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VOORWOORD

De studie "Vakbeweging en Ontwikkelingsstrategie van de Overheid in Ghana, 1874-1976" zou
niet ondernomen hebben kunnen worden zonder de steun en medewerking van verschillende
organisaties en een groot aantal personen. Mogen al diegenen die op een of andere wijze een
bijdrage hebben geleverd tot het tot stand komen van deze studie zich verzekerd weten van mijn
waardering voor de geboden hulp.

Bijzondere dank wil ik hier betuigen aan de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de
Tropen (WOTRO) in Den Haag die het onderzoek twee jaar lang gesubsidieerd heeft. Ik hoop
dat deze studie enigszins aan de gestelde verwachtingen beantwoordt en de financiering recht-
vaardigt.

Het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken  ( IVO) van de Katholieke Hogeschool te Tilburg
heeft mij ten zeerste geholpen bij de voorbereiding en uitwerking van mijn onderzoek. Een
paar medewerkers van dit instituut ben ik bijzonder erkentelijk. Op de eerste plaats
Prof. Dr. C.J.L. Bertholet, mijn promotor, die gaarne bereid was deze studie te begeleiden; zijn
konstruktieve kritiek heeft de argumentatie in deze studie aanzienlijk verbeterd. En op de
tweede plaats Dr. A.W.M. Keune, die mij op velerlei wijze behulpzaam is geweest bij het
opzetten en uitwerken van het onderzoek en die dit onderzoek en mij zelf ten zeerste heeft
gestimuleerd.

Peter Waterman, docent aan het Institute of Social Studies in Den Haag, heeft mij regelmatig
attent gemaakt op recente literatuur over vakbonden in de ontwikkelingslanden. Van zijn grote
kennis van arbeidersbewegingen  in de ontwikkelingslanden heb ik vaak profijt gehad.

Van de vele instanties en personen die mij tijdens mijn fieldwork in Ghana geholpen hebben,
kan ik er hier slechts enkele vermelden. Van de Universiteit van Ghana te Legon kon ik mij als
ex-student van deze universiteit reeds bij voorbaat van alle medewerking verzekerd weten. Van
de vele medewerkers van deze universiteit die mij van dienst zijn geweest, wil ik in het bijzonder
vermelden Dr. P.A. Twumasi van het Department of Sociology en Dr. 1. Hanssen en
Dr. E. Hutchful van het Department of Political Science. Mijn vriend, T.A. Bediako, tweede
algemene sekretaris van de Ghana National Association of Teachers (GNAT), heeft mij geih-
troduceerd bij vele vakbondsleiders en ex-vakbondsleiders. Tenslotte gaat mijn bijzondere dank
uit naar de Ghanese arbeiders en arbeidersbeweging zonder wier welwillende medewerking deze
studie onmogelijk zou zijn geweest. Het is mijn hoop dat deze studie een bescheiden bijdrage
moge leveren tot een beter begrip van hun positie in de samenleving. Aan hun strijd voor een
rechtvaardiger samenleving draag ik deze studie gaarne op.
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INLEIDING

De studie van Afrikaanse arbeidersbewegingen is eigenlijk pas ter hand genomen in de
laatste twee decennia; wetenschappelijke belangstelling voor de Afrikaanse arbeiders-
beweging groeide pas na het bereiken van de onafhankelijkheid van de Afrikaanse staten,
vooral vanwege de rol die de Afrikaanse arbeidersbewegingen gespeeld zouden hebben in
het bereiken van de onafhankelijkheid.

Het gebrek aan wetenschappelijke belangstelling voor de Afrikaanse arbeidersbewegingen
tijdens de koloniale tijd was vooral het gevolg van twee faktoren:
-   Op de eerste plaats werd wetenschappelijk onderzoek door de koloniale overheid en

werkgevers eerder gestimuleerd in de richting van problemen die samenhingen met de
overgang van arbeiders van de "traditionele sektor" naar de "moderne sektor", hun
aanpassing aan het stedelijk milieu en hun socialisatie in westerse, "industridle"
waarden (met name in arbeidsmotivatie, produktiviteit en discipline) dan van vak-
bondswezen.

-   En op de tweede plaats vormden vakbonden nog geen "probleem", dat bestudering
behoefde. Vakbonden werden politiek en ekonomisch gezien als zwakke organisaties.
Het koloniale systeem vormde een belemmerende faktor in het ontstaan en de groei
van sterk georganiseerde vakbonden: het arbeidersleger was klein vanwege de geringe
mate van industrialisatie; het merendeel van de arbeiders waren ongeschoolde
migranten; er bestond aanvankelijk een grote mate van repressie ten aanzien van
vakbondsorganisaties en later werd gepoogd om vakbondsorganisaties te beperken tot
ekonomisch en politiek ongevaarlijke ondernemingsbonden. Vakbonden werden pas
een "probleem" in de nationalistische periode op grond van hun vermeende steun aan
de nationalistische beweging.

Literatuur over de Afrikaanse vakbeweging in de koloniale tijd bleef daarom hoofd-
zakelijk beperkt tot rapporten van de in de koloniale tijd opgerichte arbeidsdepartementen,
pamfletten en enkele meer wetenschappelijke studies van de hand van vakbondsleiders uit
de metropool, die op verzoek van de koloniale overheid de "opvoeding" van Afrikaanse
vakbondsleden en vakbondsleiders ter hand namen, en adviseurs van de grootste vakinter-
nationales, die in Afrika opereerden (het WVV en IVVV).

Na het bereiken van de onafhankelijkheid begonnen er meer studies te verschijnen, hoewel
hun aantal (en de kwaliteit van deze studies) nog gering is in vergelijking met studies over
het vakbondswezen in Latijns Amerika. Friedland schreef nog in 1974 aangaande studies over
de Afrikaanse vakbeweging: "Een totaaloverzicht van het studieveld toont de relatieve
armoede van zowel gedetailleerd statistisch materiaal als ook van deskriptieve en analytische
studies". 1) De grootste tekortkomingen van deze studies waren dat er vaak een duidelijk
gebrek aan een theoretisch kader te bekennen viel, dat er vaak pogingen ondernomen werden
om ethnocentrische vakbondsmodellen te "plakken" op de Afrikaanse arbeidersbewegingen,
en dat men vaak bijna volledig vertrouwde op "tweedehands" bronnenmateriaal (rapporten
van regeringen en nationale bonden) met voorbijgaan van empirisch onderzoek. De laatste
jaren zijn er echter enkele studies verschenen van auteurs van verschillende ideologische over-
tuiging, die gepoogd hebben te komen tot een nieuwe konceptualisatie en een nieuw
theoretisch kader van de Afrikaanse arbeiders en vakbonden gebaseerd op intensief empirisch
onderzoek. 2) De onderhavige studie sluit zich aan bij zeer recente pogingen van marxistische
zijde om op basis van empirisch onderzoek, in het bijzonder op het laagste niveau van de
Afrikaanse arbeidersbeweging, door te stoten tot de "werkelijke situatie" van Afrikaanse
arbeiders en arbeidersbeweging en te komen tot een nieuwe theoretische benadering en een
beter begrip van Afrikaanse arbeiders en arbeidersbewegingen. 3)
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De studie "Vakbeweging en Ontwikkelingsstrategie van de Overheid in Ghana, 1874-1976"
doet een onderzoek naar de rol die de Ghanese overheid heeft toegekend aan de vakbeweging
in het ontwikkelingsproces en de feitelijke rol die deze vakbeweging in het ontwikkelings-
proces gespeeld heeft. Ghana heeft 5 verschillende typen regeringen gekend die allen gepoogd
hebben om het probleem van onderontwikkeling het hoofd te bieden. Deze 5 verschillende
regeringen waren:
-  de koloniale regering, 1874-1957;
-  de regering van Kwame Nkrumah, 1957-1966;
-  de eerste militaire regering, de National Liberation Council (NLC), 1966-1969;
-   de tweede civiele regering van Dr. K.A. Busia, 1969-1972;
-  de tweede militaire regering, de National Redemption Council (NRC), 1972 tot heden.

Al deze regeringen hebben de vakbeweging gevraagd om een bijdrage te leveren tot de
ontwikkelingsinspanning. De vraag is of de vakbeweging in Ghana zich geitlentificeerd heeft
met ofwel zich gedistantieerd heeft van de door de overheid toegekende rol in het ontwikkelings-
proces, samengewerkt heeft met de overheid of niet in het ontwikkelingsproces. Was de vak-
beweging geihtegreerd in het systeem of heeft zij het systeem verworpen en om welke redenen?

Met deze probleemstelling voor ogen stelt deze studie zich in het bijzonder ten doel:
1.   enerzijds de invloed na te gaan van de ontwikkelingsstrategie van de overheid op de vak-

beweging (met name politiek bewustzijn en politieke aktie), en anderzijds de ontwikkeling
van de vakbeweging en haar terugwerking op de overheid;

2.   een exposd te geven van de ideologie van de vakbeweging in een ontwikkelingsland als Ghana;
3.   de groei van de arbeidersklasse aan te geven in Ghana en de rol die de vakbeweging daarbij

gespeeld heeft.

De studie is het resultaat van een driejarige studie aan de Universiteit van Ghana te Legon
(Ghana) van  1969 tot 1972, een voorafgaande literatuurstudie over de Westafrikaanse vak-
beweging 4), en een jaar fieldwerk in Ghana in 1975. Dit fieldwerk in Ghana omvatte de
volgende werkzaamheden:
-   Tijdens dit fieldwerk werden op de eerste plaats de bestaande (gepubliceerde en

ongepubliceerde) literatuur, dokumenten en statistieken betreffende de Ghanese sociale,
ekonomische en politieke struktuur en de Ghanese vakbeweging, aanwezig in Ghanese
bibliotheken, vakbondsinstituten, regeringsinstanties en archieven, doorgenomen. Leemten
in de (toch maar spaarzame) vakbondsliteratuur werden opgevuld door regelmatige inter-
views met vakbondsleiders en vakbondsleden uit het heden en het verleden, regerings-
ambtenaren, met name funktionarissen van het Arbeidsdepartement in Ghana, vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven, vakbondsexperts van de Friedrich Ebert Stiftung in Ghana,
die al jarenlang als adviseurs van de Ghanese vakbeweging werkzaam zijn, en kontakten met
Ghanese en buitenlandse akademici.

-   Op de tweede plaats werden regelmatig lokale vakbondsbijeenkomsten bijgewoond en werden
met behulp van de lokale vakbonden groepsgesprekken met arbeiders gehouden. Bovendien
werd een twee weken durende kursus gevolgd op het Labour College van de Ghanese vak-
beweging, waar kursussen gegeven worden voor vakbondsleden en vakbondsleiders.

-   En op de derde plaats werd met hulp van de Universiteit van Ghana te Legon een survey
uitgevoerd onder Ghanese arbeiders. In totaal werden 309 gestruktureerde diepte-interviews
afgenomen onder Ghanese arbeiders en 140 ongestruktureerde diepte-interviews met lokale
vakbondsleiders, vakbondsleden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. 5)

Tenslotte wil ik nog een kort overzicht geven van de te volgen werkwijze in deze studie:
-    Hoofdstuk I: Hoofdstuk I geeft een kritische benadering van theorie6n over de rol van

de arbeidersklasse en vakbeweging in de ontwikkelingslanden, met
speciale referentie naar Afrika.

-    Hoofdstuk 1 1: Alvorens de rol van de vakbeweging in de ontwikkelingsstrategie van de
overheid in Ghana te bestuderen geeft hoofdstuk  I I een schets van de
onderontwikkeling en de "onderontwikkelde" klassestruktuur in Ghana.

-    Hoofdstuk 1 1 1: Hoofdstuk 1 1 1 geeft een historisch-sociologische studie over de rol van de
vakbeweging in de ontwikkelingsstrategieitn van de verschillende
regeringen in Ghana.
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-  Hoofdstuk IV: Hoofdstuk IV trekt enkele konklusies aangaande de rol van de vak-
beweging in de ontwikkelingsstrategieiin van de overheid in Ghana in
voortdurende vergelijking met andere ontwikkelingslanden en aangaan-
de het proces van klasseformatie en klassebewustzijn van de Ghanese
arbeidersklasse en de ideologie en de politieke aktie van de Ghanese
vakbeweging. Tenslotte geeft dit hoofdstuk nog enkele richtlijnen voor
een strategie van de Ghanese vakbeweging.
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Hoofdstuk I

EEN KRITISCHE BENADERING VAN THEORIEEN OVER DE ROL VAN DE
ARBEIDERSKLASSE EN VAKBEWEGING IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN,
MET SPECIALE REFERENTIE NAAR AFRIKA

Arbeiders en arbeidersbewegingen in de ontwikkelingslanden zijn, evenals arbeiders en
arbeidersbewegingen in de geihdustrialiseerde landen, het onderwerp geweest van
verschillende, vaak aan elkaar tegengestelde, wetenschappelijke analyses.

Dit eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de voornaamste theorie6n over de rol van
arbeiders en arbeidersbewegingen in de ontwikkelingslanden. Deze presentatie van
verschillende theoriedn heeft niet de pretentie uitsluitend te zijn; zij behandelt voornamelijk
die theorieZn, die mede van toepassing zijn op Afrika en relevant voor de onderhavige studie.

In de theoretische benadering van de rol van arbeiders en arbeidersbewegingen in de
ontwikkelingslanden kunnen wij drie richtingen onderscheiden:
1. Systeemkongruente theorie6n: theoriean die stellen, dat arbeiders geihtegreerd zijn

binnen het systeem en samenwerken met de overheid in het ontwikkelingsproces.
2. Systeemdiskongruente theorie n: theorieiin die stellen dat arbeiders het systeem

verwerpen en niet samenwerken met de overheid in het ontwikkelingsproces.
3. Intermediaire theorie6n: theoriedn die een middenpositie innemen tussen systeem-

kongruente en systeemdiskongruente theorieiin.

Deze drie verschillende theoretische benaderingen betreffende de rol van arbeiders en
arbeidersbewegingen in de ontwikkelingslanden zullen getoetst worden op hun theoretische
en empirische adekwaatheid en gepoogd zal worden om een synthese aan te brengen tussen
deze drie richtingen, die op haar beurt kan dienen als een referentiekader voor de onder-
havige studie.

1.1. SYSTEEMKONGRUENTE THEORIEEN

Systeemkongruente theoriedn zijn theorie6n die stellen, dat arbeiders geihtegreerd zijn
binnen het systeem en samenwerken met de overheid in het ontwikkelingsproces. Uit-
gaande van deze algemene positie hebben verschillende auteurs als rol voor arbeiders/
arbeidersbewegingen in het ontwikkelingsproces gepostuleerd:
1.  het spelen van een produktionistische/edukatieve rol;
2.  het reguleren van konflikten, die in het ontwikkelingsproces kunnen optreden;
3.  het zich onthouden van radikale/politieke akties, een rol vergemakkelijkt doordat

arbeiders baat zouden hebben bij hun integratie in het systeem en/of gekontroleerd
worden door de overheid;

4.   de rol van de vakbeweging is verschillend naargelang het type systeem waarbinnen de
vakbeweging geihtegreerd is.

Wij zullen deze verschillende rollen van arbeiders/arbeidersbewegingen in de ontwikkelings-
landen als gesuggereerd door systeemkongruente theorieZn in de hierboven aangegeven
volgorde behandelen.
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1.1.1. De "Produktionistische/Edukatieve" Rol van de Vakbeweging in het Ontwikkelings-

proces

Volgens systeemkongruente theoriedn dient de overheid in de ontwikkelingslanden het
"algemene belang" van "socio-ekonomische ontwikkeling". De overheid streeft er naar om op
zo kort mogelijke termijn de kloof in modernisatie/industrialisatie tussen (westerse)
geihdustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden te overbruggen. De ontwikkelingsinspanning
vereist enorme krachtinspanningen en arbeiders worden daarom gevraagd speciale offers te
brengen als hun bijdrage tot de ontwikkeling van het land onder de belofte/vooruitzicht, dat zij
naargelang het ontwikkelingsproces voortschrijdt, gelijkmatiger zullen delen in de vruchten van
ontwikkeling. De specifieke bijdrage, die arbeiders/arbeidersbewegingen moeten leveren tot de
ontwikkelingsinspanning hangt af van het ontwikkelingsmodel dat de verschillende auteurs voor-
staan.

De vroegste auteurs zagen ontwikkeling in de nauwe ekonomische termen van kapitaalvorming
en zij beschouwden vakbonden, als zijnde verdedigingsorganen van de ekonomische belangen van
de arbeiders als een hinderpaal voor ontwikkeling.

Ekonomen als Bauer en Yamey, Kindleberger, Lewis en Dunlop 1) hebben de (nieuwe)
regeringen in de ontwikkelingslanden gewezen op de gevaren van een hoge loonpolitiek en
uitgebreide sociale wetgeving: hoge lonen en uitgebreide sociale wetgeving zouden leiden tot een
toename in totale konsumptie en een afname in besparingen, wat een nadelig effekt zou hebben
op het investeringscijfer in de "take-off"-periode van de ekonomie. Lage lonen zouden boven-
dien meer werkgelegenheid scheppen en een mogelijke kloof in inkomen tussen stad en platte-
land reduceren, wat het migratiecijfer zou doen dalen. Zij suggereren daarom een politiek van
loonbeperking, een gematigde sociale wetgeving en een bepaalde graad van regeringskontrole
over vakbondsaktiviteiten, maatregelen, die vaak nog verdedigd worden met verwijzing naar de
"aristokratische" positie van arbeiders in de samenleving in vergelijking met werklozen en
peasants.

