovèr de 60 miljoen mensen
naar een nieuwe woning verhuisd; jaarlijks worden
er 2 miljoen nieuwe woningen opgeieverà. De overdracht geschiedt gratis. Woningliuur en vergoeding
van- gemeentelijke diensten zijn nergens ter wereld
zo laag als bij ons: dit bedrag beloópt 3-4 procent
van het budget van een gemiildeld arbeiàersgeZID..

Maar niettemin is het huisvestingsprobleem bij
ons nog steeds actueel. Woningen worden volgens
een wachtlijst toegekend aan degenen die het het
hardst nodig hebben. En als we zeggen dat de
verdeling van woonruimte plaats vindt ónder maatschappelijke controle, becloelen we de controle die
uitgeoefend worclt door de Sovjets van Volksafgevaardigden en door de vakbonden.
Rechtvaardige verdeling van de beschikbare
woonruimte is een gecompliceerde aangelegenheid,
waarbij men rekening dient te houden met tal van
factoren. En juist daarom is het zo belangrijk om
bij dcze kwestie cle maatschappelijke organisaties
te betrekken en maximale openbaarheid te garanderen. Op bedrijven worden bijvoorbeeld de wachtlijsten voor nieuwe woningen opgehangen, waarop
iedereen kan zien wanneer hij aan de herrrt komt.
Aan de werhzaamheclen van de huisvestirrgcommissies van de Sovjets van Volksafgevaardigden, die
een voorlopige beslissing nemen omttent de ver-

tleling van lvoonruimte, nernon ook vcrtegenwoordi_
gers van de vakbondsorganisaties van
orïder.r"_io_
gcn en instellingen deel.-

Veel ondernómingen bouwen zelf woonruimte
voor hun personeel, íaarbij ze gebruïk maken
van
een gedeelte van de winst aie tót t un fesctritting
blijÍt, en wel het fonds voor .àrirf, en culturele
activiteiten en woningbouw. De huisvesting"o-Àir_
sie van het vahbondscomité controieerli fruï u*fóop
van de bouwwer.kzaamhetlen, registreert aege"ói
u",u verbelering 'urr't"" l,uisveïting
lir_^q: hun volgorde
Dep+a:l.t
en neemt beslist deel aan dï
veroeltng van de woonruimte.
De vakbonden stimuleren ook woningbouw op
coöperatieve basis, coöperaties voor de ioo* .rnui
burlenhuisjes err r-olkstrrinvererrigingen. Zij nemen
deel aan de organisatie van cotipËraïie., zetten zich
ervoor in dat hun bouwgrorrd tóegewezen wordt en
da[ het bouwprojec[ opgenomet íortlt in tle plan_
nen. van dc bouworganiÀaties, zor.gen ervoor aàt
ae
nodrge bouwmaterialen cn -installatics ier, beschik_
king gesteld worden en helpen degeuen die dat
\yensen, een overheidskrediet te verwerven.

Íii"

Op welke wijze nemen. uw uahbond,en d,eel
aan d,e org_anisatie uan urijetijd,sbested,ing
uan dè werkend.e beuolking?'

merendeel van de mensen in de
- Het
Sovjet-Unie
kent een werkdag van g uur, met twee
vrije dagen per week. In een Jaar heeft men 110 da_
gen clat er niet gewerkt wordt, en daar komt nog
cens cen verlof van lb tot 24 werkdagen bij, ei
sorns zelfs nog mcer., alhankelijli van iteI lleioep.
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Op die manier beschikt iedere werknemer over een
flinke hoeveelheid vrije tijd. De vakbonden doen
om ervoor-te zorgen dat deze vrije
{ Frt mogelijke
tijd
interessante,
gezondó en volwaardi[e
-op-een
manier besteed wordt.
Ter beschikking van de werkende massa's staan
clubgebouwen van de vakbonden en culturele centra
\??90^9 in geral), bibliotheken (19.000), bioscopen
(56.000), sportvelden (2900) en -zaleí OZ.7öq,
sportkampen
--en -accommodaties voor veisterking
van de gezondheid.
Hier kan ieder een interessantó
bezigheid naar zijn smaak vinden. De lezingen die
door de vakbondscomités georganiseerd Íorden,
trekk-en in de loop van het jaar 240 miljoen toehoorders; bijna 40 miljoen mensen beoefènen een
of andere tak van sport. Voor degenen die belangstelling hebben voor kunst, zijn 2000 amateurtoneelgezelschappen georganiseerd, 549.000 collectieven voor creatieve amateurkunst, 12.700 "cultuuruniversiteiten" enz.
De clubgebouwen van de vakbonden zijn er voor
alle werknemers en hun gezinsleden, onafhankelijk
van het feit of ze lid zijn van de vakbond of niet.
Er is geen enkele contributie of introductiekaart
vereist. Iedereen die dat wil, kan hier films bekijken, een amateurvoorstelling bijwonen, dansen,
lezingen bezoeken, gebruik maken van de bibliotheek, lessen volgen in de kringen voor artistieke
en technisch-wetenschappelijke creativitpit of in de
naaiclubjes, een vreemde taal leren, enzovoort.
De plannen voor de activiteiten van de instellingen voor cultuur en recreatie worden opgesteld
in samenwerking met de culturele commissies die
aan elk vakbondscomité verbonden zijn. Daarin
hebben door de collectieven gekozen personen zitting, die verschillendc culturele evenementen organiseren, uitgaande van tlc veelzijdige, uiteenlopencle
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iuteresses van de mcnsen. ije enc kecr i<uunen zij,
latcn we zeg_ge\ een feestavond in het clubgebouw
aanbieden, de andere keer een gezamenlijk"bezoek
van een nieu-we opvoering in hct stedelijke theater,
weer een andere keer een uitstapje cle vrije natuur
in om paddestoelen te plukken ól op visvangst uit
[e gaan, enzovoort.