Deze gedachtelijn is gevolgd en verder ontwikkeld door Mehta en de Schweinitz 2), die beiden
vakbonden willen veranderen van "konsumptionistische" in "produktionistische" organen. De
Schweinitz, uitgaande van de onderdrukking van vakbondsaktiviteiten in de beginfase van het
industrialisatieproces in de westerse samenlevingen als een noodzakelijke voorwaarde voor de
" take-off" van deze landen, wijst op de onvermijdelijkheid van regeringskontrole over de vak-

"
beweging in de ontwikkelingslanden. Deze kontrole kan 6fwel "gematigd en indirekt
(permissive) zijn door de invoering van wettelijke regelingen op stakingen en andere vakbonds-
aktiviteiten en het nemen van maatregelen ten gunste van de werkgevers 6fwel "totalitair"
door het ondergeschikt maken van de vakbonden aan de regeringspartij, verbod van stakingen etc.
De Schweinitz konkludeert op grond van ideologische en ekonomische faktoren in de
ontwikkelingslanden tot de onvermijdelijkheid van "totalitaire" kontrole, maar is op deze
stelling fel bekritiseerd door Freedman. 3)

Het is hierbij belangrijk op te merken dat ook in socialistische landen arbeidersbelangen

ondergeschikt gemaakt zijn aan het nationale belang van snelle ontwikkeling. Deutscher heeft
beschreven hoe vakbonden in Rusland vanwege de allesoverheersende eisen van kapitaal-
vorming en de opbouw van een zware industrie veranderd werden van "konsumptionistische"
organen in "produktionistische" organen en hoe direkte arbeiderskontrole over de produktie-
middelen om dezelfde redenen vervangen werd door een systeem van ondernemingsraden,
waarin partij, management en vakbonden vertegenwoordigd waren. Een dergelijke onder-
schikking van arbeidersbelangen aan het nationale belang van snelle ontwikkeling werd
gerechtvaardigd door de fiktie dat er in een socialistische staat, waarin de produktiemiddelen
gekoncentreerd zijn in handen van de staat en de staat formeel een werktuig is in het uit-
voeren van de wil van het werkende volk,  er geen belangentegenstellingen zouden bestaan tussen staat
en vakbeweging. 4) Ook in China werd gedurende de Kulturele Revolutie het "ekonomisme"
van de vakbonden beteugeld, maar het bedrijfsleven werd meer gedemokratiseerd en de nadruk
schijnt thans meer te liggen op indoctrinatie dan op produktie. 5)

In het dilemma vakbondsbelangen versus ekonomische ontwikkeling wordt een middenpositie
ingenomen door Galenson en Sturmthal. Galenson schrijft, dat "een balans moet worden
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opgemaakt, die zowel voldoening schenkt aan de ekonomische planner als aan de minimum-
eisen van de industridle arbeider". 6) En Sturmthal suggereert de aard van een dergelijk
kompromis: "Waar vakbondsleiders hun looneisen niet willen opschorten om de ekonomie tijd
te geven voor de "take-off", zal kapitaalvorming opgeschort moeten worden als de prijs die
betaald moet worden om een verdere verslechtering in het uitzicht op ekonomische groei af te
wenden", die veroorzaakt zou kunnen worden door politieke of sociale omwentelingen als
gevolg van kommunistische infiltratie. 7)

Sturmthal was ook de eerste die zich afvroeg of het dilemma vakbondsbelangen versus
ekonomische groei niet overdreven was, of de positieve rol van de vakbeweging in het
ontwikkelingsproces wei ten volle gewaardeerd werd, en of vakbondsstreven naar hogere
lonen niet een instrument van ekonomische ontwikkeling kon zijn. 8) Deze suggesties zijn
voornamelijk uitgewerkt door Freedman, Fisher, Kassalow, Caire en Uhlig. 9) Hun voornaamste
argumenten zijn de volgende:
-   Kapitaalvorming is niet de enige strategische faktor voor ekonomische ontwikkeling. Het

werk van Amerikaanse auteurs bijvoorbeeld, zoals Hoselitz, Hagen, McCIelland en Kunkel,
duidt op het belang van sociologische/psychologische faktoren in het ontwikkelingsproces.
Volgens Fisher is het nu meer dan duidelijk dat ekonomische ontwikkeling niet kan plaats
vinden zonder een gunstig ekonomisch, sociaal en politiek klimaat. Vanuit een
ontwikkelingsmodel dat dit geheel van faktoren in ogenschouw neemt, komt men eerder

tot een positieve dan negatieve opvatting van de rol van de vakbeweging in het
ontwikkelingsproces. Deze auteurs leggen dan vooral de nadruk op de edukatieve funktie
van de vakbeweging in het modernisatieproces.

-   Sommige van deze auteurs benadrukken dat het niet bewezen is, dat hogere lonen
automatisch een toename in totale konsumptie teweeg brengen. Andere, zoals Freedman
en Streeten 10), hebben gesuggereerd dat bepaalde konsumptie-typen tegelijkertijd dienen
als investeringen (uitgaven die "menselijk kapitaal" verbeteren). Bovendien kan vergrote
konsumptie vaak leiden tot een grotere mate van investeren (door vergroting van de koop-
kracht/marktomvang), terwijl hogere lonen vaak niet alleen dienen als een stimulans tot
hogere produktiviteit, maar ook tot rationalisatie van de produktie, wat ekonomische
ontwikkeling bevordert.

-   Een politiek van loonbeperkingen houdt geen rekening met de zwakke positie die veel
vakbonden in de ontwikkelingslanden innemen in het proces van kollektieve arbeids-
onderhandelingen, met het gering aantal loonarbeiders in verhouding tot het totale aantal
arbeidskrachten, met de extreem lage levensstandaard van loonarbeiders in de ontwikkelings-
landen en met het feit, dat de roep om loonsverhogingen in de ontwikkelingslanden niet
zozeer betrekking heeft op redle loonsverhogingen, maar meer op "aanpassingen" van lonen
aan het toenemend inflatieproces.

-   Deze auteurs twijfelen aan de mogelijkheid en/of effici6ntie van de "verkoop" van een
politiek van loonbeperking door regering/vakbondsleiders. 11) Bovendien heeft loon-
beperking eerder een ontwikkelingsblokkerende dan een ontwikkelingsbevorderende
uitwerking in de ontwikkelingslanden: het effekt van loonbeperking is daling in de
produktiviteit (als het antwoord van arbeiders op een van boven opgelegde maatregel) en
ontevredenheid bij de arbeiders, die uitgebuit kan worden door radikale ideologie6n.

Vanuit deze kritiek en vanuit een geidealiseerd beeld van "vrije" vakbonden in westerse
samenlevingen ijveren deze auteurs voor de instandhouding van de dualiteit van vakbonds-
funkties in de ontwikkelingslanden: de verdediging/bescherming van de belangen van de
loonarbeiders aan de ene kant en de participatie/bijdrage in het ontwikkelingsproces aan de
andere kant: een "vrije" vakbeweging in de ontwikkelingslanden is een belangrijke voor-
waarde voor een konstruktieve bijdrage van de vakbeweging in het ontwikkelingsproces. ledere

poging om arbeidersprotest en vakbondswezen de kop in te drukken zal uiteindelijk falen. De
meeste auteurs zien de belangen van vakbeweging en regering hoofdzakelijk als kongruent in
het ontwikkelingsproces en laten zich niet uit over de mogelijkheid/betekenis van oppositioneel
vakbondswezen in het belang van ekonomische ontwikkeling. Slechts enkelen, zoals Deyrup en
Damachi 12) geven expliciet aan dat de doeleinden van vakbeweging en regering niet altijd
harmoni6ren in het ontwikkelingsproces, maar deze tegenstellingen zijn niet van zo'n
fundamentele aard als zouden zij het ontwikkelingsmodel van de regering "im Frage" stellen.
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De ideologie van "nation-building" die thans door verschillende regeringen in de
ontwikkelingslanden gehanteerd wordt, schijnt elementen van beide geschetste posities
aangaande de rol van de vakbeweging in het ontwikkelingsproces in zich te verenigen. Het
"nationale belang" of "ekonomische ontwikkeling" vereist dat vakbonden in de
ontwikkelingslanden na de onafhankelijkheid - in tegenstelling tot de konsumptionistische
houding van westerse vakbewegingen en vakbewegingen in de ontwikkelingslanden tijdens de
koloniale tijd - een produktionistische houding aannemen, dat vakbondsleden, evenals alle
andere leden van de samenleving, zich offers getroosten, zodat de gehele samenleving erop
vooruit zal gaan, en dat regeringen de plicht hebben "toe te zien" op en te "waken" (door
supervisie/repressie) over vakbondsaktiviteiten. Ontwikkeling wordt echter niet gezien in
nauwe ekonomische termen van kapitaalvorming, maar als een alomvattend proces van
overgang van de traditionele samenleving naar de moderne (geihdustrialiseerde) samen-
leving. En vanuit deze totaal visie krijgt de vakbeweging naast haar produktionistische funktie
een edukatieve/socialiserende funktie toegewezen.

Kritiek
De boven vermelde theorie6n over de "produktionistische/edukatieve" rol van de vak-
beweging in het ontwikkelingsproces kunnen, mijn inziens, vooral op de volgende punten
bekritiseerd worden:

1. Deze theorie6n gaan er vanuit dat het "algemeen belang" van de ontwikkelingslanden
gediend zou zijn met het volgen van de door hen voorgeschreven (en door de politieke
elite in de ontwikkelingslanden overgenomen) ontwikkelingsstrategiedn. Hun benadering
echter van het probleem van onderontwikkeling/ontwikkeling is onhistorisch, partieel en
vaak ethnocentrisch. Onderontwikkeling wordt louter gezien als een gevolg van endogene
faktoren: een weerspiegeling van ekonomische, politieke, kulturele en sociale strukturen
van de onderontwikkelde landen zelf, en het ontwikkelingspatroon van westerse
kapitalistische samenlevingen wordt verheven tot maatstaf en doel van iedere
ontwikkelingsinspanning. De belangen van overheid en arbeiders lopen in hoofdzaak
parallel: gezamenlijk het probleem van onderontwikkeling trachten te elimineren en de
natie industrialiseren en moderniseren; en de voornaamste rol van de vakbeweging in het
ontwikkelingsproces is te dienen als produktie- en onderwijsorgaan.

Er is thans echter een overvloed van literatuur, vooral van marxistische zijde, die "onder-
ontwikkeling" voornamelijk ziet als het produkt van de inlijving van de thans onder-
ontwikkelde landen in het wereldomvattend kapitalistische systeem en de daaruit voort-
vloeiende afhankelijkheid van "perifeer kapitalistische" samenlevingen van de
metropolen. De satelliet-positie van deze landen in de internationale arbeidsverdeling
limiteert industrialisatie, kapitaalvorming en modernisatie van deze landen. Hoewel de
mogelijkheid van een onafhankelijke kapitalistische industrialisatie van de ontwikkelings-
landen niet totaal mag worden uitgesloten, lijken de kansen voor een dergelijke "door-
braak" in de meeste ontwikkelingslanden maar uiterst gering en waarschijnlijk slechts
weggelegd voor een zeer beperkt aantal ontwikkelingslanden. 13) Het lijken juist
sommige ontwikkelingslanden te zijn, die afgeweken zijn van het westerse industrialisatie/
modernisatiepatroon en hun afhankelijkheidsbanden met het wereldomvattend
kapitalistisch systeem doorbroken hebben, die belangrijke vooruitgang geboekt hebben in
sociaal-ekonomische ontwikkeling en in een gelijke verdeling van het nationale inkomen.

Vanuit een dergelijk perspektief wordt het "nationale belang" niet noodzakelijkerwijze
gediend door de gevoerde ontwikkelingsstrategie en gaan arbeidersbelangen niet nood-
zakelijkerwijze samen met de belangen van de overheid. De vakbeweging moet positief
samenwerken met de overheid, die serieuze pogingen onderneemt om de afhankelijkheids-
relaties en de daarmee nauw verwante machtsrelaties te doorbreken en een meer "naar
binnen gericht" ontwikkelingsmodel nastreeft, maar zal zich moeten wapenen voor de
strijd tegen een overheid die de status quo tracht te handhaven.

2.    In nauwe samenhang met punt 1, hebben deze auteurs vaak benadrukt dat de voornaamste
rol in het ontwikkelingsproces gespeeld moet worden door een (belangeloze) in het westen
opgeleide, "moderniserende" elite die vooruitgang moet brengen aan de "achtergebleven"
massa van de bevolking. Aan een dergelijke opvatting liggen twee vooronderstellingen ten
grondslag:
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a.   Men veronderstelde zonder meer dat de nieuwe elite werkelijk bekommerd was om
snelle ekonomische ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid. Er groeit echter een
steeds grotere konsensus onder auteurs van verschillende ideologische overtuiging dat
de huidige Afrikaanse leiders, die de macht van de koloniale overheerser overgenomen
hebben, maar al te vaak beantwoorden aan Fanon's beschrijving van hen als "spoilt
children of yesterday's colonialism and of today's national governments (who)
organise the loot of whatever resources exist" - ter eigen verrijking en van degenen die
het meest profiteren van de door hen gevoerde ontwikkelingsstrategieidn, buitenlands
en binnenlands kapitaal. Retoriek en ideologie6n dienen vaak om hun belangen te
verdoezelen en arbeiders onder de duim te houden. Spalding heeft met betrekking tot
Latijns Amerika gewezen  op twee van dergelijke nauw verwante ideologie6n:
nationalisme en, wat hij noemt "developmentalism", ideologie6n die de grondslag
vormen van het nation-buildingsidee. 14)

b.   Men veronderstelt een tamelijk passieve rol van arbeiders in het ontwikkelingsproces.
Dit hangt onder meer samen met:
- Het feit dat men al te gemakkelijk aanneemt dat arbeiders zich zullen identificeren

met de door de elite voorgeschreven ontwikkelingsstrategie en zich tevreden zullen
stellen met een "uitvoerende rol" in de ontwikkelingsstrategie, bij de opstelling
waarvan zij niet of nauwelijks gekend zijn. De mogelijkheid bestaat dat arbeiders
een andere opvatting over ontwikkeling kunnen hebben dan de elite op grond
waarvan zij niet bereid zijn (volledig) samen te werken met de overheid in het
ontwikkelingsproces. Overeenstemming met het gevoerde ontwikkelingsbeleid
tussen arbeiders en overheid mag niet zonder meer verondersteld worden, maar zal
daadwerkelijk door empirisch onderzoek aangetoond moeten worden.

- Het feit dat een modernisatie-optiek geen oog heeft voor het proces van klasse-
formatie in de Afrikaanse landen en andere ontwikkelingslanden. Systeem-
kongruente theorie6n nemen hoogstens aan dat er belangenkonflikten kunnen
bestaan tussen arbeiders en politieke elite, die niet wezenlijk diepgaand zijn wanneer
men ze vergelijkt met de gemeenschappelijke belangen die hen samenbinden in het
ontwikkelingsproces. Een van de doelstellingen van deze studie zal zijn aan te tonen,
dat arbeiders in Afrika zich steeds meer bewust worden van het feit dat de vruchten
van de van hen verlangde offers in het ontwikkelingsproces enkel geplukt worden
door de heersende klassen in de samenleving en zij niet altijd bereid zijn geweest zich
neer te leggen bij deze situatie. Het is te verwachten dat de groeiende tegenstellingen
tussen arbeiders en elite de arbeiders zullen aanzetten tot het eisen van hervormingen
binnen de status quo of misschien zelfs tot meer fundamentele hervormingen.

3.   In nauwe samenhang met punt 2 bestaan er veel indikaties dat de auteurs van "vrije/
konstruktieve" vakbonden in de ontwikkelingslanden terecht gesteld hebben, dat pogingen
om vakbonden te transformeren van "konsumptionistische" tot "produktionistische"
organen zullen falen.

Auteurs als Berg en Butler, Lynd en Meynaud en Salah Bey wijzen op het feit dat het
appdl van de elite aan arbeiders om hun ekonomische eisen te laten varen slechts onder
dwang aanvaard is en niet als een vrijwillige bijdrage tot de ontwikkeling van het land. 15)
Tanzania, Ghana en Zambia hebben gepoogd de konsumptieneigingen van arbeiders in te
dammen door een systeem van verplichte besparingen op te leggen aan arbeiders, maar in
alle gevallen werd dat een falikante mislukking. En hoewel de door de elite nauw
gekontroleerde (en vaak met hen geallieerde) leiders van de vakcentrales vaker loonrestrik-
ties aanvaard hebben, hebben nationale bonden en basis deze loonrestrikties meestal
niet aanvaard. Deze gegevens suggereren dat vakbonden in Afrika slechts zelden in staat
zijn/bereid zijn mede te werken aan een politiek van loonbeperking.

De vakbonden hebben zich ook niet onderscheiden in het bedwingen van stakingen, die
meestal op touw gezet werden om looneisen kracht bij te zetten. In Zambia nam het aantal
stakingen volgens Bates sterk toe na het bereiken van de onafhankelijkheid; en Weiner
konstateert een zelfde verschijnsel in India. 16) Zelfs radikaal nationalistische en
socialistische regimes hebben vaker stakingen meegemaakt. Men hoeft maar te denken aan
de omvangrijke stakingen van complexe aard in Chili's vitale sektor van de ekonomie, de
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mijnen, zowel v66r als na de nationalisatie door de regering van Allende, die verband
hielden met de overgang van vakbonden van "konsumptionistische" naar "produktio-
nistische" organen en de onvrede met de nieuw gekrederde management-strukturen. 17)
In Tanzania toonden de wijdverbreide stakingen in  1970 van de basis tegen onsympathiek
management en het gebrek aan konsultatie in de arbeidsplaatsen de ineffici6ntie van de
door president Nyerere ingestelde arbeidersraden aan. 18) Zoals Oost-Europese socialisti-
sche landen als Joego-Slavi6 en Polen gedurende het laatste decennium omvangrijke
stakingen gekend hebben 19), heeft ook China haar stakingsgolf gekend gedurende de
Kulturele Revolutie. 20)

Bates meldt dat de mijnwerkersbond in Zambia geen poging ondernam om mijnwerkers
tot hogere produktiviteit en discipline aan te zetten; de mijnwerkersbond legde eerder de
nadruk op snelle promoties dan op een hogere graad van produktiviteit. Mijn eigen werk
in Ghana toont aan dat vele arbeiders geen hogere produktiviteit aan de dag wilden leggen

op grond van het feit, dat zij dachten dat hogere produktiviteit van de arbeiders zou
leiden tot hogere konsumptie van de nationale bourgeoisie en elite. Dit suggereert en wordt
gesteund door enkele empirische studies in Afrika, dat de perceptie van de arbeiders aan-
gaande de gevoerde ontwikkelingsstrategie (en op wier profijt zij gericht is) een belangrijke
faktor is in het vergroten van de produktiviteit, afname van stakingen en een vrijwillige
aanvaarding van loonbeperkingen. 21) Het door vele auteurs vermelde ontbreken van laatst-
genoemde elementen in Afrika zou weI eens kunnen duiden op een door de elite moeilijk
in de hand te houden manifestatie van (groeiende) konflikten tussen arbeiders en elite.

4.   Auteurs als Freedman en Streeten hebben reeds op de geringe overtuigingskracht van de
argumentatie van die auteurs die arbeiders de last van de ontwikkeling willen laten dragen,
gewezen. Aan de tekortkomingen, die zij al gesignaleerd hebben, zijn er nog andere toe te
voegen.