De centrale raad voor toerisme van de VCSPS
heeft interessante reisroute over het hele land uitgestippeld en biedt de liefhebbers van boeiende
reizen tal van trips tegen gereduceerde prijzen aan.
Op deze manier gaan jaarlijks ruim tZO mil;oen
mensen per trein, vliegtuig, boot oÍ automobiei op
stap.

Bestaat er in d,e Soujet-Unie een controlesysteem uoor de kwaliteit uan consarnptiego_ederen en leuensm,iddelen? Bij ons ii het
Westen bijuoorbeelil zijn de useikend,e massa's geilwongen oïtï zell hun belangen als
consurnent te behartigeru. . ,
Helaas komt het in ons land voor dat
schoeisel, kleding of huishoudelijke
produkten van slechte kwaliteit terechtkomen, " of
levensmiddelen die er niet meer zo aantrekkóIilk
uilzie.n, bijvoorboeld groente. Dat is het gevolg vàn
nalatigheid en slecht beheer van rle lelding- van
sommige bedrijven, waar men zich niet houd't aan
de juiste produktietechniek, de voorwaarden voor
de opslag van voltooide produktie, de regels voor
het transport ervan enz.
Daarom bestaat er een controledienst van de
overheid, die alle etappes van de produktie van
consumptiegoederen bestrijkt. Aan do werkzaamhe-
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den van deze dienst hebben de vakbonden

een

actief aandeel. Hun controle concentreert zich voornamelijk op de fase waar de produktie in handen
van de consumenb komt. Binnen de vakbondscomités zijn speciale coutrolecommissies en grospsn
bestaande uit werknemers van het desbetóffeirde
bedrijf opgericht, die tot doel hebben het functioneren van een handelsonderneming of openbare
eetgelegenheid te controleren. Vaídaag ïe dag
maken meer dan 4 miljoen mensen deel uit van
dergelijke organen.
Deze arbeiderscontroles beschikken over omvangrijke volmachten. Zij controleren de kwaliteit vin
artikelen en levensmiddelen, Ietten erop dat de
juiste prijzen gehanteerd worden, houden in de
gaten of rvinkels, kantines en buffets de vraag van
de consumenten optimaal bewedigen. Arbeiderscontroleurs hebben het recht verslagen van bedrijfsleiders in de handel aan te horen omtrent de stand
van zaken, en zij kunnen eisen dat artikelen van
slechte kwaliteit uit de handel genomen worden.
Tot de belangen van de consument in de SovjetUnie behoren ook vragen met betrekking tot huisvesting, kleuterscholen, crèches, poliklinieken, ziekenhuizen enz. Ook hier hebben de vakbonden een
controlerende functie in het belang van de werkende bevolking.

Van bijzonder belang is de controle dio vakbonden en arbeiders uitosfonen op de verdeling en
kwaliteit van huisvesting. Hiervoor zijn binnen de
vakbondscomités speciale controlecommissies gecreëerd, die deeinemen aan de uitwerking van ontwerpplannen voor woningbouw zowel voor de lopende periode als voor de toekomst, het verloop
van de bouwwerkzaamheden en de kwaliteit ervan
controleren en in de gaten houden dat het woningbestand tijdig een groto opknapbeurt krijgt.
80
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ling uoor

dan ook belangstel-

De vakbonden kunnen zich niet afzijdig

holden -als het gaat om problemen waarvan- dó
oplossing- uiteindelijk van enorm belang is voor
de gezondheid van de werkende bevokiíg. Vertegenwoordigers van de vakbonden maken-deel uib
van de overheidscommissies die industrieobjecten
inspecteren, en zij kunnen eisen dat een bedrijf
waar de vastgestelde normen overschreden worden
of waar de zuiveringsinstallaties slecht werken,
stilgelegd wordt. Er bestaan door de VCSPS belrachtigde instructies, waardoor deze commissies en
de technische inspectiedienst van de vakbonden zich
la[en leiden.

In een maatschappij die in hoge graad geïndustrialiseerd en geiirbaniseerd is, vergt het behoud van schone lucht en een natuurlijke omgeving de inspanning van de hele samenleving. Hier
zien de vakbonden zich voor grote taken gesteld,
want zij verenigen de werknemers van de houtindustrie, de waterhuishouding, de chemische, de
mijn- en de metaalindustrie, benevens het wegtransport. Bij dit werk wordt otze vakbondspers
ingeschakeld, evenals alle culturelo instellingen.
Zij populariseren de wetgeving op het gebied van
de natuurbescherming en verklaren de verordeningen ervan.

Gedurende de afgelopen jaren gaat dankzij de
maatregelen die in actieve samenwerking met de
vakbonden genomen worden, volgens gegevens van
de hygiënische controledienst de kwaliteit van de
Iucht binnen het territorium van de Sovjet-Unie
8l

voortdurerd vooruit. Er worden omvangrijke werkzaamheden ondernomen op het gebied ian de zuivering van rivieren en waterreiervoirs, de bouw
van kanalen, bosaanplantingen, de uitwerking van
technologieën waarbij geen afvalstoffen ontstaan
en kringloopprocédés. In de nabijheid van steden
en arbeidersnederzettingen wordèn groene zones
gecreiierd. In de voornaamste richtlijíen voor de
economische en sociale ontwikkeling van de SovjetUnie gedur-en-de de jaren 1981-1g8í en voor de periode tot 1990 is voorzien in een versnelde aanieg
van objecten ter bescherming van de waterkwaliteit
in de bassins van de Zwarte Zee, d,e Zee van Azov,
de Baltische Zee en de l(aspische Zee, cvenals de
ingebruikneming van geautomatiseerde systemen
ter besturing van de waterhuishouding in het
stroomgebied van de rivieren van het Europese deel
van ons land.

IV. INTEBNATIONATE
VAN DE VAKBONDEN

CONTACTEN

Hoeuer streltken de internationale eontacten
uan de Soujet-uakbonden zich uit?

-

Op dit moment werken de Sovjet-vak-

uit 145 landen, d.w.z.
met praktisch alle afdelingen van de internationale
vakbeweging. Tien jaar geleden waren deze contacten nog beperkt tot vakbonden uit {16 landen.
In 1982 bezochton meer dan 1100 delegaties uit
137 landen van over de helc wereld de Sovlet-Unie,
waaronder ongeveer 380 delegaties uit sbcialistische staten en over de 730 delegaties uit 125 kapitalistische en ontwikkelingslanden.
Het voornaamste doel van onze internationale
semenwerking op vakbondsgebied is het bereiken
van wederzijds begrip tussen de werkende massa's
op de hele wereld en tussen vakbonden van verschillende oriëntaties en stromingen, benevens vetsterking van hun eenheid in de strijd voor behoud
en consolidatie van de vrede en tegen de dreiging
van oen nucleaire werclcloorlog.
bonden samen met vakbonden
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Welke leardinale problemen bijgen d,e aandacht in uu satnenwerking met de uakbond,en uan socíalistische taiden?

stelsel heeft voor de
- Het socialistische
vakverenigingen
een uitgestrekt veld van activiteiten opengelegd en hun ruime rechten verleend voor
$-e aanpak van_ economische en sociale opgaven.
Het zijn juist deze problemen waarop ae vítÖonden van de socialistische landen hu., aandacht
concentreren. Hun sam.enwerking draagt bij tot een
verdere intensifiëring van de soóiahstiiche"integratie, die zich ontwikkelt op
basis van doelgeriöhte
lange-termij nprogramma's. Uitermate vruchtbaar is de samenwerking van
de vakbonden der lidstaten van de Raad- voor
Wederzijd,se Economische HuIp (Comecon)
bij
'de gaslóiain§
lllkg ..omvangrijke projecren àIs
*IJnie",
het energiesysteem "Vrede", de cellulose-fabriek van Oest-Ilimsk in Siberië, het ertsverrijkingsconcern "Erdenet" in Mongolië, nikkelfabrieken op Cuba e.a.
V-an bijzonder belang is de uitwisseling van bevindingen op produktiegebied. Deze kan verschillende vormen aannemen: scholen en cursussen,
competities in vakmanschap, organisatie van ten:
toonstellingen waar de resultaten vatr het werk
van rationalisators en uitvinders getoond worden,
e]iz.