Uit het voorstel dat arbeiders een beperkte konsumptie moeten aanvaarden, volgt nog niet
noodzakelijk dat het ontbreken van en het onderdrukken van arbeidersverzet tegen de
gevoerde ontwikkelingsstrategie, automatisch zal leiden tot snelle ontwikkeling. Er is op
zichzelf genomen geen enkele garantie dat kapitaalvorming door middel van restriktie van
massakonsumptie, ook zal aangewend worden voor ontwikkelings-geori6nteerde
investeringen. Zij kan teniet gedaan worden door "conspicuous consumption" van de elite,
door investeringen in het buitenland, of door overbodige en inefficidnte investeringen.
Faktoren minstens even belangrijk als arbeidersprotest zijn: de weerstand van andere
klassen tegen een ontwikkelingsstrategie en de kompetentie van de regering om een dergelijke
strategie te ontwerpen en in praktijk te brengen.

Bovendien zou de overgang van een laag naar een hoog cijfer van sociale besparingen ook in
vele gevallen ten koste van de elite kunnen gaan, zoals de schatting van Prebisch aangaande

het groei-effekt van inkomstenbesnoelingen van de 50/0 van de Latijns Amerikaanse
bevolking, die de toplaag van de inkomstenhi6rarchie uitmaakt, duidelijk aantoont. Het
verschijnsel van buitensporige konsumptie door de rijken is duidelijk aan de kaak gesteld
door Griffin voor Latijns Amerika en door Amin voor de zgn. Afrikaans socialistische
landen, Guinee, Mali en Ghana en het demonstratie-effekt hiervan op arbeiders door Freed-
man. 22) Deze auteurs praten echter niet over het konsumptiepatroon van de elite; sommige
auteurs, zoals Berg, willen het zelfs vergroten. 23) Het zou wei eens kunnen zijn, dat niet
zozeer de arbeiders een hinderpaal vormen voor de ontwikkeling en onder de duim gehouden
moeten worden, zoals de Schweinitz ons wil doen geloven, maar de elite en haar
ontwikkelingsstrategie.

5.   Auteurs van "vrij/konstruktief" vakbondswezen zien hun vakbondsmodel, gebaseerd op vak-
bondspraktijk in ontwikkelde kapitalistische landen, als h6t ideaal voor elk ontwikkelings-
land. Het is echter mogelijk, dat in een echt naar binnen gerichte ontwikkelingsstrategie,
waarin offers gevraagd worden van alle lagen van de bevolking "buitensporige" ekonomische
eisen van de arbeiders beteugeld moeten worden ten gunste van de ontwikkeling van het land
en nog armere lagen van de bevolking. Wei lijkt mij, dat een dergelijke beteugeling van vak-
bondseisen, zoals de ervaring in verschillende socialistische landen uitwijst, enkel (volledige)
kans van slagen heeft als de arbeiders duidelijk bewust zijn van de doeleinden van de revolutie
en zelf mede de richting van de revolutie kunnen bepalen.
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1.1.2. Vakbonden en Regulering van Konflikten in het Ontwikkelingsproces.
Hoewel systeemkongruente theorie6n de belangen van overheid en vakbeweging in het
ontwikkelingsproces hoofdzakelijk als parallel zien, sluiten zij de mogelijkheid van het ontstaan
van belangenkonflikten (in tegenstelling tot klassekonflikten) geenszins uit. Om de
ontwikkelingsinspanning niet in gevaar te brengen moeten dergelijke belangenkonflikten
opgelost worden. Volgens Bates is de voornaamste taak van de vakbeweging in de ontwikkelings-
landen gelegen in het leveren van een bijdrage tot de regulering van konflikten, die rijzen in het
ontwikkelingsproces. 24)

De theorie van Bates stoelt hoofdzakelijk op de uitbouw van enkele voorwaarden die volgens
westerse sociologische konfliktstheorieiin, met name de theorie van Dahrendorf, noodzakelijker-
wijze vervuld moeten zijn om tot een regulering van konflikten te komen en op de toepassing
daarvan op de vakbeweging in de ontwikkelingslanden:

1.   Een van de eerste vereisten is de vorming en funktionering van belangengroepen. De
vorming van belangengroepen draagt op tweeuirlei wijze bij tot de regulering van konflikten:

a. Belangengroepen brengen bij elkaar/en geven uitdrukking aan de eisen/verlangens van
hun leden ten aanzien van "tegenstanders": Vakbonden scheppen door het bij elkaar
brengen van de eisen/verlangens van de leden en de expressie daarvan ten aanzien van
regering en werkgevers de mogelijkheid voor de regulering van konflikten door het
proces van kollektieve onderhandelingen.

b. Belangengroepen streven niet enkel bepaalde doeleinden na; zij worden ook gekonfron-
teerd met het probleem van "zelf-handhaving". De onmiddellijke doeleinden van de
vakbonden zijn vaak strijdig met de doeleinden van de regeringen in het ontwikkelings-
proces. De noodzaak echter van zelfhandhaving verschaft een basis voor de regulering
van konflikten: regeringen kunnen zich identificeren met de organisatorische belangen
van de arbeidersbeweging en tegemoet komen aan deze belangen, o.a. door financiale
ondersteuning, het verzorgen van trainingskursussen voor vakbondsleiders, het
verplicht stellen van vakbondslidmaatschap en het toestaan van het zgn. "check-off"-
systeem (systeem, waarbij werkgevers de vakbondskontributie van het loon afhouden
en overmaken aan de vakbond). Door tegemoet te komen aan de organisatorische
belangen van de arbeidersbeweging weten regeringen beloften los te peuteren met
betrekking tot matiging van ekonomische eisen; aldus wordt het konflikt tussen de
belangen van de arbeidersbeweging en de ontwikkelingspolitiek van de regeringen ver-
zacht.

2.   Een tweede vereiste is de "isolering" van konflikten binnen politieke systemen: De deel-
name van de vakbeweging aan het proces van kollektieve onderhandelingen op het niveau
van de ondernemingen draagt er toe bij om de belangenstrijd op lokaal niveau te doen af-
spelen en verhindert de uitbreiding ervan op het nationaal niveau.

De welzijns-oridntering van de regeringen in de ontwikkelingslanden kan ook gezien
worden als een poging om het konflikt tussen arbeiders en ontwikkelingspolitiek van de
regering te reguleren. Myers vermeldt het grote aantal (hoewel beperkte) sociale voor-
zieningen en het toezicht van regeringszijde op arbeidskondities in India; en Harbison en
Ibrahim vinden een gelijke situatie in Egypte. 25)

Kritiek
Bates heeft duidelijk onderkend, zoals Trotski en Wright Mills in westerse geihdustrialiseerde,
kapitalistische landen 26), dat vakbonden in de ontwikkelingslanden vaker optreden als
regelaars van konflikten. Toch lijkt de theorie van Bates mij verschillende tekortkomingen te
bevatten:

1.   De theorie van Bates schijnt meer van toepassing te zijn op de topleiding van de vak-
beweging dan op andere lagen van de vakbeweging. Studies van vakbewegingen in de
ontwikkelingslanden 27) wijzen er op, dat verschillende nationale leiders van de vak-
bewegingen in de ontwikkelingslanden "omgekocht" zijn door allerlei gunsten en
privileges van de overheid, waardoor vakbonden dienst konden doen als "managers of
discontent". Toch mag zelfs op dit niveau niet al te gemakkelijk gegeneraliseerd worden.
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De studie van Sandbrook over Kenya toont aan, dat daar waar nationale leiders uiteindelijk
afhankelijk zijn van de stem van de leden op de dag van de verkiezingen om hun positie te
handhaven zij in voortdurend konflikt verkeren of zij zich zullen identificeren met de
overheidseisen (loonmatiging) of met de vakbondseisen (loonsverhoging) en wegen zoeken
om te ontkomen aan de greep van de overheid en te voldoen aan de eisen van de leden. 28)

"Omkoping" van de nationale leiders leidt echter nog niet noodzakelijkerwijze tot mede-
werking van de basis aan de ontwikkelingsstrategie van de overheid, wat zich vaak uit in
industrieel militantisme, lage produktiviteit en voortdurende looneisen.

2. Hoewel Bates en konfliktstheoretici suggereren dat een voorname bijdrage van de vak-
beweging tot konfliktsregulering gelegen is in haar kapaciteit om arbeidskonflikten te
"isoleren" van het politieke terrein, hebben juist theoretici van "politiek vakbondswezen"
in de ontwikkelingslanden er terecht op gewezen, dat de regeringen in de ontwikkelings-
landen zo nauw verbonden zijn met het arbeidsproces, dat arbeidskonflikten snel een
politieke implikatie hebben. Waar de regering de grootste werkgever is en waar haar loon-
politiek zowel arbeiders in de publieke sektor als in de privaatsektor omvat, is de
mogelijkheid van vakbonden om het konflikt te isoleren van het politieke vlak zeer gering.

3. Bates merkt zelf op dat - niettegenstaande zijn theorie - ontwikkelingslanden in de praktijk
veel moeilijkheden ondervinden in de regulering van konflikten. Bates verklaart het
onvermogen van de vakbeweging om konflikten te reguleren vanuit het feit, dat enkele
belangrijke voorwaarden van de konfliktstheorie met betrekking tot de regulering van
konflikten niet vervuld zijn:

a.   Volgens de konfliktstheorie moeten de tegenstanders de legitimiteit van de positie van
de ander erkennen. En juist dit element ontbreekt volgens Bates vaak in de relaties
tussen regeringen en vakbonden in de ontwikkelingslanden:
- Aan de ene kant erkennen regeringen vaak niet de legitimiteit van de belangen van de

vakbeweging. Bates haalt hiervoor twee redenen aan: Op de eerste plaats ziet de elite
de vakbeweging vaak als een kleine bevoorrechte groep, die enkel bedacht is op "meer"
(Gompers) en geen offers wil brengen in het belang van nation-building. En op de
tweede plaats verdenkt de elite de vakbeweging vaak van oppositionele aktiviteiten,
hetgeen geleid heeft tot repressie in Ghana, Tanzania en Zambia.

- Aan de andere kant erkennen vakbonden vaak niet de legitimiteit van de regeringen.
In de ogen van de vakbeweging falen de regeringen soms als wettelijke vertegen-
woordigers van het algemene belang.

Twee opmerkingen zijn hier op zijn plaats:
- Deze konflikten tussen vakbeweging en politieke elite schijnen door Bates, een

typische vertegenwoordiger van wat Van Outrive de kompetitieve groeps- en belangen-
theoretici noemt 29), eerder beschouwd te worden - hoewel hij soms impliciet naar
klasse-posities verwijst - als zijnde van voorbijgaande/oppen,lakkige aard dan van
konstante/strukturele aard en zij kunnen overbrugd worden door erkenning van
elkaars legitimiteit en, zoals wij nog zullen zien, door het toekennen van meer
adviserende funkties aan de vakbeweging.

- Bates richt zijn aandacht meer op de wijze waarop konflikten gereguleerd kunnen
worden dan op de diepere processen waardoor konflikten worden voortgebracht. Het
ekonomisme van arbeiders kan grotendeels verklaard worden in de brede kontekst
van schrijnende inkomensongelijkheden in vele ontwikkelingslanden en algemene
stakingen in Nigeria en Ghana kwamen voort uit het feit, dat vakbonden de heersende
elite beschouwden als een rijke, geprivi legieerde klasse, die haar eigen belangen stelde
boven het algemene belang. Groeiende klassekonflikten zullen het steeds moeilijker
maken om konflikten te reguleren.

b.    De geringe bijdrage van de vakbeweging tot konfliktsregulering in de ontwikkelingslanden
wordt vervolgens door Bates, in navolging van konfliktstheoretici, toegeschreven aan het
ontbreken van geihstitutionaliseerde vormen van overleg in de ontwikkelingslanden. Maar
hoewel Bates van mening is, dat de oprichting van konsultatieve organen en de participa-
tie van vakbonden in het ontwerpen van ontwikkelingsstrategie6n een hogere graad van

vakbondsinstemming met regeringsprogramma's teweegbrengt, wijst Weiner terecht op
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het feit, dat het niet zozeer gaat om de oprichting van zulke organen, maar meer om de
aktuele funktionering van zulke organen in de ontwikkelingslanden:
"Ongelukkigerwijze hebben zowel de staat als de centrale regeringen (van India) de
neiging om konsultatieve organen te kreiiren, die louter een forum van regeringspolitiek
zijn." 30)
Zonder enige vorm van werkelijke medezeggenschap in het ontwikkelingsbeleid zullen
vakbonden niet gemakkelijk geneigd zijn zich te identificeren met dat beleid en
eventuele konflikten, die voortvloeien uit dat beleid, te reguleren.

1.1.3.   Vakbeweging en Onthouding van Radikale/Politieke Akties in het Ontwikkelingsproces
De assumptie van systeemkongruente theoriedn dat vakbonden in de ontwikkelingslanden zullen
samenwerken met de overheid in het ontwikkelingsproces en een tamelijk passieve rol zullen
spelen in het ekonomische en politieke leven van de ontwikkelingslanden is verder uitgewerkt
door Clark Kerr en zijn medewerkers en Berg en Butler, die stellen dat arbeiders, en in het
bijzonder geschoolde arbeiders, steeds meer "baat" hebben bij het ontwikkelingsproces en dus-
danig gekontroleerd worden door de politieke elite, dat zij zich steeds meer zullen afhouden van
radikale/politieke akties.

Wij zullen achtereenvolgens de theorie van Clark Kerr en zijn medewerkers uiteenzetten en
vervolgens de theorie van Berg en Butler.

1.1.3.1. De Theorie van Afname van het Arbeidersprotest in het Ontwikkelingsproces
In hun welbekende studie "Industrialism and Industrial Man" doen Clark Kerr en zijn mede-
werkers een onderzoek naar de rol van het arbeidersprotest in de loop van de ekonomische
ontwikkeling, die voor hen overeenkwam met het proces van snelle industrialisatie.

Volgens de auteurs is de wereld in de greep van industrialisatie, een betrekkelijk nieuwe
historische drijfveer, die praktisch iedere natie naar hetzelfde einddoel stuwt: industrialism.
Aan zichzelf overgelaten produceert industrialisatie logischerwijze overal dezelfde sociale,
ekonomische en politieke instellingen. De "logika van industrialisatie" vereist een steeds

meer gebureaucratiseerde en geOrbaniseerde samenleving met een steeds grotere rol voor de
staat, een steeds groter wordende ideologische konsensus in een pluralistische samenleving
en een zich steeds verder uitbreidende industrialisatie. Kulturele, ekonomische en
historische verschillen bieden echter een ruime keuze van wegen om tot het einddoel
(industrialism) te geraken. De diversiteit kan afgelezen worden uit de strategie6n van
industrialiserende elite-groeperingen die leiding geven aan dit industrialisatieproces. De
auteurs geven vijf ideaal-typen van elite-groeperingen: de middenklasse, dynastieke leiders,
koloniale bestuurders, revolutionaire intellektuelen en nationalistische leiders. Maar onder
de alles overheersende kracht van industrialisatie zullen de elite-groeperingen uiteindelijk
getransformeerd worden en hun strategie n konvergeren. Hun drieledige theorie (logika van
industrialisatie, kulturele en ekonomische verscheidenheid en elite strategie) biedt een
verklaring voor het "universele, relatieve en unieke" in industrialiserende samenlevingen.

Tegen hun verwachtingen in komen Clark Kerr en zijn medewerkers op basis van een veel-
voud van case-studies in de hele wereld tot de volgende konklusie: "Arbeidersprotest komt
in de loop van industrialisatie betrekkelijk vroeg tot een hoogtepunt om nadien in intensi-
teit af te nemen.  " 31)

In de vroege fase van industrialisatie is de breuk met de traditionele samenleving het
scherpst en de arbeiders hebben het moeilijk om zich aan te passen aan de discipline en het
tempo van de industrialisatie. Bovendien komen tegelijk met de invoering van de moderne
industrie vaak nationalistische en sociale revoluties voor. De reaktie van arbeiders zijn
direkter en gewelddadiger. En het apptl van utopische en grandioze plannen om de samen-

leving te veranderen is het sterkst in deze vroege fase van industrialisatie. Geleidelijk echter
neemt het protest af ; de voornaamste redenenen hiervoor zijn:
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-   De industrialisatie wordt steeds aantrekkelijker. Er komen immers steeds meer goederen
ter beschikking. Veelal ziet men daarbij ook dat de industri6le arbeiders bevoorrecht
worden, soms meer dan andere produktieve groepen.

- Industrialisatie wordt na een tijd ook minder hard. De industridle elite-groeperingen weten
hoe zij de oorzaak van protest kunnen wegnemen. Zij komen tot minder ruwe en wrede,
tot meer handige en efficiiinte kontrole-instrumenten.

- Tenslotte ontstaan er formele arbeidersorganisaties. De vormen van openlijk protest worden
meer gedisciplineerd en minder spontaan. Vakbonden worden bureaucratische instellingen,
bekommerd om hun "overleving", inkomen en interne discipline.

De auteurs sluiten echter revolutionaire omvormingen niet totaal uit, hoewel de kondities voor
klassestrijd steeds minder voorkomen. Revoluties komen praktisch nog enkel voor "wanneer
een dynastieke elite zich niet snel genoeg aanpast" of "wanneer een koloniaal regime de macht
niet snel genoeg overdraagt". 32) Dergelijke revoluties vinden bovendien plaats met behulp van
tweedrlei elite, nl. de revolutionaire intellektuelen en nationalistische leiders. De auteurs zijn
ervan overtuigd, dat arbeidersprotest nooit op zichzelf tot revolutionaire omvormingen leidt:
*, Het arbeidersprotest heeft nooit geleid tot een verandering in de heersende elite". 33)
Arbeiders zijn steeds aangewezen op allianties met andere groepen in de samenleving om
effektief te zijn.

In een recent postscriptum vinden Kerr en zijn medewerkers het noodzakelijk om hun algeme-
ne these van een afname in het arbeidersprotest als een onderdeel van de "logika van
industrialisatie" nog eens te benadrukken: "Arbeiders zijn thans nog veel eerder bereid om
zich aan te passen aan de industrialisatie en die te aanvaarden dan ooit voor mogelijk werd
gehouden. Wij zouden thans nog hieraan willen toevoegen dat zij nog gematigder worden dan
wij ooit gedacht hadden; sommigen van hen worden in feite konservatief in hun politieke
opvattingen". 34)

Vanwege deze toewijding van arbeiders en arbeidersorganisaties aan het industrialisatieproces
gaat de aandacht van de auteurs vooral uit naar het aandeel van de verschillende groepen
- industrialiserende elite-groepen, managers en arbeidersorganisaties- in het tot stand brengen
van het complex van regels ("web of rules"), dat management en arbeiders tezamen bindt in
het industrialisatieproces en dat konflikten tussen arbeiders en management reguleert en
institutionaliseert. Hun konklusies schijnen te zijn dat het aandeel van arbeidersorganisaties
in het ontwerp van dit complex van regels betrekkelijk gering is in vergelijking met het aandeel
van de industrialiserende elite-groepen en management.