Groot is het nut van werkstages die arbeidersbrigades aan ondernemingen in bevriende landen
doorlopen. Zo heeït bijvoorbeeld de invoering van
vernieuwingen die Sovjet arbeiders van hun collega's aan verïrante ondernemingen in socialistiscle landen overgenomen hadden, alleen at bij het
industriële «lmplox "Nevski zavod" in Loningrad
at

een jaarlijkse besp-aring viln I milioen roebel opgeleverd, en aarl de Moskouse Lichatsjov-automöbielfabriek van 600.000 roebel. Heruitiusting van
de machinerie op de bedrijven van een tóxtielccntrum, de stad lvanovo in de Sovjet-Unie, naar
voorbeeld van de textielfabriek "Lautex,, in de
DDR maakte het mogelijk de jaarproduktie aan
stoffen met 25.000 vierkante meter bp te voeren.
De invoering van een technologie inzàke montage
van kabelsystemen die van Hongaarse specialistón
overgenomen was, leverde op het Sovjet-concern
-honderden

"T,atelektrostroj" een bespaiing van
kilo's metaal op.
Ook onze vrienden keren trouwens niet met
l-9ge handen terug van ondernemingen in de SovjetUnie.

Een principieel nieuw verschijnsel in de samenwerkingspraktijk tussen de socialistische landen is
het ontstaan van een internationale competitie geworden. Deze heeft tot doel de wiendschap tussen
de wcrkende rnassa's te versterken, hen op te
voeden in dc geest van socialistisch internationalisme en de gemeenschappelijke belangen uit te
breiden, met name waar het gaat om een verdere
ontplooiing van de economie en om vormen van
economische coöperatie.

Ego omvangrijke gemeenschappelijke activiteit
ontplooien de vakbonden van de iócialistische landen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, sociale
verzekering en arbeidswetgeving. Aan deze werkzaamheden nemen zowel de bedrijfsbonden als
wetenschappelijke instellingen deel, waaronder ook
instituten voor arbeidsvoorwaarden.
De vakbonden van de socialistische landen treden als een eenheidsfront in het internationale
strijdperk, ter verdediging van vrede en ontspan,86

ning en tégen de politick van de impcrialistcn, clie
crop uit zijn ecrr thermonucleaire oorlog te ontI<ctenen.

ons in het Westen schriJlt rnen vaalc
Qij
dat

de uahbonden uan d.e kap'iíatistisch,e en
de socialistische landen geei gemeenschappelijke belangen hebben, itathun doetstötlingen uerschillen en dat er ilaarom geen
enkele basis uoor samenwerking beiíaaL
Bent u ooh die mening toegedaà,n?
Nee, wij zijn van mening dat dat niet
. In
_ _het
,,o
brandpunt van tle bela-ngstelling van
i...
de internationale vakbeweging heeft aftild de" wer_
kende mens gestraan met àijn- zorgen en noden en
alle
zijn,
-problemen die voor hem van l-evensbelang
"meösí
en dat
is- nog steeds zo. En hier liggen de
uitgebreide mogelijkheden voor samóiwerking tus_
sen vakbonden die werkzaam zijn in landei met
verschillende sociale systemen. Uót is niet toevallig
dat de contacten van de Sovjet-vakbonden met vakbonden in de kapitalistische landen cle tendens tot
voortdurende uitbreirling vertonen. Men kan volstaan met de vermelding van het feit dat we in
1982 in ons land 300 vakbondsdelegaties dt 24
Westerse landen ontvangen hebben àn zelf ongeveer Í50 delegaties naar die landen afvaardigdón.
Ongetwijfeld werken we het actiefst samen met
die vakbonden in de kapitalistische landen die een
klassebewuste positie innemen en de belangen van
de werkende massa's consequent verdedigón. Dat
zijn bijvoorbeeld de Confédération généralà du travail in Frankrijk, de nationale Porlugese vakbond
Intersindical, de Cyprische federatie van de arEO