Drie partijen - georganiseerde arbeiders, managers en staat - worden gezien als deelnemers in
dit proces van institutionalisering van konflikten, dat eerder de vorm aanneemt van een voort-
durende bureaucratische strijd over details dan van een klassekonflikt over de aard en
instellingen van de industri6le samenleving in zijn geheel. Arbeidersorganisaties gaan meer
lijken op beroepsverenigingen dan op participanten in klassebewegingen. Wij mogen konklu-
deren, dat de auteurs van "Industrialism and Industrial Man" de betekenis van arbeiders en
arbeidersorganisaties in het ontwikkelingsproces uiterst gering achten.

Kritiek
De stelling van Clark Kerr dat arbeidersprotest in de "evolutie van de industrialisatie" afneemt
is gebaseerd op een veelvoud van case-studies en zijn voorspelling van een tamelijk passieve
houding van arbeiders en arbeidersorganisaties in het ontwikkelingsproces wordt niet enkel
gedeeld door andere systeemkongruente theoretici maar ook door verschillende schrijvers met
een radikale overtuiging.

Barrington Moore's briljante poging om in zijn boek "Social Origins of Dictatorship and
Democracy" 35) drie historische wegen aan te geven, die leiden naar moderniteit, kent slechts
een geringe rol toe aan de arbeidersklasse. Vanwege Moore's koncentratie op de intrinsieke
koalities en konflikten van drie sociale klassen - de bourgeoisie, landsaristokratie en
peasantry - verdwijnt het proletariaat bijna uit het zicht van de historie.

Eric Wolf laat duidelijk blijken dat hij de rol van de arbeidersklasse niet erg hoog schat door
de Mexikaanse, Russische, Chinese, Vietnamese, Algerijnse en Cubaanse revoluties voor te
stellen als case-studies van peasant-oorlogen. 36)
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In navolging van Alba (37) stelt Landsberger, dat de vakbeweging in Latijns Amerika "minder
ideologisch" en "minder extreem" is geworden in de loop der tijden, en hij beweert, dat de
doeleinden van de hedendaagse vakbeweging "ekonomisch en niet ideologisch" zijn. 38)
Hij sluit echter het bestaan van een revolutionaire ideologie in Latijns Amerika niet totaal uit:
"When it does exist, it is a direct reaction to economic and status deprivation, a response to
relatively mild measures and subject to the influence of relatively mild reformist ideologies".

Onlangs heeft Spalding, zijn uitgangspunt nemend in het werk van Hobsbawm over Europa
39), de geschiedenis van de vakbeweging in Latijns Amerika ingedeeld in drie perioden, die
de  konklusies van Landsberger schijnen te bevestigen:
-   De "formatie"-periode, van 1850 tot 1914, waarin vakbonden in Latijns Amerika onder

invloed stonden van het anarchisme, anarcho-syndikalisme en (slechts in zeer geringe mate)
socialisme.

-   De "expansie"- of "explosie"-periode, van 1914 tot 1930, waarin nieuwe ideologiedn, met
name het kommunisme, hun intrede deden binnen de Latijns Amerikaanse vakbonden en
waarin arbeidersprotesten op grote schaal, zoals de Argentijnse Semana Trdgica van 1919,
plaatsvonden.

-   De "ko8ptatie"-periode, van 1930 tot heden, waarin pogingen door regeringen onder-
nomen werden om arbeiders te integreren binnen het systeem. 40)

'0Auteurs als Arrighi en Saul en Amin komen vanuit hun visie van een "geblokkeerde
industrialisatie en een toenemende marginalisering in de ontwikkelingslanden tot een nog
krachtiger stellingname dan Kerr en zijn medewerkers: de arbeidersklasse is reeds in de begin-
fase van het industrialisatieproces volledig geihtegreerd binnen het systeem en protesten tegen
het ontwikkelingsproces zijn eerder te verwachten van de plattelandse en stedelijke massa's
dan van het proletariaat, dat volgens hen terecht als een "arbeidersaristokratie " beschouwd
kan worden.

Hoewel de bewijzen voor een weinig radikale opstelling van arbeiders en arbeidersbewegingen
in de ontwikkelingslanden, aangedragen door auteurs van verschillende ideologische overtuiging,
indrukwekkend zijn en de these van Clark Kerr in zijn algemeenheid nog niet is aangetast, zou
ik toch de these van Clark Kerr op enkele punten willen bekritiseren:

1.   Er bestaat het gevaar dat de algemeenheid van de these ons blind maakt voor:
-   de grote variatie in rollen die gespeeld zijn door arbeiders en arbeidersbewegingen

binnen bepaalde landen in verschillende tijdsperioden en tussen verschillende landen in
een zelfde tijdsperiode.

-  verschillen in bewustzijn/aktie tussen verschillende lagen van de vakbeweging. Wij
hoeven maar te wijzen op het bestaan van een radikaal leiderschap naast een over-
wegend gematigde basis; op het bestaan van radikale bonden en splintergroeperingen
naast een gematigd nationaal vakbondsleiderschap; op het voorkomen van een radikaler
opstelling van de basis dan van het leiderschap.

Vanwege deze redenen is het noodzakelijk dat men niet a-priori een integratie van
arbeidersbewegingen binnen het systeem aanvaardt, maar in empirisch onderzoek de
faktoren traceert, die het ontstaan/groei van een radikaal/revolutionair bewustzijn
bevorderen of tegenwerken. Het is daarom een verheugend feit, dat steeds meer studies
worden gemaakt van de aard en graad van het bewustzijn van arbeiders en over de
ideologie5n van vakbonden. Hoewel het aantal in Afrika nog minimaal is, komen dergelijke
studies vooral op gang in Latijns Amerika. Wij hoeven maar te verwijzen naar studies van
Di Tella, Rodrigues, Touraine, Zeitlin, Petras, Portes, Peppe en anderen. 41)

2.   Gezien de verscheidenheid van kondities in de landen van de Derde Wereld is het moeilijk
een voorspelling te doen over de kans van een mogelijke revolutionaire rol van de
arbeidersklasse in de ontwikkelingslanden. Ofschoon deze kwestie onmogelijk met zekerheid
te beantwoorden is, kan men toch de stelling van Clark Kerr en zijn medewerkers (gesteund
door radikale schrijvers als Fanon, Arrighi en Saul), dat een relatief geprivilegieerde positie
van de arbeidersklasse noodzakelijkerwijze een revolutionair bewustzijn zou uitsluiten, van
de hand wijzen. Hoewel arbeiders bevoorrecht mogen lijken in vergelijking met de massa
van de bevolking, kunnen zij zich toch achtergesteld voelen bij een andere groepering in de
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samenleving, bijv. een buitenlandse minderheid of elite-groepering. Belangrijk is niet zozeer
de objektieve situatie als de perceptie van die situatie (bij de arbeiders).

Het kan niet uitgesloten worden geacht dat een samenspel van faktoren - hun ervaring van
bureaucratische repressie en zelfverrijking door de elite, hun koncentratie in grote onder-
nemingen, de kracht van anti-imperialisme in een situatie van neo-kolonialisme, vijandschap
ten aanzien van de multinationals en de (misschien klandestiene) operatie van "voorhoede-
groeperingen" - een radikalisatie van bepaalde arbeidersbewegingen teweeg kan brengen.
Een van de verkeerde assumpties, waarop Clark Kerr en zijn medewerkers hun stelling van
een afname in arbeidersprotest in de loop van industrialisatie baseerden, was het einde van
buitenlandse overheersing na de machtsoverdracht door koloniale regimes. Het ontstaan
van neo-koloniale samenlevingen, waarin afhankelijke "nationalistische eliten" zich weinig
bekommerd tonen over "ekonomische ontwikkeling" en sociale rechtvaardigheid, zou wei
eens de mogelijkheid kunnen openen voor een radikalisatie van arbeiders en arbeidersbe-
wegingen.

Het ontstaan van een revolutionair bewustzijn bij de arbeiders en arbeidersbeweging
garandeert echter nog niet het ontstaan van revolutionaire aktie door arbeiders en
arbeidersbeweging. Zeitlin's studie van de Cubaanse arbeidersklasse is een voorbeeld van een
arbeidersklasse met een schijnbaar radikale ori6ntering, die toch geen revolutionaire aktie
ondernam gedurende de Batista-periode. 42) Regeringen in zowel Latijns Amerika als Afrika
hebben zich in staat getoond op grond van een vari6teit van machtsmiddelen om
revolutionaire arbeiders af te houden van revolutionaire aktie.

Een voorspelling over de toekomstige rol van arbeiders en arbeidersbewegingen moet daarom
gebaseerd zijn op een onderzoek naar het bestaan en de aard van het bewustzijn van arbeiders
(-bewegingen) maar tevens naar de kracht en de doeleinden van die sociale krachten die de
belangen van arbeiders (-bewegingen) steunen of tegenwerken.

1.1.3.2. De Theorie van "Niet-Politiek Vakbondswezen"  in het Ontwikkelingsproces
Elliot Berg en Jeffrey Butler hebben in een zeer invloedrijk artikel over vakbondsontwikkeling in
Afrika 43), waarvan de hoofdstrekking recentelijk nog ondersteund is door Bretton 44), de voor
hen in zwang zijnde theorie van "politiek vakbondswezen" verworpen. Verschillende auteurs
hebben de implikaties van dit artikel konsekwent opgevolgd door het vakbondswezen zelf, hetzij
op ekonomische 45) hetzij op politieke 46) gronden, aan twijfel onderhevig te stellen in de
ontwikkelingslanden; 66n auteur geeft zijn artikel de veelbetekende titel "Are Trade Unions still
necessary in Africa?". 47)

Berg en Butler verwerpen de "konventionele wijsheid" van politiek vakbondswezen in de
ontwikkelingslanden door te stellen:
'What is most striking about the political role of labour movements in the countries of Tropical
Africa is their failure to become politically involved during the colonial period, their limited
political impact when they did become involved, and their restricted role after independence".
48)

Volgens hen waren vakbondsaktiviteiten tijdens de koloniale tijd hoofdzakelijk gewijd aan het
stellen van ekonomische eisen en kollektieve onderhandelingen; het geringe aantal politieke
aktiviteiten van de vakbonden was het werk van "outsiders" in de vakbeweging, meestal leiders
van een zwakke vakcentrale. Maar een van de belangrijkste redenen voor het geringe "politieke"
engagement van de vakbonden tijdens de koloniale tijd was volgens hen het niet of nauwelijks
bestaan van allianties tussen vakbonden en politieke partijen.

Na de onafhankelijkheid zien wij wei vaak nauwe allianties optreden tussen regeringen/partijen.
Maar deze allianties kwamen volgens Berg en Butler niet voort uit enige "politieke genegenheid"
tot zulke allianties van de kant van de vakbonden, maar eenvoudigweg uit het verlangen van
regeringen/partijen om de vakbonden te kontroleren en hen te transformeren in "redelijke" en
"verantwoordelijke" organen, die produktiviteit en hard werken voorop stelden. Vakbonden
konden zich niet verzetten tegen deze kontrole van overheidswege omdat zij over het algemeen

gekenmerkt werden door extreme zwakheid (met name ernstige financi6le moeilijkheden en
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ethnische heterogeniteit van de leden) en een gebrek aan koherente ideologie of interesse in
bredere politieke thema's en doeleinden. Vakbonden hadden enkel een geringe rol gespeeld
in de nationalistische bewegingen en de regeringen na de onafhankelijkheid konden hun
politieke aktie-radius gemakkelijk beperken. De enige kategorie arbeiders die de benodigde
organisatie-kapaciteit en kollektieve macht bezaten om een belangrijke politieke rol te
spelen, waren de geschoolde arbeiders. Deze arbeiders echter maakten slechts een kleine
minderheid uit temidden van de Afrikaanse arbeiders en waren bovendien, daar zij een relatief
bevoorrechte groep waren geworden sinds de onafhankelijkheid, toch niet geneigd om
oppositie te voeren tegen de regering. Berg en Butler konkludeerden: "There is no inner logic
that invariably gives wage-earning groups a special political inclination or makes them a
potentially strategic element in political life". 49)

Kritiek
Berg en Butler hebben de verdienste dat zij bepaalde generaliseringen van theoretici van
"politiek vakbondswezen", in het bijzonder de opvatting van nauwe allianties tussen vak-
bonden en nationalistische partijen gedurende de onafhankelijkheidsstrijd, ontkracht hebben
met betrekking tot Afrika.Toch is hun theorie op verschillende punten voor kritiek vatbaar:

1.   De argumentatie van Berg en Butler is, evenals de studie van Clark Kerr en zijn mede-
werkers, gebaseerd op een veelvoud van case-studies, wat hun theorie een stevig fundament
lijkt te verschaffen. Berg en Butler verstonden - evenals een gedeelte van de theoretici
van "politiek vakbondswezen", wier "konventionele wijsheid" zij trachtten te
bekritiseren - hoofdzakelijk onder de "politieke rol van de vakbeweging "de wens/
tendens van vakbonden om invloed uit te oefenen op/en zelfs nog meer om zich te
alli6ren met nationalistische bewegingen of de nationale regeringen na de onafhankelijk-
heid". Om echter volledig recht te doen aan hun opvattingen zij hieraan toegevoegd, dat
Berg en Butler erkenden, dat de "politieke" rol van de vakbeweging ook met andere
kriteria gemeten kon worden, waaronder "de omvang en effektiviteit van vakbonds-
participatie in stakingen, demonstraties en andere aktiviteiten ter ondersteuning van
politieke doeleinden".

De door hen gehanteerde kriteria om de "politieke" rol van vakbonden te meten werden
echter nooit op konsekwente wijze gebruikt in hun studie; zij neigden er toe over om de
doeleinden van bepaalde stakingsakties aan te geven in termen van "in wezen ekonomisch"
en "niet politiek in de eigenlijke zin van het woord". Ook worden bepaalde stakingen
door hen afgedaan als "niet erg suksesvol", terwijl er over hun politieke invloed nog
steeds kontroversie bestaat. Bovendien merkt Allen terecht op, dat definities van
stakingen als zijnde primair "ekonomisch" van opzet grotendeels irrelevant zijn, daar zij
"politieke" stakingen werden zowel op grond van hun gevolgen op de lange duur als op
grond van interpretaties door anderen. 50)

Uitgaande echter van hun definitie van de "politieke" rol van de vakbeweging kan men
in grote mate overeenstemmen met hun voornaamste these over de koloniale periode:
Slechts in Kenya en Guinee bestond er een intieme relatie tussen vakbeweging en partij,
voor de rest van Zwart Afrika bestonden er enkel gedurende een bepaalde periode nauwe
relaties tussen vakbeweging en partij en soms bestond er zelfs geen enkele band tussen
beide v66r de onafhankelijkheid. Maar hun weerlegging van wat zij beschouwden als
de "konventionele wijsheid" is op zichzelf genomen - hoewel zij in wezen juist is - slechts

. van geringe importantie:

a.   Het is op de eerste plaats niet evident dat het ontbreken van een voortdurende samen-
werking tussen politieke partij en vakbond een teken is van ofwel politieke apathie
6fwel politieke impotentie. Vakbonden die voortdurend onvoorwaardelijke steun ver-
lenen aan partijen, die gebaseerd zijn op traditionele heersers of op de elite, zouden
weI eens verdacht kunnen voorkomen in de ogen van de vakbondsleden. Volgens
Cohen verkozen vele vakbondsleden een onafhankelijke machtsbasis in de onafhanke-
lijkheidsstrijd zonder de steun op te geven aan gemeenschappelijke anti-kolonialistische
doeleinden om de volgende redenen:
- wanneer de vakbond radikaler doeleinden nastreefde dan de politieke partij;
- wanneer een konservatieve vakbond niet wilde geihkorporeerd worden in een

ideologisch centraliserende partij;
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- wanneer vakbonden vasthielden aan het principe van "vrije" vakbonden en politieke
konflikten/verschillen binnen de vakbond wilden voorkomen. 51)

b.   En op de tweede plaats kunnen akties, ondernomen door arbeiders ter verdediging van
hun klassebelangen, signifikante politieke implikaties hebben, zelfs daar, waar natio-
nalistische partijen ineffektief zijn/verboden zijn/opgehouden hebben te bestaan/of enkel
in ballingschap bestaan. Bewijs van deze redenering kan bijvoorbeeld gevonden worden in
de vroege jaren van de Noodtoestand in Kenya, toen zelfs de zeer gematigde leiders van
de KFL enige korte ogenblikken van politieke roem kenden.

Na de onafhankelijkheid zouden volgens hen vakbonden wei geallieerd zijn met de overheid,
niet omdat zij daartoe de wens te kennen hadden gegeven, maar omdat zij door de overheid
beheerd worden en veranderd zijn in produktionistische organen. Berg en Butler zien echter
de vakbeweging te zeer als homogene, monolitische groepen. Veel te weinig wordt rekening

gehouden met de interne konflikten en verschillen tussen de afzonderlijke bonden en de vak-
centrale en belangenkonflikten tussen leiders en basis (die, als zij vermeld worden door Berg
en Butler enkel dienen om de zwakheden van de bonden te illustreren). Dit kan leiden tot
gedeeltelijke of verkeerde interpretaties. De ko8ptatie van nationale leiders in de regeringen
van de onafhankelijke staten wil nog niet zeggen dat de basis/lokale leiders geneutraliseerd
werden en zich van ekonomistische en politieke akties onthouden hebben en zich tot een
"produktionistische" rol bekeerd hebben.

2.   Berg en Butler's argumentatie deelt in dezelfde tekortkoming als de theorie van "politiek
vakbondswezen" en Kerr's theorie: zij is veel te generaliserend.

Berg en Butler schijnen, evenals Kerr en zijn medewerkers, de politieke importantie van een
arbeidersbeweging en arbeidersprotest te onderschatten in samenlevingen, die gekenmerkt
worden door repressie en kontrole van de meeste massa-bewegingen. Het feit, dat men bereikt
(of tracht te bereiken) dat een regering rekening houdt met de wensen/grieven van de massa
van de bevolking is een signifikant politiek gebeuren in dergelijke samenlevingen.
Dokumentatie uit verschillende ontwikkelingslanden toont duidelijk aan, dat stakingen van
vakbonden over het algemeen de enige (mogelijke) uiting van oppositie van de massa van de
bevolking waren ten aanzien van de heersende elite in de tijd na de onafhankelijkheid. 52)

In bepaalde gevallen, zoals de algemene stakingen in Nigeria en Ghana, vormden stakingen
een serieuze bedreiging voor de legitimiteit en stabiliteit van de heersende regimes; andere
onderliggende lagen van de bevolking zijn tot nog toe niet in staat gebleken een dergelijke
openlijke en serieuze bedreiging te vormen voor de regimes in deze landen. De grote
meerderheid van de stakingsaktiviteiten echter zijn niet van zo'n serieuze aard: "zuiver"
politieke stakingen, althans in de zin van Berg en Butler, zijn eerder een uitzondering dan
een konstant gegeven in bijna iedere samenleving. Maar in landen waar de regering de
grootste werkgever is en de vakbonden een strategische positie innemen in de vitale
sektoren van de ekonomie en in het politieke bestel, hebben zelfs louter ekonomisch
geihspireerde vakbondsaktiviteiten duidelijke politieke konsekwenties.

De hoge mate van generalisatie van de aard en betekenis van het vakbondswezen in Afrika
maakt hen bovendien blind voor het feit, dat Afrikaanse samenlevingen niet zozeer

gekenmerkt worden door een algemeen verschijnsel van kleine, zwakke en a-politieke vak-
bonden als weI door een scherpe tegenstelling tussen een overgrote meerderheid van vak-
bonden van dit type en een kleine minderheid van betrekkelijk grote, sterke vakbonden
met een aanzienlijke politieke macht en radikaal potentieel. Taha heeft ons opmerkzaam
gemaakt op dit verschijnsel in Soedan en hij voegt eraan toe, dat zelfs onder de kleine en
pas opgerichte vakbonden een tendens te bespeuren valt naar een meer effici6nte
organisatie. 53) De Ghana Railway Union van Sekondi-Takoradi is een duidelijk voorbeeld
van hoe een vakbond in Ghana met een konstant radikale ori6ntatie een enorme nationale
betekenis heeft gehad. 54) Landsberger heeft het belang van dit onderscheid aangetoond
voor het grootste deel van Latijns Amerika met verwijzing naar de daaruit voortvloeiende
verschillen in ideologische oriiantatie. 55)
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3.   Berg en Butler's onderschatting van de signifikantie van ideologische invloeden in
Afrikaanse vakbonden schijnt verbonden te zijn met een zeer nauwe opvatting over de aard

van ideologie6n. Uit hun artikel blijkt duidelijk, dat zij met ideologie de specifieke
Marxistische ideologie of een andere dergelijke systematische ideologie bedoelen, maar niet
ieder koherent samenhangend geheel van attituden, waarden en doeleinden. Vanuit zo'n
bredere opvatting van ideologie heeft de stelling van Berg en Butler geen empirisch
fundament, daar er eerst zeer recentelijk een paar serieuze onderzoeken zijn gedaan naar
de attituden van arbeiders in Afrika en hun niveau van politiek bewustzijn.

Die enkele empirische studies die hoofdzakelijk plaats gevonden hebben in West Afrika,
wijzen in de richting van een in lokale kontekst betrekkelijk radikale opstelling van
althans sommige vakbonden in Afrika. Inderdaad, sommige argumenten van de theoretici
van "politiek vakbondswezen" kunnen niet zo gemakkelijk terzijde worden geschoven als

Berg en Butler dat doen. Vanwege het direkte belang van arbeiders bij de regeringspolitiek
en vanwege de door de politici tijdens de onafhankelijkheid beloofde ekonomische
ontwikkeling ten bate van de massa van de bevolking mag men zeker verwachten, dat
(althans sommige) vakbonden een oppositionele en/of in lokale kontekst radikale rol gaan
spelen, wanneer regeringen een elitair karakter vertonen of ineffici6nt zijn.

Toch zijn Berg en Butler, tezamen met Kerr en radikale schrijvers als Fanon, Arrighi en
Saul, van mening - in tegenstelling tot de theoretici van "politiek vakbondswezen" - dat
arbeiders, in het bijzonder geschoolde arbeiders, hun positie na de onafhankelijkheid dus-
danig verbeterd hebben, dat zij terecht als een "arbeidersaristokratie" aangeduid kunnen
worden. Hierbij kunnen wij twee opmerkingen plaatsen:

a.   Hun voorspelling, dat geschoolde arbeiders hun ekonomische positie na de
onafhankelijkheid geleidelijk aan zouden verbeteren, schijnt meer van toepassing te
zijn op Oost Afrika dan op West Afrika. Zelfs in het "socialistische" Tanzania, waar
het minimumloon 380 shilling ( 1 shilling = f. 0,32) per maand is, verdient een
geschoolde drukker 1100 shilling; in Zambia, waar het minimumloon ongeveer
f. 160,-  tot f. 180,- per maand is, verdienen mijnwerkers gemiddeld ongeveer
f. 480,- per maand.
Maar in Ghana (evenals in andere Westafrikaanse staten), waar de geschoolde arbeider
bijna tweemaal zoveel verdient als de ongeschoolde arbeider, is het werkelijke inkomen
van geschoolde arbeiders zo verslechterd, dat het inkomen van bijna alle geschoolde
arbeiders (uitgezonderd de zeer hooggeschoolde arbeiders) in 1970 juist op of juist
beneden de armoede-nullijn lag en in de zeventiger jaren steeds verder gezakt is
(zie 2.2.4.3.).

b.   De relatie tussen (relatief geprivilegieerde) socio-ekonomische positie, ideologische
ori6ntatie en politieke aktie als geponeerd door deze schrijvers is niet zo eenvoudig en
weerlegd door talloze studies op het terrein van de arbeidsgeschiedenis; met name
wordt in deze studies gewezen op faktoren zoals de graad van onderwijs en ideologi-
sche invloeden voor de ontwikkeling van politiek bewustzijn en klassebewustzijn. 56)

4.   Berg en Butler, evenals fanonisten, zien maar al te zeer over het hoofd, dat arbeiders, in
tegenstelling tot de peasantry en het stedelijk lompenproletariaat, een vorm van organisatie
hebben en dank zij organisatie een kommunikatie-netwerk. Vooral als zij gekoncentreerd
zijn in grootbedrijven of bepaalde delen van de steden kunnen zulke organisaties (in tegen-
stelling tot Berg en Butler's opinie) een gemakkelijke basis vormen voor politieke aktie,
op voorwaarde natuurlijk, dat deze organisaties op een effici6nte wijze gekontroleerd
worden door de leden.

De geringe aandacht van Berg en Butler voor organisatievormen van de massa van de

bevolking en hun onderschatting van de politieke betekenis van massa-organen in de
ontwikkelingslanden komt voort uit hun theoretisch kader: de modernisatie-theorie, die
weinig oog heeft voor groeiende klassestrukturen en klassestrijd.
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1.1.4. De Verscheidenheid van Rollen van de Vakbeweging in Systemen van Kollektieve

Arbeidsverhoudingen
Terwijl de meeste systeemkongruente theorieiin zich tevreden stellen met het aangeven van
een algemene rol van de vakbeweging in het ontwikkelingsproces, hebben enkele systeem-
kongruente theoretici in hun wereldomvattende studies van systemen van kollektieve
arbeidsverhoudingen onderkend dat er - naast uniformiteiten - verschillen kunnen optreden
in de rol van de vakbeweging, afhankelijk van het type systeem waarbinnen zij geihtegreerd
is.

Wij zullen achtereenvolgens twee van de bekendste theorieiin, de hierboven reeds vermelde
theorie van Clark Kerr en zijn medewerkers en de theorie van R.W. Cox en het International
Institute of Labour Studies (11 LS), behandelen.

1.1.4.1. De Theorie van Clark Kerr over de Rol van de Vakbeweging in Systemen van
Kollektieve Arbeidsverhoudingen

In hun studie "Industrialism and Industrial Man" gaven Clark Kerr en zijn medewerkers,
zoals wij hierboven al aangegeven hebben, een overzicht van het industrialisatieproces en
zijn einddoel als een referentiekader voor hun studie van de ontwikkeling van systemen van
kollektieve arbeidsverhoudingen in de loop van ekonomische ontwikkeling.

Zij onderscheiden tot nog toe in de geschiedenis vijf typen eliten die leiding geven aan het
industrialisatieproces in vijf typen van samenlevingen (hun strategie6n worden gepresenteerd
in Kaart I) en zij zoeken vervolgens naar de funktioneel daarbij passende vakbeweging.

Vijf verschillende typen systemen van kollektieve arbeidsverhoudingen, die ten doel hebben
de machts- en gezagsrelaties tussen management, arbeidersorganisaties en overheid te
defini6ren, arbeidersprotest in te tomen of te kanaliseren en een arbeidsreglement tot stand
te brengen, rijzen op onder deze vijf verschillende typen industrialiserende eliten. De rol van
de vakbeweging is verschillend onder deze vijf typen industrialiserende eliten en wordt
gepresenteerd in Kaart  1 1.

Kritiek
Clark Kerr's grondgedachte dat men moet komen tot een typering van de samenleving en het
daarin gevoerde ontwikkelingsbeleid en dan moet zoeken naar de funktioneel daarbij passen-
de vakbeweging is in wezen juist. In de uitwerking van deze grondgedachte kunnen wij echter
verschillende tekortkomingen signaleren:

1.   Clark Kerr ziet de aard van samenlevingen louter bepaald door de mate van industriali-
satie en het type elite dat vorm geeft aan die industrialisatie. Marxisten zien een samen-
leving primair bepaald door haar produktierelaties. Marx ontwikkelde een typologie van
zulke produktierelaties op basis van het koncept "produktiewijze", en met het begrip
"sociale formatie" ontwikkelde hij ook een typologie van totale samenlevingen, waarin
bepaalde produktiewijzen bestonden/bestaan/of konden bestaan. Het dominerende
systeem in de hedendaagse wereld is het kapitalistische systeem. Dit systeem bestaat niet
enkel in westerse, geihdustrialiseerde landen, maar is ook geihtroduceerd in de
ontwikkelingslanden, waar het geplaatst is boven op de vooraf bestaande systemen
(feodale, kommunale, kleine waren). De ondergeschikte plaats van de ontwikkelings-
landen binnen het wereldomvattende kapitalistische systeem heeft echter samenlevingen
doen ontstaan, die marxisten "neo-koloniale", "afhankelijk kapitalistische" of "perifeer
kapitalistische" samenlevingen hebben genoemd. Sinds 1917 echter is het kapitalistisch
systeem in sommige landen, met name in de kapitalistische periferie, vervangen door een
systeem, dat als "socialistisch" wordt aangeduid, maar dat meer een intermediair karakter
heeft. Ofschoon bepaalde kenmerken van de kapitalistische samenlevingen verdwenen zijn,
in het bijzonder privaateigendom, zijn andere kenmerken blijven bestaan, in het bijzonder
klasse-onderscheiden: het onderscheid in managers en arbeiders (hoewel Joego-Slavi6
althans claimt de managersklasse afgeschaft te hebben) en de vervanging van de kapitaal-
klasse door een nieuwe klasse, de bureaucratie 57).
Clark Kerr spreekt over "arbeidsmarkt

,, , #

vakbond" etc. alsof het universele kategorie8n

betreft, zonder expliciete verwijzing naar het socio-ekonomische systeem, dat in de ge-
schiedenis ontstond en over de wereld verbreid werd, waarbij deze kategorie6n behoren.
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Kaart I De Industrialiserende Eliten en hun Strategiedn

type elite centraal kenmerk van centrale strategie van de elite
de samenleving

1. Middenklasse Open Markt Individuele Vooruitgang

2. Dynastieke Elite Paternalistische Gemeenschap Behoud van de Traditionele
Samenleving

3. Revolutionaire Intellektuelen Gecentraliseerde Staat Centralisering van de macht in
dwangmatige industrialisering

4. Koloniale Bestuurders Vreemd Systeem onder vreemd Dienstbetoon aan het
beheer "moederland"

5. Nationalistische Leiders Door de staat "geleide" Nationale onafhankelijkheid
ontwikkeling en Vooruitgang

Bron: Kerr, C., e.a., Industrialism and Industrial Man, Penguin Books, 1973, pp. 78-79.

Kaart 11     Arbeidersorganisaties en de Eliten

elite ideologie van funkties van de gezagsverdeling
arbeidersorganisatie arbeidersorganisatie m.b.t. reglementering

1. Middenklasse Reformistisch Reguleert management op Pluralistisch; arbeiders,
lokaal en bedrijfsniveau. management en staat
Onafhankelijke politieke hebben een aktieve rol.
aktiviteit wordt aanvaard.
Geen bestrijding van de
elite

2. Dynastieke Elite Klassebewust en Sociale funkties op het Staat en Management
Revolutionair ondernemingsvlak; overheersend

weinig druk op manage-
ment. Voorziet langs
reglementering in mini-
male arbeidsomstandig-
heden. Bestrijding van de
elite door politieke akties.

3. Revolutionaire Het bewaren van de Partij-instrument voor de Partij en Staat, met
Intellektuelen echte revolutie opvoeding en de leiding management en

van de arbeiders en voor arbeidersorganisaties
het stimuleren van de als instrumenten
produktie. Geen politieke
akties tenzij langs de
partij  om.

4. Koloniale Onafhankelijkheid Grotendeels deel uit- Management over-
Bestuurders makend van de nationa- heersend met steun

listische beweging van moederland

5. Nationalistische Nationalisme Biedt het hoofd aan de Nationalistische staat
Leiders konfliktuerende doel- en ondernemings-

einden van ekonomische managers
ontwikkeling en de be-
scherming van arbeiders

Bron: Kerr, C., e.a., Industrialism and Industrial Man, Penguin Books, 1973, pp. 24041.
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2. Hoewel Victor Allen's kritiek op S.C. Sufrin's boek "Unionism in Emerging Societies" 58)
misschien te hard moge klinken in het licht van het feit, dat de relaties tussen arbeiders,
werkgevers en overheid vaker in de geschiedenis gekenmerkt zijn geweest door een over-
heersende konsensus, kan zij toch als een soort tegenwicht toegepast worden op het werk
van Clark Kerr en zijn medewerkers: "Het boek representeert de konventionele Amerikaanse
benadering tot de analyse van kollektieve arbeidsverhoudingen, nl. in termen van organische
eenheid of konsensus. Het (boek) neemt impliciet aan, dat er geen struktureel klasse-onder-
scheid bestaat tussen werkgevers (en elite) en werknemers en aanvaardt expliciet, dat
industrialisatie - en niet de sociale relaties oprijzend uit de produktiemiddelen - de drijvende
kracht in de ontwikkeling van de samenleving is." 59)

Uit dit perspektief van overwegende konsensus/orde in het sociale systeem is de geringe aan-
dacht van de auteurs te verklaren voor klassekonflikten en voor het probleem van macht en
veranderingen in machtsrelaties in bedrijven en samenlevingen, een fundamentele kwestie
bij Marx, Perlman en anderen. De onderdrukking en bevoogding van arbeiders door
industrialiserende eliten, die geringe legitimiteit en stabiliteit bezitten in perifeer
kapitalistische samenlevingen, waar het industrialisatieproces maar moeilijk op gang komt,
zou wei eens kunnen leiden tot steeds grotere konflikten tussen arbeidersorganisaties en
elite en arbeiders ertoe aanzetten om de "industrialiserende eliten" van hun macht te
beroven.

3.   Met bovengenoemde punten hangt ook samen dat er geen dynamiek te bekennen valt in
de typologieiln van Clark Kerr. Hij beschrijft vijf naast elkaar bestaande ideaal-typen van
samenlevingen, maar er worden geen verbindingen gelegd tussen deze typen samenlevingen.
De invloeden van de ene samenleving op de andere en de daaruit voortvloeiende veranderin-
gen in systemen van kollektieve arbeidsverhoudingen worden niet aangegeven. Ook wordt
nauwelijks iets gezegd over de wijze waarop de ene samenleving omgezet wordt in een
andere en de mogelijke rol die de vakbeweging daarbij kan spelen.

4.   Het is noodzakelijk om meer differentiatie aan te brengen in de typen samenlevingen die
Clark Kerr geeft, om meer recht te doen aan de veelvoud van rollen, die gespeeld worden
door de vakbonden. Cox betekent hierin een vooruitgang op Clark Kerr, daar hij verdere
differentiatie in typen samenlevingen heeft aangebracht.

1.1.4.2. De Theorie van  R.W. Cox en het 11 LS over de  Rol van Arbeiders en Vakbonden  in

Systemen van Kollektieve Arbeidsverhoudingen
Het international Institute of Labour Studies (11 LS), een instituut dat nauw verbonden is met
de Internationale Arbeidsorganisatie   ( IAO), is thans bezig met het uitwerken van een meer
verfijnde, wereldomvattende benadering van de rol van arbeiders en vakbewegingen in
systemen van kollektieve arbeidsverhoudingen. Een eerste publikatie van deze werkzaamheden
van het instituut staat op naam van de direkteur van dit instituut, R.W. Cox.

De komparatieve en futurologische benadering van Cox ten aanzien van systemen van
kollektieve arbeidsverhoudingen heeft de pretentie van universele toepassing te zijn, objektief
en neutraal. Bovendien ontkent hij, dat zijn wetenschappelijke benadering een deterministisch
karakter zou hebben.

Voor een wereldomvattende studie van kollektieve arbeidsverhoudingen is het volgens hem
noodzakelijk de konventionele opvatting van "kollektieve arbeidsverhoudingen" als "de
studie van relaties tussen de instituties van westerse, liberaal/demokratische, industrieel
kapitalistische samenlevingen" te verlaten. "Kollektieve arbeidsverhoudingen" wordt daarom
door hem gedefinieerd als "de studie van sociale relaties in het produktiesysteem". Deze
studie omvat de struktuur en het proces van interakties tussen personen of organisaties in het
produktiesysteem. En deze studie gaat in feite over de wijze waarop arbeidsvoorschriften tot
stand komen en toegepast worden en besluiten genomen worden ten aanzien van de beloning
van de producenten. Zulk een (struktureel-funktionalistische) benadering (in plaats van de
vroegere institutionele benadering) bevrijdt de studie van kollektieve arbeidsverhoudingen van
"iedere ideologische verwantschap met welk systeem dan ook" en kan toegepast worden binnen

21



zowel "georganiseerde" als "ongeorganiseerde" systemen (d.w.z. systemen waar kollektieve
onderhandelingen plaats vinden of niet), binnen "alle takken van ekonomische aktiviteit",
binnen "vrije markt-ekonomiedn, in socialistische landen en in ontwikkelingslanden". 61)

Vanuit een dergelijke struktureel-funktionalistische benadering stelt Cox vervolgens een serie
ideaal-typologische modellen op, die "alle vormen van bestaande systemen van kollektieve
arbeidsverhoudingen en het patroon van signifkante relaties, waarin zij passen, pogen te om-
vatten", en die hem in staat stellen toekomstig ontwikkelingstendensen van systemen van
kollektieve arbeidsverhoudingen te voorspellen. Zijn typologie is gebaseerd op twee funda-
mentele faktoren: de aard van de arbeidsmarkt en de machtsrelaties van de akteurs.