beicl e.a. De basis voor samenwerking met vakcentrales die een reformistische positió innemen,
do posi],ie van de trade-unions, is nog tamelijk
nauw. Ook met hen vinden we echter aanknopingïpnnten voor een dialoog en een uitwisseling vàn
ervaringen, vooral op het gebied van milieubeécherming, beroepsopleiding van vakmensen enz.
Met de vakbonclen van fapan en Finland bijvoorbeeld werken we samen op basis van gezameirtiit<e
permanente vakbondscommissies, die functioneren
volgens (telkens voor een jaar vastgestelde) plannen en de mogelijkheid bieden meningen ui1 te
wisselen over tal van vraagstukken.
Een verhaal apart zijn in de internationale vakbeweging de Amerikaanse vakbonden. Helaas
preekt een bepaald deel van hun leiders het anticommunisme en anti-sovjetisme. Zonder rekening
te houden met de gevoelens van hun achterban,
blokkeren de bazen van de Amerikaanse vakcentrale
AFT-KPP voortdurend alle contacten met vakbonden uit de socialistische landen. Op hun initiatief
zijn aan vakbondsdelegaties uit de Sovjet-Unie visa
geweigerd. Zij scheppen alle mogolijke belemmeringen voor samenwerking tussen de bedrijfsbonden
van onze landen. Maar ondanks alles bestaan er
vakbonclscontacten tussen de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten, al is het dan ook niet op de
schaal die men zou wensen. Gezonde krachten in
de Verenigde Staten strijden voor uitbreiding van
de contacten.
De contacten van de Sovjet-vakbonden met vakbonden in de kapitalistische landen spelen zich niet
alleen af op het niveau van het bestuur van de
vakcentrales. Steeds meer nadruk komt er te liggen
op de uitwisseling van arbeidersdelegaties en de
contacten tussen de vakbondsorganisaties van verwante bedrijven. Zo hebben de massale ontmoetinE7

gen van arbeiders uit de Sovjet-Unie met collega,s
rPjl Finland,- Japan, Schotland, Oostenrijk en-de
BRP .4q afgelopen jare-n bijgedragen tot beter
wederzijds begrip tussen de werkende bevolkingen
van die landen, versterking van hun solitlariïeit
en samenwerking bij de voornaamste problemen
van de vakbeweging, hun eenheid in tle strijd voor
ontspanning en voor consolidatie van de viede op
de ganse wereld,

In

de Soujet-Unie schrijft en spreekt tnen

Libanon aan grote partij medicamenten en verbandmatcriaal om hulp te verlenen aan de slachtoffers
onder de bevolking.
De Sovjet-vakbonden hebben altijd at materiële
steun verleend aan de vakbonden vàn de onafhankelijk geworden-landen, hulp bij de opleiding van
bestuurskaders, bij de organlsatórische opbouw en
pij d-e versterking van de vakbeweging, in zij zallen dat ook in de toekomst blijven àoeí. Wil zullen
9p alle mogelijke manieren bijdragen tot hun intrede in de internationale arena en de consoliclatio
van hun prestige in de mondialc vakbeweging.

ueel ouer d,e solidaríteit uan de-uakbonilen,
ouer han i,nternationale taken, Maar wat
uerstaan de Soujet-valcbonilen oniler d,eze
plechtige woorden?
deze woorden verstaan zij in de
- Onder
eerste plaats
hun gevoel van solidariteit met de
opgaven en doelstellingen van de internationale
arbeider,qbeweging, hun eenheid met miljoenen
werkende mensen op aarde in de strijd vooi hun
belangen.

\[ij steunen bijvoorbeeld de vakbonden van de
landen die onlangs zelfstandigheid verworven hebben- in hun strijd tegen imperialisme en neokolonialisme, tegen racisme, vooi economische onafhankelijkheid en een nieuwe, rechtvaardige internationale economische orde.
- Deze dagen
-opvatting van ons werd nogmaals bevestigd
dat de -IsraëIische oorlogsbende óp
i"
-d.
barbaarse wijze vredig
Libanon binnenviel. Dè
Sovjet-vakbonden namen deel aan een internationale vakbondsconferentie voor solidariteit met het
Libanese en het Palestijnse volk en schonken aan
88

Welke wegen díent men in uw ogell te
bewand,elen om de samenwerking tussen
de uakbeweging uan land,en met -een uerschillencl sociaal systeem uit te breiden?

Aau bcide kanten dient de wens

- van de_bestaande banden aanwezig te
uitbreidingzijn. Als die wens bestaat, kunnen er altijd wögen
gevonden te worden om contacten te leggón en tot
samenwerking te komen, al zijn we ons ervall
be-rvu9! dat dit lang niet altijd een eenvoudige zaak
zal zijn. De- interlationale vakbeweging verenigt
peer dan 340 miljoen mensen. Daf iJ begrijpólijkerwijs een gecompliceerd organisme. De alvóise
afdelingen ervan -functioneren Sinnen verschillende
sociale- systeTen er hebben elk hun eigen specifieke kenmerken. Doch hun doelstellingón en opgaven vallen in vele opzichten samon en verenigen
l,ot

hen.