Hij stelt dan 9 typen systemen van kollektieve arbeidsverhoudingen op:

1.   Het "peasant-heer"-systeem (peasant-lord system), waarin producenten hun traditionele
beroep uitoefenen. De "heer" is almachtig ten aanzien van de producent, maar zijn
machtsuitoefening wordt verzacht door een ethiek van paternalisme. De staat treedt niet
op in dit systeem tenzij om een gedeelte van het overschot op te eisen.

2.   Het "primitieve markt"-systeem (primitive market system) doet zich voor wanneer
sommige producenten hun statuspositie verloren hebben of de banden met de "heer"
verbroken hebben en aldus landloze arbeiders worden. Het arbeidskontrakt verschijnt
ten tonele. De arbeiders zijn mobiel en hebben een bepaalde mate van werkkeuze; zij
hebben daardoor een bepaalde mate van individuele onderhandelingsmacht. Maar zij
hebben geen kollektieve macht, daar arbeidersorganisaties nog niet bestaan. Dit "model"
vindt men vooral onder de stedelijke gemarginaliseerde bevolking in vele ontwikkelings-
landen.

3.   Het "kleinindustrie"-systeem (small manufacturing system). Dit wordt gekenmerkt
door de formatie van een stedelijk proletariaat, grotere arbeidsstabiliteit, meer vak-
bekwaamheid van de kant van de arbeiders en het begin van vakbondsorganisatie. Werk-
gevers zijn paternalistisch; pogingen van de staat om tot een grotere protektie van de
arbeiders te komen ontmoeten felle tegenstand van de werkgevers, die ook vijandig staan
ten aanzien van vakbondsgroei.

4.   Het "levenslange verbintenis"-systeem (life-time commitment system) is een Japanse
aanpassing aan de vereisten van industrialisatie op lange termijn. Keuze en mobiliteit
van de arbeiders worden gereduceerd in ruil voor zekerheid, die gewaarborgd wordt door
een paternalistische werkgever. Daar de zekerheid van de arbeiders staat en valt met het
bedrijf, zijn vakbonden ondernemingsbonden. Daar ondernemers en de staat nauw
verbonden zijn, zijn nationale vakbondsorganisaties meestal gepolitiseerd, maar de
ondernemingsbond, zijnde de fundamentele struktuur van vakbondswezen, gedraagt
zich alsof hij met de werkgevers belang heeft bij het welzijn van het bedrijf.

5.   Een "bipartite" systeem (bipartite system) bestaat, waar arbeiders tamelijk gespeciali-
seerd, geschoold en mobiel zijn en vakbonden goed georganiseerd op een bredere basis
dan op ondernemingsniveau, bijv. op industrie-niveau, waardoor zij in staat zijn een
tegenmacht te vormen tegenover de werkgevers en direkt met hen te onderhandelen.
De staat speelt enkel een minimale rol door de uitvaardiging van een protektieve wet-
geving.

6.   Een "tripartite" systeem (tripartite system) ontstaat waar de staat een aktieve rol
speelt in het kollektieve onderhandelingsproces, vanwege het feit dat hij zelf een groot-
ondernemer is en kollektieve arbeidsovereenkomsten een invloed kunnen hebben op zijn
algemeen (ekonomisch) beleid.

7. "Korporatieve-bureaucratische" systemen (corporatist-bureaucratic systems) bestaan in
die landen waar (kompetitieve) politieke partijen onderdrukt worden of waar enkel
formele, maar semi-autonome organisaties van werkgevers en werknemers bestaan, vaak
onder staatsvoogdij. In zulke systemen is er weinig sprake van effektieve bilaterale
kollektieve onderhandelingen en zowel arbeiders- als werkgeversorganisaties trachten hun
eisen ingewilligd te zien door direkte pressie op de staat.
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8. "Mobiliserende" systemen (mobilising systems): Een politieke elite in deze systemen
bevordert massa-organisatie, met name onder de nog ongeorganiseerde peasants en de
stedelijke marginale bevolking. Op arbeiders wordt een voortdurend beroep gedaan om
medewerking te verlenen aan de opbouw van de nieuwe samenleving. Het systeem tracht
marktkrachten te neutraliseren en het "ekonomisme" van de vakbonden te beteugelen.
De politieke elite heeft de staatsmacht achter zich in haar mobilisatie-pogingen en ver-
zwakt of elimineert de macht van privaatondernemers.

9. Socialistische systemen zijn logischerwijze, zo niet historisch, een verdere ontwikkeling
van mobiliserende systemen. Als specialisatie van rollen toeneemt bij verdere industriali-
satie krijgen arbeiders meer beroepskeuze. Vakbonden en management worden opgevat
als funktioneel verwante organen bij de uitvoering van een ekonomisch beleid, dat gepland
wordt door de staat met medewerking van beide voornoemde organen. Ofschoon
belangenstrijd in theorie uitgesloten is, treden toch, als het systeem tot volle ontwikkeling
komt, onderscheiden belangen op tussen groepen managers en arbeiders.

Deze systemen bestaan binnen een politieke, ekonomische en kulturele omgeving, waarvan zij
in hoge mate afhankelijk zijn: een verandering in deze omgeving kan grote gevolgen hebben
voor het systeem van kollektieve arbeidsverhoudingen. Hij geeft alweer een ideaal-typologische
benadering van deze omgeving en schetst de invloed van ieder type op de respektievelijke
systemen van kollektieve arbeidsverhoudingen.

Kaart 1 1 1 Socio-Politieke Omgeving en Kollektieve Arbeidsverhoudingen

SOCIO-POLITIEKE TYPE Invloed op Kollektieve Arbeidsverhoudingen

A. Ontwikkelde Socialistische Arbeiders zijn georganiseerd in vakbonden onder de voogdij van de
Systemen (Rusland, Oost Europa) partij, wier richtlijnen, gelegitimeerd door een allesomvattende

ideologie en uitgewerkt door het planningsapparaat van de staat, het
hele sociale en ekonomische beleid beheersen.

B. Geihdustrialiseerde Machtige, autonome vakbonden onderhandelen met werkgevers om
Pluralistische Systemen hun leden te bevredigen en treden op als pressiegroepen. Variaties in
(bijv. VS) staatsbemoeienis.

C. Onderontwikkelde Arbeiders in de "moderne sektor" zijn georganiseerd in kompetitieve
Pluralistische Systemen vakbonden. Er zijn "tripartite" kollektieve onderhandelingen. Vak-
(India, Ceylon) bonden oefenen druk uit op werkgevers en staat, maar vertrouwen

uiteindelijk meer op hun kapaciteit om druk uit te oefenen op de
staat.

D. Drie Autoritaire Subtypen:
- Konservatieve Moderni- De staat moedigt verbeteringen aan in de kwaliteit van de arbeids-

serende Systemen krachten (door technische training en voortgezet onderwijs), maar
de politieke elite beperkt of belemmert de ontwikkeling van de vak-
bonden, die alleen maar getolereerd worden in de stedelijke sektor.
Peasant-ekonomie levert het surplus op voor de stedelijke ekonomie
en blijft wezenlijk onveranderd.

-  Nationalistische of Industridle arbeiders worden gekodpteerd in de heersende politieke
Populistische Moderni- elite: de peasants en stedelijke marginale bevolking blijven ongeorga-
serende Systemen niseerd. Vakbonden beschermen de betrekkelijk bevoorrechte positie

van stedelijke arbeiders door op direkte wijze druk uit te oefenen op
de staat. Wanneer landhervormingen ondernomen worden, integreren
zij de plattelandssektor niet in het politieke bestel en de samenleving.

- Mobiliserende Sociale De politieke elite tracht alle bevolkingsdelen (zowel peasants als
Revolutionaire Systemen stedelijke arbeiders) bijeen te brengen in massa-organisaties onder

leiding van de revolutionaire partij. Radikale landhervorming.

Vervolgens brengt Cox op tweeorlei wijze een dichotomie aan tussen deze typen. Op de eerste
plaats maakt hij een onderscheid tussen "geihtegreerde" samenlevingen (samenlevingen, waar-
in industrialisatie een uitgebreide arbeidsverdeling heeft teweeggebracht met daaruit voort-
vloeiende complexe interdependentie) en in tegenstelling daarmee "gesegmenteerde" samen-
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levingen. Vervolgens maakt hij een onderscheid tussen "hiararchische" samenlevingen (waarin
sprake is van een gecentraliseerde of autoritaire gedragslijn; vakbonden worden in bedwang
gehouden, onderdrukt of beperkt in hun optreden) en "kompetitieve" samenlevingen (waarin
verschillende krachten dingen naar/of delen in macht, en waarin vakbonden een zekere
autonomie hebben en aan kracht kunnen winnen door allianties aan te gaan met andere
sociale groepen). De boven vermelde socio-politieke systemen worden dan als volgt
gepresenteerd:

Diagram I

Samenleving
Geihtegreerd Gesegmenteerd

Politiek
Bestel

Hidrarchisch                                             A                                      D

Kompetitief                                      B                                C

De waarde van deze klassifikatie is volgens Cox gelegen in de mogelijkheid, die ze biedt
hypothesen te vormen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingstendensen.

Volgens Cox toont ervaring aan dat autoritaire regimes vooral optreden op het laagste
ekonomische niveau, dat systeemverandering vooral optreedt in de beginfase van
ekonomische ontwikkeling, en dat dan ook een keuze wordt gemaakt tussen een
hidrarchisch en kompetitief politiek bestel. Zowel pluralistische als mobiliserende regimes
zijn onstabiel in deze beginfase van ekonomische ontwikkeling en worden vaak omver-
geworpen door militaire staatsgrepen. Konservatieve of nationalistische autoritaire regimes
komen vaak voor en hebben zich tamelijk stabiel getoond in de beginnende en inter-
mediaire groeifasen. Het is niet duidelijk of zulke regimes zich zullen ontwikkelen tot
moderne kompetitieve (pluralistische) systemen of tot moderne hi6rarchische (socialistische)
systemen, en of dit geweld met zich zal meebrengen. Wanneer een hoger ekonomisch niveau
bereikt wordt, worden politieke systemen, zowel pluralistische als socialistische systemen,
veel stabieler. De implikaties van deze veranderingen voor kollektieve arbeidsverhoudingen
kunnen afgelezen worden van Kaart  1 1 1.

Vervolgens gaat Cox de ontwikkeling na van de 9 typen van systemen van kollektieve
arbeidsverhoudingen, uitgezet tegen het socio-politieke diagram (diagram I). En tenslotte
wijst hij naar de direkte en indirekte (invloed op socio-politieke bestel van een land)
invloed van transnationale systemen op systemen van kollektieve arbeidsverhoudingen.

Kritiek
Cox heeft de verdienste een poging te doen om alle bestaande systemen van kollektieve
arbeidsverhoudingen te identificeren en hij tracht, in tegenstelling tot Clark Kerr, de
dynamische krachten aan te geven, die in staat zijn deze systemen te handhaven of te
transformeren. Hij wijst met name op de interdependentie tussen deze systemen en bredere
kulturele, politieke of ekonomische faktoren en op de direkte en indirekte invloeden van
transnationale systemen op systemen van kollektieve arbeidsverhoudingen. Toch kunnen
wij ook in zijn benadering verschillende tekortkomingen signaleren:

1.   Op de eerste plaats heeft zijn benadering de pretentie waardevrij te zijn van "ideolo-
gische verwantschap met westerse, liberaal/demokratische samenlevingen" in tegen-
stelling tot de traditionele institutionele benadering. Maar in feite komt zijn
ideologische identifikatie met westers liberaal kapitalisme, hoewel minder expliciet en
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direkt in vergelijking met de institutionele benadering, in de gehele analyse om de hoek
kijken. De dichotomie "hidrarchische/kompetieve" samenlevingen lijkt een eufemistische
kopie van de institutionele dichotomie "totalitaire/demokratische" samenlevingen en het
waarde-oordeel en voorkeur van Cox in deze kan gemakkelijk herkend worden in zijn
analyse.

2.   En op de tweede plaats stelt Cox dat zijn benadering niet deterministisch is (zoals de
benadering van Clark Kerr) maar eerder "dialektisch". Het enige voorbeeld van een
dergelijke "dialektische" benadering in zijn analyse is de reaktie van individuen op over-
organisatie in industridile samenlevingen. Waterman ziet hierin een duidelijk voorbeeld
van een konservatieve benadering van de sociale werkelijkheid: individuele reakties op
overorganisatie brengen geen georganiseerde kollektieve omverwerping van zulke systemen
teweeg. En hij merkt terecht op, dat in de gehele "positieve" analyse van Cox geen
"objektieve sociale verschijnselen" aan te treffen zijn die duiden op onmenselijkheid,
uitbuiting en onderdrukking en die een radikale inhoud zouden kunnen geven aan het
waardensysteem van de akteurs. 62)

3.   En op de derde plaats schijnt Cox te pretenderen dat zijn benadering van universele toe-
passing is. Deze pretentie lijkt mij ongerechtvaardigd; het is beter te stellen, dat zijn
benadering een ruime toepassing kan genieten. Daar zijn benadering niet getuigt van een
logische opbouw, vooral evident in zijn 9 typen systemen van kollektieve arbeids-
verhoudingen, wordt de toepasbaarheid ervan ernstig belemmerd.

Cox baseert zijn typologie op 2 faktoren, nl. de aard van de arbeidsmarkt en de machts-
relaties van de akteurs, zonder ook maar ergens de reden van de keuze van deze faktoren
aan te geven. Hij toont ons ook niet hoe de kombinatie van beide faktoren de resul-
terende kategorie oplevert. De terminologie "peasant-heer" duidt een duidelijke machts-
relatie aan, maar vindt geen enkele navolging in de andere gebruikte termen. De term
"primitieve markt" is een term uit de arbeidsmarktsfeer, die gebruikt wordt in de analyse
van een kapitalistische samenleving en vindt enkel navolging in don andere term, nl.
"kleinindustrie"-systeem. De term "levenslange verbintenis"-systeem is een term uit de
manager's ideologie; zij wordt enkel toegepast op Japan en vindt geen verdere navolging.
De termen "bipartite" en "tripartite" systemen komen voort uit de institutionele
benadering en hebben daarom waarschijnlijk een "ideologische verwantschap". De term
"korporatief-bureaucratisch" (systeem) is een politieke term en vindt navolging in
"mobiliserende" en "socialistische" (systemen). Een dergelijk eclecticisme lijkt
komparatieve studies niet te vergemakkelijken.

4.  Cox schijnt aan te nemen dat de aard van samenlevingen zonder meer bepaald wordt
door de arbeidsmarkt, machtsrelaties of staatsvormen, maar Waterman vraagt zich terecht
af: "Waar is de ekonomie?" (verstaan als sociale produktierelaties). Hij schrijft: "

. . . . . . . . .

Heren, per slot van rekening, hebben niet alleen politieke macht over peasants, zij ont-
trekken een ekonomisch surplus aan hen. Wij hebben een "markt" en zelfs een
"proletariaat", maar wij hebben geen kapitalisten en geen kapitalisme. Het verschil tussen
kapitalisme en socialisme wordt daarom gepresenteerd als zuiver politisch en men krijgt
zelfs niet de rationale van socialisme als een politiek systeem, terwijl toch het uiteindelijke
doel van het socialisme gericht is op de vernietiging van kapitalisme en machtsrelaties".
63)

5.   Ook zijn benadering van de socio-politieke omgeving en de invloed daarvan op kollektieve
arbeidsverhoudingen (zie Kaart 111) lijkt mij - hoewel zij een verfijning is van de typologie-
en van Clark Kerr - nog tekortkomingen te bevatten.

Er is op de eerste plaats zelfs binnen geihdustrialiseerde, kapitalistische samenlevingen een
belangrijk onderscheid tussen demokratische en autoritaire samenlevingen. De meest voor-
komende vorm van geihdustrialiseerde kapitalistische samenlevingen is inderdaad de liberaal/
demokratische samenlveing, die Cox de "geihdustrialiseerde pluralistische" samenleving
noemt. Maar wij mogen zeker niet, zoals Cox dat doet, het bestaan van de autoritaire vorm
van de geihdustrialiseerde kapitalistische samenleving over het hoofd zien vanwege haar
betekenis in het verleden (Duitsland en Itali6) en haar bestaan hedentendage in Noord-
lerland en (tot voor kort) in Spanje en Griekenland.
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Er is op de tweede plaats een belangrijk onderscheid tussen geihdustrialiseerde kapitalis-
tische samenlevingen en perifeer kapitalistische samenlevingen. Hier bestaat een zwakke
en door buitenlands kapitaal overheerste kapitalistische produktiewijze naast andere
produktiewijzen. Vanwege het afhankelijk karakter van dit kapitalisme in de ontwikkelings-
landen is het niet (of misschien slechts in enkele staten) in staat om de samenleving te
transformeren. De door Cox vermelde "onderontwikkelde pluralistische" samenlevingen
komen zo sporadisch voor, dat men kan twijfelen aan de signifikantie van deze kategorie.
Zij komen enkel voor in de door Cox vermelde (hoewel zelfs daar dubieuze) voorbeelden,
India en Ceylon. De "konservatieve moderniserende" staat schijnt slechts betrekking te
hebben op 66n soort socio-politiek bestel, nl. de konservatieve oligarchiedn van landen zoals
het (vroegere) Ethiopid en Thailand. Maar Cox heeft geen term voor wat waarschijnlijk 66n
van de meest voorkomende typen in de ontwikkelingslanden is, nl. de konservatieve
militaire bureaucratische staat (Chili, Indonesi6 enz.). Cox onderscheidt nog een type, het
"nationalistische of populistische moderniserende systeem", waarbij hij duidelijk staten als
Nkrumah's Ghana, Egypte en Tanzania voor ogen heeft. De betekenis van dit type schijnt
echter de laatste jaren eerder af dan toe te nemen.

En op de derde plaats zijn er de staten, die een anti-kapitalistische ontwikkeling hebben

ondergaan, hoewel hier ook nog een ondergeschikte kapitalistische produktiewijze, zoals
in Joego-Slavi6 en China, kan bestaan. Er zijn socialistische staten, die nog van een bijna
louter staatskapitalistische aard zijn en socialistische staten, waar het "gemeenschappelijk
eigendom van de produktiemiddelen" meer benaderd wordt.

6. Terwijl Clark Kerr industrialisatie als bron van sociale verandering beschouwt, ziet Cox de
technologie als veranderingsprincipe met totaal voorbijgaan van de produktierelaties.
Evenals Clark Kerr komt hij vanuit zijn theoretisch kader niet tot enige vorm van klasse-
konflikten en klassestrijd, hoewel zelfs "socialistische" landen hiervan niet verstoken zijn.
geweest.

1.2. INTERMEDIAIRE THEORIEEN

Tussen systeemkongruente en systeemdiskongruente theoriedn kunnen wij nog enkele theorie-
en onderscheiden, die noch (volledig) onder de systeemkongruente noch onder de systeemdis-
kongruente theoriedn geklassificeerd kunnen worden, maar eerder een tussenpositie innemen.

Er is op de eerste plaats de theorie van "politiek vakbondswezen", waarvan een gedeelte van
de auteurs impliciet of expliciet vindt, dat vakbonden zouden moeten samenwerken met de
overheid in het ontwikkelingsproces, maar van mening is, dat vakbonden in de ontwikkelings-
landen in feite niet met de overheid samenwerken maar zich inzetten voor fundamentele
veranderingen in het systeem.

En op de tweede plaats is er de fanonistische theorie, die stelt, dat vakbonden niet zouden
moeten samenwerken met de overheid en het systeem zouden moeten verwerpen, maar
konstateert, dat vakbonden in feite geihtegreerd zijn binnen het systeem en samenwerken met
de overheid. In plaats van zich in te zetten, tezamen met de stedelijke en plattelandse massa's,
voor een strukturele transformatie van de neo-koloniale ekonomie en samenleving zijn
arbeiders als "jongere deelgenoten" geihtegreerd binnen het systeem.

Wij zullen deze twee theoriedn achtereenvolgens in extenso behandelen.

1.2.1. De Theorie van "Politiek Vakbondswezen"
Een groot aantal auteurs over het vakbondswezen in de ontwikkelingslanden is de mening toe-
gedaan dat de rol van de vakbonden in de ontwikkelingslanden eerder op politiek dan op
ekonomisch terrein gesitueerd moet worden: vakbonden in de ontwikkelingslanden streven in

tegenstelling tot vakbonden in westerse landen, eerder politieke dan ekonomische doeleinden na

van hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden.
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De interesse van de auteurs in "politiek vakbondswezen" werd gestimuleerd door twee
faktoren:
-   Een deel van de auteurs was van mening dat de "eigenlijke" rol van de vakbeweging in de

ontwikkelingslanden gelegen was in de samenwerking met de overheid in het ontwikkelings-
proces en zocht de oorzaken van de schijnbare afwezigheid van deze samenwerking. Op de
achtergrond stond dan vaak nog het gevaar, dat "politiek vakbondswezen" inhield voor de               '
werking van "vrije demokratieiin" en de kansen, die het scheen te bieden aan kommunisti-
sche infiltratie in de vakbeweging in de ontwikkelingslanden. 64)

-   Een ander deel van de auteurs was overtuigd van de belangrijke rol die vakbonden in de
ontwikkelingslanden gespeeld hadden in de strijd om de onafhankelijkheid en de voort-
zetting van de nauwe alliantie tussen vakbonden en partijen/elite na de onafhankelijkheid;
en zij zochten bewijsmateriaal voor hun stelling. 65)

Hoezeer deze auteurs overtuigd waren van de politieke aard van vakbondsaktiviteiten in de
ontwikkelingslanden blijkt uit het volgende citaat uit een studie van Walter Galenson:
"It should be apparent that the outlook for non-political unionism in the newly developing
countries is not very bright. We may expect rather a higly political form of unionism with a
radical ideology. Indeed so strong is the presumption that this will be the prevailing pattern,
that, when it is absent we may draw the conclusion that unionism is in fact subordinated to
the employer or the state i.e. that we are dealing either with company unionism or a labour
front". 66)

Met betrekking tot de vakbonden in Latijns Amerika schrijft R.J. Alexander: "Vanaf het
begin is het vakbondswezen in Latijns Amerika ten zeerste van politieke aard geweest.
Praktisch alle belangrijke vakbonden in dit gebied zijn ten nauwste verbonden geweest met
een of andere politieke partij of met de regering". 67)

Verschillende redenen zijn door deze auteurs, die de politieke rol van de vakbonden in de
ontwikkelingslanden benadrukken, gegeven om de tendens tot politieke aktiviteiten van de
kant van vakbonden in de ontwikkelingslanden te verklaren:

1.   De politisering van de vakbonden vanwege hun verbondenheid met de nationalistische
bewegingen.

2.   De strategische positie, die de vakbonden innemen in de moderne sektor van ekonomie
en staatsbestel.

3.   De geringe legitimiteit en zwakke positie van de politieke elite in de ontwikkelings-
landen.

4.   De invloed van vakbonden buiten vakbondskringen/verbondenheid met de onder-

liggende lagen van de bevolking, een tendens, die door Millen "movementism" wordt

genoemd. 68)

5.   De "middenklasse"-achtergrond van vakbondsleiders in de ontwikkelingslanden wordt
door een groot aantal auteurs geihterpreteerd als een van de belangrijkste faktoren van

politiek aktivisme. 69)

6.   De allesoverheersende rol van de staa't in de ontwikkelingslanden. Regeringen in de
ontwikkelingslanden zijn de voornaamste werkgevers, bepalen vaak niet alleen het
loonniveau van hun werknemers, maar ook, min of meer direkt, van werknemers in de

privaatsektor; hun ekonomisch beleid heeft direkte gevolgen voor de re6le levens-

standaard van de arbeiders.

7. Millen verwijst naar het grote aantal revolutionaire partijen in de ontwikkelingslanden,
die alle belangengroepen trachten te politiseren, het ontbreken van traditionele banden,
die het gevaar van politisering tegenhouden (Millen meent, dat stedelijke arbeiders in de
ontwikkelingslanden de banden met het platteland en uitgebreide familie verbroken
hebben) en het alom voorkomende patroon van raciale onrechtvaardigheid in de
koloniale gebieden. 70)
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8. Veel auteurs hebben gewezen op de industridle en ekonomische zwakte/inefficiiintie van
vakbonden in de ontwikkelingslanden en deze zwakte is ook een belangrijke faktor ter
verklaring van de politieke rol van de vakbeweging in de ontwikkelingslanden (de zgn.
"politieke substitutie"-hypothese). Galensen wijst erop, dat vakbonden in de
ontwikkelingslanden niet sterk genoeg zijn om onafhankelijk te onderhandelen met de
werkgevers; de zwakke positie van vakbonden aan de onderhandelingstafel wordt nog
vergroot door de aanwezigheid van een groot industrieel reserveleger, wat de effektiviteit
van stakingsdreigingen op zijn minst vermindert; bovendien is het proces van kollektieve
onderhandelingen niet attraktief voor de vakbonden vanwege het ontstabiele karakter van
het overgrote deel van de arbeidskrachten en vanwege het feit dat kollektieve onder-
handelingen slechts uitzicht geven op graduele verbeteringen in een leefsituatie, die
grotendeels verre beneden subsistentie-niveau ligt. 71 )

Vanwege al deze en nog andere faktoren (zoals de geringe bereidheid van de "industrialiseren-
de eliten" om te luisteren naar de konsumptionistische eisen van arbeiders en het grotendeels
ontbreken van arbeiderspartijen in Afrikaanse landen, die in staat zijn om de ekonomische
eisen van vakbonden via de formele politieke strukturen te vertegenwoordigen) zouden vak-

"
bonden eerder geneigd zijn tot wat men genoemd heeft "politieke onderhandelingen

(politieke aktie) dan tot "kollektieve onderhandelingen".

Kritiek
De door de theoretici van "politiek vakbondswezen" aangehaalde faktoren ter staving van de
"politieke" rol van vakbonden in de ontwikkelingslanden zijn inderdaad faktoren, die niet
maar zonder meer door de theoretici van "niet-politiek vakbondswezen" onder de tafel
geveegd kunnen worden, maar weI degelijk relevant zijn voor een verklaring van het over het
algemeen ruimer voorkomen van politieke akties in de ontwikkelingslanden dan in de
geihdustrialiseerde landen. Toch kunnen wij ook weer bij deze theorie bepaalde tekort-
komingen ontdekken:

1. "Politiek vakbondswezen" wordt vaak beschouwd als een vorm van vakbondswezen sui
" .       ,

generis in de ontwikkelingslanden in scherp kontrast met het ekonomisch" of "business -
vakbondswezen in westerse geihdustrialiseerde landen en soms met het "produktionistisch"
vakbondswezen in de centraal geplande ekonomie6n in de oostlanden.

Deze twee kontrasterende vakbondsmodellen kunnen echter beter voorgesteld worden als
ideaal-typen die, ofschoon zij slechts een beperkte basis in de werkelijkheid hebben, toch
de mogelijkheid bieden om tegenstellingen in vakbondsgedrag binnen en tussen bepaalde
landen aan te geven.

Vakbondswezen in Amerika wordt soms voorgesteld als de "zuivere" vorm van
"ekonomistisch" of "business"-vakbondswezen. Toch hebben Amerikaanse bonden nooit
totaal afgezien van politieke aktiviteiten. De erkenning van hun kollektieve onder-
handelingsrechten (de Norris-La Guardia wet van 1932) werd enkel verkregen door
intensieve politieke aktiviteiten; in de veertiger jaren trachtte de CIO door haar Political
Action Committee - met redelijk sukses - arbeiders te bewegen te stemmen op kandidaten
die een voor de vakbeweging gunstig regeringsbeleid voorstonden; in 1948 hebben zowel
AFL en CIO grote kampagnes op touw gezet om de herverkiezing van Truman te
bewerkstelligen. Maar de over het algemeen meer "ekonomistische" aktiviteiten van de
AFL-CIO steken toch ten zeerste af bij de meer "politiek gerichte" aktiviteiten van de
International Workers of the World in Amerika.

Hoewel de boven vermelde faktoren aanleiding kunnen geven tot een grotere geneigdheid

tot politieke aktiviteiten in de ontwikkelingslanden, kan men in de ontwikkelingslanden
evenmin spreken van een "zuivere" vorm van "politiek vakbondswezen". Sommige
bonden in de ontwikkelingslanden verkiezen (of worden gedwongen) te funktioneren
binnen het systeem; andere vakbonden zijn gewoonlijk gericht op het behalen van
ekonomische winsten, maar vormen van tijd tot tijd een bedreiging voor de politieke elite,
die niet aan de eisen van de vakbonden voldoet maar weI zichzelf verrijkt; en weer andere
bonden staan radikale politieke doeleinden voor ogen maar behartigen tevens de
ekonomische eisen van de leden.
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De aard van vakbondswezen hangt af van bepaalde objektieve en subjektieve kondities, die
vakbonden 6fwel aanzetten tot een grotere gerichtheid op "kollektieve onderhandelingen"
6fwel tot een grotere gerichtheid op "politieke onderhandelingen" (hieronder vallen vooral
de aard van het socio-politieke systeem en de aard van het bewustzijn van arbeiders).

2.   Er zijn duidelijk verschillende opvattingen te konstateren bij de auteurs van "politiek vak-
bondswezen" over de aard van politieke aktiviteiten en het radikalisme van vakbonden in
de ontwikkelingslanden.

Een gedeelte van de auteurs verstond onder "politiek vakbondswezen", evenals de auteurs
van "niet-politiek vakbondswezen" de "wens/tendens van vakbonden om invloed uit te
oefenen op/of zelfs zich te allidren met nationalistische bewegingen of de nationale
regeringen na de onafhankelijkheid". Deze auteurs waren van mening, dat vakbondsbelangen
grotendeels parallel liepen met potenti6le en aktuele regimes (konsensus-theorie), met name
zouden vakbonden zich na de onafhankelijkheid identificeren met het ontwikkelingsmodel
gehanteerd door de nationale regeringen. De tendens tot nauwe, zelfs formele of strukturele
banden tussen vakbonden en regeringen na de onafhankelijkheid, in het bijzonder in
vermeende "socialistische" landen, zou bovendien nog bevorderd worden door de nauwe
relaties tussen vakbonden en politici, opgebouwd tijdens de onafhankelijkheidsstrijd.

Een ander gedeelte van de auteurs, met name Galenson, Millen en Kassalow, was echter van
mening dat vakbonden in de ontwikkelingslanden de voorrang gaven aan radikale/
revolutionaire doeleinden en akties boven beperkte ekonomistische doeleinden en akties.

Beide interpretaties waren meer gebaseerd op een a-priori theorie dan op empirisch onder-
zoek:

a.   Wat betreft de eerste richting heeft het onderzoek van Berg en Butler aangetoond dat
vakbonden in Afrika - in tegenstelling tot vakbonden in Azi6 72) - niet zo nauw
verweven waren met nationalistische bewegingen; recenter empirisch onderzoek wijst
erop, dat vakbonden in Afrika zich over het algemeen niet identificeren met de
"produktionistische/edukatieve" rol opgelegd door de overheid in het ontwikkelings-
proces.

b.   Wat betreft de tweede richting, hun generalisaties schijnen meer een produkt te zijn
van vrees voor kommunistische agitatie in het Koude Oorlog-klimaat, dat heerste
tijdens het verschijnen van hun studies, dan een produkt van empirisch onderzoek.

1.2.2. De Fanonistische Theorie

De historische rol die Marx toeschrijft aan de arbeidersklasse is niet alleen in twijfel getrokken
door systeemkongruente theoretici maar ook door radikale auteurs. Een van de belangrijkste
auteurs in Afrika, die ieder mogelijk revolutionair potentieel aan de arbeiders in Afrika ontzegt,
is Frantz Fanon. 73)

Fanon onderscheidt 4 lagen in de Afrikaanse samenlevingen, te weten nationale bourgeoisie,
proletariaat, peasantry en lompenproletariaat en hij gaat het revolutionaire potentieel van deze
4 klassen na. ledere sociale klasse wordt bepaald door de positie, die zij inneemt in de
koloniale of neo-koloniale produktiewijze.

Volgens Fanon is de arbeidersklasse in Afrika niet de uitgebuite klasse, zoals die bestond in de
beginfase van het westerse kapitalisme, maar "een gepriv ilegieerd deel van de bevolking".  Het
bestaan van de arbeidersklasse is nauw verbonden met het bestaan van de koloniale of neo-
koloniale ekonomie en samenleving. Haar bewustzijn en gedragspatroon komt sterk overeen
met dat van de bourgeoisie: zij heeft dezelfde klassebelangen als de bourgeoisie. Beiden zijn
enkel geihteresseerd in het verkrijgen en het handhaven van de privileges achtergelaten door de
blanken en niet in radikale veranderingen in de samenleving. Bovendien is de arbeidersklasse
als klasse ook numeriek te klein, daar zij minder dan 10/0 van de bevolking vertegenwoordigt.
Vanwege deze redenen stelt de arbeidersklasse geen belang in eer, revolutie, die haar van haar
bevoorrechte positie zou beroven.
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Fanon's model van revolutionaire dekolonisatie ziet af van de nationale bourgeoisie en
arbeidersklasse als mogelijke partners in het bewerkstelligen van een revolutie en vestigt alle
hoop op een alliantie van de peasantry en het lompenproletariaat, twee klassen die niets te
verliezen hebben bij een omverwerping van het koloniale systeem maar alles te winnen, onder
leiding van stedelijke revolutionaire intellektuelen.

Fanon's positie ten aanzien van de arbeidersklasse is meer gebaseerd op intuitie dan op
empirisch onderzoek. Bovendien krijgen begrippen als proletariaat, peasantry, nationale
bourgeoisie en lompenproletariaat geen precieze inhoud. Fanon schijnt een grote invloed
gehad te hebben op Debray's positie ten aanzien van de arbeidersklasse, wanneer hij schrijft:
"The mountain proletarianises the bourgeois and peasant elements and the city can
bourgeoisify the proletarians". 74) Maar Giovanni Arrighi en John Saul hebben Fanon's
positie meer wetenschappelijk en systematisch uitgewerkt in Afrika. 75)

Arrighi en Saul hebben gesuggereerd dat de ekonomische en politieke belangen van het
Afrikaanse proletariaat aan de ene kant en de elite aan de andere kant steeds meer parallel
lopen in de loop van de ekonomische ontwikkeling (men ziet hier vanuit een ander
theoretisch kader een treffende overeenkomst met systeemkongruente theoriedn). Dit
parallellisme van belangen is een gevolg van de relatief hoge lonen van geschoolde en half-
geschoolde "witte en blauwe boorden" arbeiders, die vereist zijn voor de bemanning van de
kapitaalintensieve buitenlandse bedrijven en het complexe administratieve apparaat, over-
genomen van de koloniale macht. Zij schrijven:
"De hogere lonen en salarissen werken de stabilisatie van het beter betaalde deel van de
beroepsbevolking, waarvan de hoge inkomens het doorsnijden van de banden met de
traditionele ekonomie rechtvaardigen, in de hand. Stabilisatie is op haar beurt bevorderlijk
voor specialisatie, verbetering van de onderhandelingspositie, en verdere inkomens-
verhogingen van dit kleine deel van de beschikbare arbeidskracht, die het eigenlijke
proletariaat van Tropisch Afrika vertegenwoordigt. Deze arbeiders genieten inkomens die
driemaal zo hoog of soms nog hoger zijn dan die van ongeschoolde arbeiders, en vormen
samen met de bureaucratische eliten en sub-eliten, bij de overheid en de buitenlandse
ondernemingen, wat wij de arbeidersaristokratie van Tropisch Afrika noemen. De luxe-
konsumptie van deze klasse absorbeert een belangrijk deel van het surplus, geproduceerd
in de geldekonomie". 76)

De belangen van beide groepen, elite en eigenlijk proletariaat, lopen op de volgende wijzen
parallel:

1. Beide groepen tezamen onttrekken het ekonomisch surplus aan de (plattelandse)
peasantry, de voornaamste, ja zelfs enige produktieve kracht, en de armste, potentieel
de meest revolutionaire klasse in Afrikaanse samenlevingen. In tegenstelling tot de
klassieke marxistische theorie van een groeiend klassekonflikt tussen heersende klasse
en arbeiders vindt, volgens Arrighi en Saul, de voornaamste polarisatie van belangen
eerder plaats tussen twee ekonomische sektoren, de stedelijke en de plattelandse, dan
binnen 66n produktiewijze. 77)

Een treffende overeenkomst kan hier gekonstateerd worden met Rodolfo Stavenhagen's
opvatting over de arbeidersklasse in Latijns Amerika. Stavenhagen is van mening dat de
Latijns Amerikaanse arbeidersklasse "een beneficiant van intern kolonialisme" is en dat
"dat een van de redenen van het ontbreken van een echte revolutionaire vakbeweging in
Latijns Amerika is". De ekonomische winsten van de arbeidersklasse gaan ten koste van
de landbouw, d.w.z. de peasantry. Daarom "zijn de objektieve belangen van de peasants
en de arbeiders niet identiek met betrekking tot agrarische hervorming". Bestaande
sociale strukturen in Latijns Amerika kweken niet "vanzelfsprekend" een alliantie tussen

peasants en arbeiders. 78)

2. Beide groepen hebben belang bij de handhaving en verdediging van buitenlandse onder-
nemingen. Arrighi schrijft: "Er is een overeenkomst van belangen tussen internationaal
kapitalisme en Afrikaanse elite,sub-elite en eigenlijkproletariaat (d.w.z. met uitsluiting
van migranten), waarnaar wij kollektief zullen verwijzen als de "arbeidersaristokratie"
van Tropisch Afrika". 79)
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Ondanks dit parallellisme van belangen tussen elite en eigenlijk proletariaat kunnen er toch
meningsverschillen en kleine belangenverschillen optreden tussen proletariaat en elite.
Bijvoorbeeld "waar beperking van het loon werd verlangd van de jongste deelnemers aan de
"aristokratie", werd de uitvoering bemoeilijkt door de ondubbelzinnig geprivilegieerde positie
van de andere leden, de politici en het salariaat". 80) Maar zulke verschillen zijn van gering
belang naast de overwegende konsensus.