Tot dergelijke gemeenschappelijke doelstellingen
cn opgaven behoort met namè ook de strijd vàor

vrede, voor internationale ontspanning en voor ont_

ya.pening- Hier gaat het om-de veïdediging van
het meest essentiële r.echt van de mens: Éeirecht
om te leven.
De werkende massa's willen zich er niet bij neer_
leggen dat gedurende de afgelopen vier jaar de uitgaven voor bewapening in de wereid "verdubbeld
{j_q en het reusachtig! bedrag van 600 miljard
dollar bereikt hebben. En tegeli-jkertijd is het àantal "overb-odige mensen" in de Verönigde Staten
bijvoorbeeld tnt 12 miljoen gestegen, in "Groot-BritFnnië tot bijna 31/2 miljoen, teiwijl het in Italië
de 2 miljoen overschreden heeft. En in totaal kunnen in de ontwikkelde kapitalistische landen meer
dan 30 miljoen mensen geen toepassing vinden voor
hun vaardigheden en kràchten. Het is -niet toevallig
dat de vakbonden van de BRD, Groot-Brittanië eí
andere landen resoluut stelling namen tegen de
"sancties" van de Arnerikaanse president Éeagan
op _de levering van uitmsting aaí de Sovjet-U-nie
in het kader van hef multilaÍerale "gasbuizen-contract", welke saucties overigens onder druk van
de internationale publieke opinio weldra weer ingetrokhen werden. De gevoelens van de werkende
massa's in het Westen ten aanzien van de ontwikkeling_ van een wederzijds voordelige samenwerking
met de Sovjet-Unie werden goecl onder woorden
gebracht tloor Duitso vakbondsfunctionarissen die
een bszoek aar) ons land brachten, leden van de
produktieraden vau de staal-, buizen- en turbinefabrieken van de firma's "AEG-Kanis" en "Mannesman", clie buizen en andere uitrusting voor de
gasleiding Siberië-West-Europa leverden.
De gasten uit de BRD veroordeelden unaniem
de intriges van reactionaire krachten die trachtten
de normale voortgang bij de aanleg van de gasleiding te belemmeren cn leveranties aan de Sovjet00

Unie van

in

\Mest-Puropa veïvaardigde uitrusting
benadl
rukten met name dat verbreking van d"e contracten
met de Sovjet-Unie voor_ leveiing van uitrusting
voor de_ gasleiding in de Bondsrefubliek Duitslant
het verlies vaa enkele honderdduizenden arbeids_
plaatsen ten gevolge zou hebben.
De Sovjet-vakbonden nemen actief deel aan
[egen de oorlog gerichte acties binnen het kader
van de internationale vakbeweging. In mei lgg2
werd in Moskou op voorstel van aó Sovjet-vakbonden de internationale conferentie ,,De "vakbonden
voor samenwerking op economisch en handelsge_
bied en sociale vooruitgang in een wereld ian
vrede" georganiseerd, waaraàn vertegenwoordigers
van vakbonden
uit 110 landen deel nàmen. Aníere
grote-manifestaties waar de Sovjet-Unie vertegenwoordigd was, waren de vakbondsconferentie óver.
tle sociaal-economische aspecten van ontwapening
vorig jaar in Parijs gehouden werd, -en dö
llir
internationale rnijnwerkerscónferentie,,Voor vrede
en ontspanning", die in 1981 in Newcastle plaats

te verhinderen. De leden van de tleiegatie

vond.

^Op ! september 1982 werd op initiatief van het
10e
Wereldvahbondscongres in verschillende landen op verschillende cóntinenten voor het eers[
de "I)ag van de vakbondsactiviteiten voor vrede"
gehouderr, clie een traditie zal gaan worder.

Wat ís de houding uun, de Soujet-uakbonden ten opzichte uan de ínternati,onale ouer-

koepelende uakbonilsorganisatíes WVV,
IVVV en WVA?
Dat hangt af van de doelstellingen
elk van-deze overkoepelende organisaties en
de activiteit,en die

zij ontplooit.

van
van

0l

nu

bijvoorbeeld het Wereldvakverbond
(\,VVV)j_ Het- rverd in oktober lg45 tildens het
eerste Wereldvakbondscongres in parijs opgericht.
In zijn statuut wordt als- een van de hoöfïtaken
de strijd van de werkende massa,s voor definitieve
uitroeiing van alle fascistische bestuursvormen en
van _elke uiting van fascisme genoemd, benevens
strijd tegen de oorlog en de obrzaken' die eraan
ten grondslag liggen. Aanvankelijk maakte de overgrote meerderheid van de vakcentrales in de wereld
deel uit van het WVV. Reeds in 1949 echter besloten de leiders van het Britse vakverbond TUC
en van enkele andere Westeuropese vakcentrales
om uit het \MVV te stappen en richtten samen met
de American Federation of Labor (AFL) het Internationale Verbond van zogenaamd "Vrije" Vakverenigingen (IVVV) op.
Maar ook hierna is het Wereldvakverbond de
grootste internationale vakbondsorganisatie gebleven, en vandaag de dag verenigt het ruim 206 miljoen werkende mensen uit socialisbische, hapitalisti

Neern

sche en ontwikkelingslanden.

De Sovjet-vakbonden maken deel uit van het
Wereldvakverbond en zijn vanaf de dag van zijn
oprichting zeer actief binnen dit verbond.
Het WVV wecrspiegelt de gevoelens en belaugen
van de brede volksmassa's, geeÍt er uitdrukking
aan eu leidt ze in banen. In tijderr vau vermindelde internationale spanning zetLe het, r,erbond
zich il voor de versterking rran de eenheid binnen
de internationale vakberveging.
In februari 1982 vond het 10e \{/ereldvahbondscorrgres plaats, waar de vakverenigingen van de
werkende massa's ruimer dan ooit tevoren vertegenwoordigd waren. Het congres werd bijgewoond
door over de 350 vakbondsorganisaties uit 138 lantlcn, waalc»rdcr een groob aantal organisaties dic
g2

deel uitmaakten van het IVVV cn hct WVA, benevens onafhankelijken. Dat de vakbonden die niet
tot het WVV behoorden zoveel belangstelling toonden voor de werkzaamheden van hét cong"res, is
cen concrete uitdrukking ervan clat er processen
in,de richting vau eenwording aan de gàng zijn.
. pr ai1 congres werden nolmaals de-klisseferichte- principes van het WVV bevestigd, zijn troiw
aan
belangen van de werkende -massà,s, aan
-dede idealen
van vrede, democratie en sociale vooruitgang. Het verloop van de discussie tijdens het
_congres _toonde dat de lijn van het WVV en zijn
leuzen allerwegen steun vinden en een goeile basis
vormen voor de uitwerking van gemeenschappelijke standpunten binnen vakbonden van alle riöhtingen. Hiervan getuigt het feit dat het ontwerp
van het voornaamste document van het congreJ,
"De vakbonden en hun taken in de laren 80",
una-nievn goedgekcurcl werd. Het congres riep de
werkende massa's van de ganse aarde op onr- een
nog hechter front te vormen tegen militaristische
en reactionaire krachten in de wereld, zich te verzetten tegen de produktie van nieuwe soorten
wapens voor massavernietiging en actiever ervoor
te strijden dat de rijkdommen die het werkende
volk met zijn eigen handen geschapen heeft, niet
de ontketening van een oorlog diènen, doch de
sociale vooruitgang.
Het Wereldverbond van de Arbeid (ï\IVA) kan
een veteraan binnen de internationale vakbeweging
genoe_md worden. Het werd in 1920 in Den Haag
gesticht als Internationaal Christelijk Vakverbonà
(sedert 1968 \Mereldverbond van de Arbeiil) etr
voerde een reformistische politiek, waarbij het een
tegenhanger was van de ín l92l gestichte revolutionaire Vakbewegingsinternationale. Ook vandaag
de clag houdt het \[VA nog vast aan zijn tradi0s

tionelc oriilntatie, zii het, darr rekening houdend
met de actuele gebeurtenissen van het heden. Tegenover het 'WVA en het IVVV, en vooral tegenover tle nationale vakcentrales die deel uitmiken
van deze verbonden, ontplooien de Sovjet-vakbonden voortdurend inítiatieïen ocon".g.idatige
tacten aa! te knopen en te komen tot
samenwerking
in het belang van de werkentle massa's. En als dó
gewenste contacten nog steeds niet bereikt zijn, is
dat uitsluitend te wijten aan de politiek van de
leiding van deze vakcentrales, en niet aan de gewone vakbondsleden,

Het is míj bekenil ilat de Soujet-ualcbonden
hun uertegenwoordigers hebben in de Internationale Arbeidsorganisatie IAO. IIoe
komt het dan dat zij lang niet altijd, haar
actiu it eit e n on der st eune n?

de Sovjet-Unie heeft in de
- Inderdaad,
Internationale
Arbeidsorganisatie een trilaterale
vertegenwoordiging: afgevaardigden van de regering, van de werknemers en van de leiders van
de industrie. En hoewel een dergelijk principe van
representatie voortvloeit uit het reformistische, opportunistische idee van samenwerking tussen arbeid
en kapitaal (dat nog steeds bepalend blijft voor
de burgerlijke vertegenwoordigers binnen de IAO),
neemt de Sovjet-Unie deel aan de werkzaamheden
van deze organisatie. De vice-voorzitter van de
VCSPS Wasili Prochorov is lid van de Raad van
Beheer van de IAO en plaatsvervangend leider
van dc arbeidersdelegatie der Sovjet-Unie.
Binnen cle IAO ondersteunen de Sovjet-delegagtt

ties, cvcnals dc delcgaties van de andere socialisti-

sche landen, actief alle initiatieven die gericht zijn
op. een verbeterin_g van de sociaal-economische p-o_

sitie van rle werkende massa's en op de verdeïiging _van hun rechten. Dat geldt ook voor alle stappen die ondernomen wordeí in de strijd tegen àe
apartheid, rassencliscriminatie en fascisiischd dicta_
turen, d.w.z. alles wat cloor het Amerikaanse kamp
"politiserilg" van de IAO genoemd wordt.
..Terzelfdertijd nemen wij resoluut stelling tegen
elke p-oging om een campagne tegen de Sov;öt-Uïie
te ontl<etenen, waarvoor rechtse krachten het forum
van cle IAO proberen te gebruiken.
Zo wordt in het Westen aI heel wat jaren een
uitgebreide campagne gevoerd waarin' beweerd
rvordt dat in de Sovjet-Unie en in andere socialistische landen de mensenrechten en vakbondsvrijheclen geschonden zouden worden.

Wat zijn dat dan voor schendingen, waar het
in de Sovjet-Unie betróft? Het IVW
en het WVA hebben bijvoorbeeld bij de Internade vakbonden

tionale Arbeidsorganisatie klachten ingediend tegen
de regering van de Sovjet-Unie in lerband àet
het feit dat zij de conventies van de IAO No 87
''Ove-r de wijheid van associatie en de bescherming
van het recht op organisatie" en No g8 "Over hei
recht op organisatie en op het voeïen van collectief
overleg" niet zouden nakomen, omdat de regering
zogenaamd de oprichting van "vrije vakbondeni'
in ons land niet toegestaan zou hebben.
Het is bekend hoe de behandeling van deze
klachten afgelopen is: zij werden afgówezen wegens hun volledige ongegrondheid. Nu doet in het
Westen een nieuwe vervalste bewering van het
M\- de ronde, dat de Sovjet-Unie beschuldigt
van het gebruik van dwangarbeid bij de aanleg
van de gasleiding Siberië-West-Europa.
0ó

vorig jaar brachten op uitnodiging van de
__Ef{
VCSPS groepen arbeiders en vakbondsÍ-un-ctionarissen van een reeks ondernemingen in de BRD,

Frankrijk en Italië die bestellingÀ voor de gaslei{ing uitvoerden, een bezoek aan het bouwpioject.
Zij konden persoonlijk constatercn dat dc -Ieiàers
van het IVVV zich opnieuw schuldig gemaakt
hadden aan laster tegen de Sovjet-Unie.
Degenen die deze anti-Sovjetcampagne "ter verdediging van de mensenrechten" aanwakkeren, verzwijgen uiteraard problemen als de massale werkloosheid in de kapitalistische wereld, rassendiscriminatie, onderdrukking van de vakbeweging, zoals
onlangs nog het geval was met de Amerikaanse
vakbonden van luchtverkeersleiders en treinmachinisten. Het lijdt geen twijfel dat deze campagne
gebruikt wordt als middel voor de ideologische bestrijding van het socialisme.
Tot slot dient vermeld te worden dat de SovjetUnie zonder uitzondering alle documenten omtrent
mensenrechten die door de Verenigde Naties aangenomen zijn, geratificeerd heeft en volledig nakomt,

waaronder ook de Universele Verklaring van de
rechten van de mens, benevens de conventies N" 87
en 98 van de IAO. De Verenigde Staten hebben
daarentegen tot op heden het merendeel van de
internationale conventies van de IAO nog niet geratificeerd, waaronder ook de twee genoemde conventies, en van de 19 internationale akkoorden van
de VN inzake mensenrechten ratificeerden ze er
slechts 5.
Het standpunt van de Sovjet-vakbonden ten
opzichte van de IAO heeft nooit een verandering
ondergaan en zal dat ook in de toekomst niet doen.
De Sovjet-Unie en haar vakbonden verzetten zich
tegen alle acties die de geest van vertrouwen en
samenwerking binnen de IAO ondermijnen, en
e6

aI haar initiatieven die gericht zijn
op de verdediging van de idealen van vrede, deondersteunen

mocratie en sociale vooruitgang.

Zo hebben we dus:r: ,:., gedaan om te antwoorden op de vragen omtrent de vakbonden in
de Sovjet-Unie die wij van Iezers in het buitenland
ontvingen. In dit boekje hebben we antwoord gegeven bp 56 vragen, maar er waren er natuurlijk
veel meer. Van de binnenkomende post hebben
we alleen clie vragen uitgekozen die ons het meest
typerend toeschenen, die de meest verschillende
aspecten van het alledaagse leven van de vakbonden in de Sovjet-Unie omvatten, hun successen
en verw'oïvenheden, hun zorgen en problemen.
Als bij een lezer die dit boekje onder ogen krijgt,
de wens ontstaat om nog meer te ervaren over
de meest massale maatschappelijke organisatie in
de Sovjet-Unie, zullen wij met genoegen op al zijn
vragen antwoorden.
Ons adres: Moskou
uI. Bolsjaja Potsjtovaja 7,
Uitgeverij Persagentschap Novosti
(APN)
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