De belangen van de elite en het eigenlijk proletariaat zijn echter niet alleen gericht tegen de
eigenlijke peasantry, maar ook tegen de half-geproletariseerde peasants. Het grote aantal
ongeschoolde arbeiders in Afrikaanse steden moet eerder beschouwd worden als een deel van

de peasantry, dat tijdelijk in loondienst is, dan als een deel van het eigenlijke stedelijke
proletariaat. Arrighi en Saul schrijven:
"De klasse van loonarbeiders is gepolariseerd in twee strata. Loonarbeiders in het laagste
stratum (d.w.z. ongeschoolde migranten) zijn enkel marginaal of gedeeltelijk geproletariseerd,
daar zij tijdens hun levensperiode het grootste deel van de subsistentiemiddelen ten behoeve
van hun gezinnen van buiten de loonekonomie verkrijgen. Wij voelen ons daarom gerecht-
vaardigd de loonarbeiders in het laagste stratum als een deel van de peasantry te beschouwen . . . . .

Dit lager stratum, bestaande uit arbeiders en werklozen, die nauwe banden met de peasantry
onderhouden, heeft in feite belangen die tegengesteld zijn aan de bestaande orde". 81)

De half-geproletariseerde peasants zijn, in tegenstelling tot het eigenlijke proletariaat, te arm
om de banden met het platteland te verbreken. Uit deze opvatting blijkt dat Arrighi en Saul,
op een gekwalificeerde wijze, Fanon's visie aanhangen met betrekking tot het lompen-
proletariaat: het lompenproletariaat zal dienst doen als het stedelijk speerpunt van de op de
peasantry gebaseerde revolutionaire beweging.

Kritiek
Alvorens over te gaan tot een kritiek van Arrighi en Saul's opvatting over de rol van de
arbeidersklasse en vakbeweging, moeten wij eerst wijzen op bepaalde verdiensten van hun
benadering.

Op de eerste plaats hebben zij getracht op systematische en komparatieve wijze tot
generalisaties te komen over de Afrikaanse arbeidersklasse door het patroon van ekonomische
ontwikkeling (met name de neo-koloniale ontwikkeling) in relatie te brengen met de struktuur
en de betekenis van politieke aktie. Zulk een perspektief ontbreekt nog maar al te vaak in
systeemkongruente studies over de arbeidersklasse en arbeidersbeweging in Afrika. 82)

En op de tweede plaats tracht de arbeidersaristokratie-these een verklaring te geven van het

gedrag van de arbeidersklasse en vakbeweging in een tamelijk grote reeks van Afrikaanse
staten - te weten het algemene gebrek aan konstant vakbondsmilitantisme, de schijnbaar

passieve inkorporatie van de meeste vakbonden in het een-partijen-stelsel en de schijnbare
berusting in "verkeerde dekolonisatie" ( Fanon) - zonder te vervallen  in de al  te vaak voor-
komende offici*le en semi-offici6le dwaling van een essenti6le eenheid van deze samenlevingen
in de strijd voor ontwikkeling.

Toch heeft de "arbeidersaristokratie"-these ernstige tekortkomingen en beperkingen, sommige
van meer theoretische aard, andere als gevolg van overgeneralisatie van empirische gegevens:

1. Empirisch gezien  is hun interpretatie van de klassepositie van het proletariaat vooral van

toepassing op geschoolde arbeiders in bepaalde industrieKn en bepaalde landen, met name
Oostafrikaanse landen, en ook op (althans het grootste gedeelte van) "witte boorden"
arbeiders in Afrika 83), maar niet op geschoolde en halfgeschoolde arbeiders in West
Afrika, zoals de studies van Jeffries over Ghana en Peace over Nigeria duidelijk aantonen.
84)

Arrighi en Saul koncentreren zich op 2 dimensies van de klassestruktuur, nl. het patroon
van surplus-toedigening en inkomensongelijkheid. Hun analyse verwijst impliciet (vooral
in hun beschouwing over "proletarisatie") naar de sociale en kulturele betrekkingen van
arbeiders tot andere klassen. Wij zullen in onze kritiek van deze door Arrighi en Saul aan-
gegeven dimensies van de klassestruktuur uitgaan:
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a. Surplus-toeuigening: Arrighi en Saul suggereren dat enkel de peasantry in Afrika enig
belangrijk surplus produceert en dat het proletariaat een partner is in de toe6igening van
dit surplus. Maar dit is een simpele voorstelling van zaken. Hoewel de Ghanese ekonomie
in hoge mate afhangt van de produktie en export van cacao, zijn transport en dienst-
verlenende industrietin niet minder belangrijk voor het verschijnen van cacao op de
internationale markt dan zijn feitelijke verbouw. Hoewel Arrighi en Saul tot een her-
interpretatie willen komen van het klassieke marxistische schema van produktie en toe-
eigening in Afrikaanse kontekst, wat op zich een loffelijk streven zou kunnen betekenen,
kan men eenvoudig niet z6 ver gaan als te stellen dat geschoolde "blauwe boorden"
arbeiders, zelfs als zij in overheidsdienst zijn, niet produktief zouden zijn. Een meer even-
wichtige interpretatie zou het bestaan moeten erkennen van serieuze ekonomische
konflikten zowel binnen de stedelijke en plattelandse produktiesektoren als ook tussen
hen beide. Hoewel de producenten op het platteland (de peasants) op direkte wijze uit-
gebuit worden door de kopers en wederverkopers van agrarische produktie, hebben de
stedelijke arbeiders indirekt te lijden onder het buitensporige winstbejag van (plattelandse-
stedelijke) ondernemers. En nog belangrijker, loonarbeiders, waaronder geschoolde
arbeiders, hebben in West Afrika, zoals wij reeds verschillende malen aangestipt hebben,
ernstige konflikten met de politieke en bureaucratische elite over de verdeling van het
nationale surplus en over het falen van deze elite om de korruptie van staatsambtenaren
in te dammen, die ten koste gaat van zowel producenten op het platteland als arbeiders
in de steden.

b. Inkomensongelijkheid: Geschoolde arbeiders verdienen volgens Arrighi en Saul minstens
driemaal zoveel (en vaak meer) dan ongeschoolde arbeiders. Deze generalisatie is echter
gebaseerd op Oost Afrika. In Kenya en Oeganda is het overgrote deel van de geschoolde
arbeiders in dienst van kapitaalintensieve, multinationale bedrijven. De mogelijkheid en
bereidwilligheid van deze ondernemingen om hoge lonen te betalen ten einde geschoolde
arbeiders aan te trekken en te stabiliseren, die zeker in het verleden in al te geringe mate
voorhanden waren, resulteert volgens Arrighi en Saul in een spiraalvormig proces
(regeringen en privaatondernemers trachten steeds meer geschoolde arbeiders van de ene
sektor naar de andere over te halen). 85)

In de meeste landen van West Afrika echter, in het bijzonder in Ghana, werkt het grootste
gedeelte van de geschoolde arbeiders in staatsondernemingen. Daar er geen serieus
arbeiderstekort bestaat, hebben privaatondernemers de regering gevolgd in het laag houden
van de lonen. In Ghana is het loonsverschil tussen geschoolde en ongeschoolde arbeiders
sinds 1920 ongeveer in de rangorde van 2:1 (hoewel met regionale verschillen). (zie tabel 1).

Tabel 1 Gemiddelde Maandelijkse Lonen Per Beroep Rond 1970
(in cedis) *

Beroep Accra Tema Kumasi Takoradi Platteland

Ongeschoold 19.21 22.09 19.15 18.82 21.32

Halfgeschoold 20.23 26.98 37A7 25.27 25.00

Geschoold 28.94 36.43 38.57 36.43 34.35

Lage Witte Boorden 30.28 38.78 30.91 38.01 55.00

* Aantekening:
Ghanese cedi (= 100 pesewa) stond vroeger ongeveer gelijk met de Amerikaanse dollar; thans ongeveer gelijk
aan f. 2,30

Bron: Peil, M., The Ghanaian Factory Worker, Cambridge, 1972, p. 76.
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Hoewel het verschil in lonen tussen geschoolde en ongeschoolde arbeiders, in percentages
uitgedrukt, groot moge lijken in vergelijking met Europa, moet men toch bedenken, dat
het werkelijke inkomen van geschoolde arbeiders steeds meer gedaald  is na  1960 en dat
het werkelijke inkomen van de meeste geschoolde arbeiders thans beneden subsistentie-
niveau ligt. Bovendien is het inkomensverschil tussen geschoolde en ongeschoolde
arbeiders in feite slechts minimaal in het licht van de groeiende kloof tussen hun beider
inkomen en dat van de elite en sub-elite (op het eind van de zestiger jaren lag het verschil
tussen hoogst en laagst betaalde arbeiders in de Ghanese openbare diensten in de rangorde
van 1 :39). Hoewel wij hierop later nog dieper zullen ingaan (zie 2.2.4.3), mogen wij hier
reeds besluiten dat de geschoolde arbeiders in West Afrika geen "aristokratische"levens-
standaard genieten, maar het beter hebben dan ongeschoolde arbeiders en werklozen,
vooral door het feit dat zij een betrekkelijk zekere werkgelegenheid hebben.

c. Sociale/Kulturele Relaties met Andere Sociale Klassen: ledereen die in West Afrikaanse
arbeidersbuurten is geweest weet, dat levensstijl, levenskansen, konsumptiepatronen en
sociale gewoonten van geschoolde arbeiders nauw overeenkomen met die van ongeschool-
de arbeiders en andere onderliggende lagen van de bevolking, in schril kontrast met de
(westerse) levensstijl van de elite, en dat het netwerk van relaties van geschoolde arbeiders
zich afspeelt binnen die omgeving van de onderliggende lagen van de bevolking, terwijl
relaties met de elite (hoewel er soms verwantschapsbanden zijn) uiterst minimaal of totaal
afwezig zijn. Bovendien zijn de kansen van individuele en inter-generationele mobiliteit
uiterst gering geworden sinds de onafhankelijkheid, daar de meeste banen in staats-
bedrijven en privaatondernemingen bezet zijn. De introduktie van hogere en strengere
kwalifikatie-eisen voor werkgelegenheid in het Ghanese administratieve apparaat, tezamen
met de afschaffing van kosteloos middelbaar onderwijs, kan men beschouwen als een
poging van de elite en sub-elite om hun geprivilegieerde positie in de samenleving ook te
verzekeren voor hun kinderen in een situatie, waarin het aantal beschikbare hogere
funkties steeds meer afneemt. Geschoolde arbeiders zijn daarom in toenemender mate
onderscheiden van de elite en sub-elite zowel door het patroon van hun levensstijl en
sociale relaties als ook door hun hoger inkomen en klasse-situatie.

2.   De theorie van Arrighi en Saul is, zoals wij reeds eerder benadrukt hebben, gebaseerd op een
simplistische opvatting van de relatie tussen klassepositie en politieke aktie.

Arrighi en Saul stellen, dat "aanzienlijke aandacht moet besteed worden aan een punt dat
steeds door Frantz Fanon benadrukt werd, nl. dat men al zijn hoop op een signifikante
transformatie van de samenleving in onafhankelijk Afrika moet stellen op de verontwaardiging
van de peasantry ten aanzien van de groeiende socio-ekonomische verschillen in de samen-
leving". 86) Het enige fundament waarop deze opvatting schijnt te rusten is de band die
Arrighi en Saul leggen tussen relatieve armoede en revolutionair potentieel, een band waarvoor
- hoewel misschien terecht in zijn identifikatie van de peasantry als de armste groep in de
Afrikaanse situatie - sociologisch geen enkele rechtvaardiging bestaat in de Afrikaanse situatie.
Saul heeft zelf gewezen op de ernstige limitaties voor het ontstaan van een revolutionair
bewustzijn bij de peasantry in Afrika, hoewel hij deze situatie slechts als een tijdelijk verschijn-
sel ziet. 87) De geschiedenis in Afrika en in andere ontwikkelingslanden toont aan dat voor-
beelden van aktieve peasant participatie in revoluties, die niet ook tegelijkertijd en primair
nationale revoluties waren, uiterst zelden zijn voorgekomen; en in die enkele gevallen, dat zij
plaats vonden, lag de leiding bij stedelijke aktivisten.

Arrighi en Saul's onderschatting van het belang van de organisatie-faktor in het tot stand
komen van politieke aktie wordt nog meer manifest in hun opvatting dat werklozen en
ongeschoolde arbeiders zullen dienen als het stedelijk speerpunt van een op de peasantry
gebaseerde revolutionaire beweging. In Ghana, alsook in andere samenlevingen, zijn de
ongeschoolde arbeiders over het algemeen afhankelijk geweest van geschoolde arbeiders voor
organisatie en leiderschap. Werklozen, verspreid wonend in de steden, meestal zonder enige
vorm van leiderschap en gekenmerkt door onderlinge konkurrentie in het vinden van
subsistentiemogelijkheden, kunnen, zoals Fanon zelf aangeeft, gemanipuleerd worden door
de "hoogste (hetzij radikale hetzij reaktionaire) bieder" en moeten van buitenaf georganiseerd
worden (voor de revolutionaire strijd).
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Geschoolde arbeiders daarentegen, hoewel een hoger inkomen genietend dan peasants,
werklozen en ongeschoolde arbeiders, hebben tot nog toe de meest radikale bonden in
Afrika gevormd. Dat zij niet beschouwd worden als een "arbeidersaristokratie" door de
onderste lagen van de bevolking, blijkt uit de steun voor hun voornaamste stakings-
aktiviteiten van de kant van de massa van de bevolking, die vaker naar hen opziet als een
mogelijke verzetshaard tegen de toenemend inegalitaire struktuur in de samenleving. Hoog-
geschoolde spoorwegarbeiders in geheel Afrika hebben steeds een hoge mate van militantisme
en radikaal politiek bewustzijn aan de dag gelegd. 88) Bovendien tonen de algemene
stakingen van 1964 in Nigeria en van 1971 in Ghana aan, dat ook andere (geschoolde)
arbeiders bereid zijn de heersende klassen te bedreigen in krisissituaties.

Rest ons nog er op te wijzen dat John Saul zeer onlangs zijn opvatting onder invloed van
enkele zeer recente onderzoeken naar de rol van de arbeidersklasse en vakbeweging in
Afrika enigszins gewijzigd heeft. Hoewel hij blijft waarschuwen tegen een al te optimistisch
"proletarisch messianisme" met voorbijzien van een potentieel revolutionaire rol van de
peasantry en wijst op de cruciale limitaties ten aanzien van het ontstaan van een revoluti-
onaire ideologie en aktie bij een stratum dat nog numeriek klein is en een positie in de
samenleving bezet, die haar alle mogelijkheden lijkt te bieden om haar onmiddellijke
(ekonomische) belangen te behartigen, schrijft Saul: "The African working class should not
be prematurely labelled (as appears to have been the mistake in referring to it in such an
evocative term as "labour aristocracy"). The role of this class is far from being frozen by
history or by any internal logic of the current African socio-economic structure. What is
needed instead is to concentrate upon the processes which are at work in specific African
settings". 89)

1.3. SYSTEEMDISKONGRUENTE THEORIEEN

Onder systeemdiskongruente theorie6n worden hier verstaan theorie6n, die impliciet of
expliciet stellen, dat arbeiders niet moeten samenwerken met de overheid binnen het huidige
systeem en dat arbeiders zich in feite ook onthouden van zulk een samenwerking en het
systeem verwerpen. Volgens systeemdiskongruente theorie6n dient de overheid en haar
ontwikkelingsstrategie niet het algemeen belang maar het belang van de geprivilegieerde klassen

in de samenleving. Het arbeidersbelang vereist daarom strukturele veranderingen aan te brengen
in de samenleving en arbeiders in kombinatie met andere (potentieel) revolutionaire/radikale
klassen in de samenleving zullen deze veranderingen teweeg moeten brengen,

Terwijl systeemdiskongruente theorie6n als het anarchisme en het syndikalisme (vooral in
anarcho-syndikalistische vorm) met zijn grote ideaal van de revolutionaire, algemene staking,
die zou leiden tot de vervanging van de staat door vrij verbonden arbeidersgemeenschappen
vooral grote opgang hebben gemaakt in Latijns Amerika vanaf de opkomst van het industrieel
kapitalisme tot 1930 90), was het doctrinair marxisme-leninisme (kommunisme) de belang-

rijkste systeemdiskongruente theorie die invloed heeft uitgeoefend op de vakbonden in Afrika.
Wij zullen daarom laatstgenoemde theorie hier uitvoerig behandelen.

1.3.1. Doctrinair Marxistische Theorie ( Kommunisme)  over de  Rol van Arbeidersklasse en

Vakbeweging in de Ontwikkelingslanden
De doctrinair marxistische benadering van de arbeidersklasse en vakbeweging in de
ontwikkelingslanden stoeIt in grote mate op de klassieken Marx, Engels en Lenin, en zij tracht
de theorie van deze klassieken ten aanzien van de rol van de arbeidersklasse en vakbeweging in
de europese landen te exporteren naar de ontwikkelingslanden.

Een grote moeilijkheid voor deze auteurs en een bron van onderlinge konflikten is gelegen in
het feit dat de opvattingen van Marx en Engels niet altijd parallel lopen met die van Lenin. Hun
opvattingen over de historische rol van de arbeidersklasse lopen niet zo ver uiteen. Marx ziet de
arbeidersklasse als dd revolutionaire sociale kracht in kapitalistische samenlevingen; Lenin ziet
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haar als het voornaamste element in een revolutionaire alliantie met de armste strata van de
peasantry. Maar hun opvattingen ten aanzien van de rol van de vakbeweging lopen uiteen en
zijn soms met elkaar in tegenspraak.
De opvattingen van Marx en Engels ten aanzien van de rol van de vakbeweging•in westerse
kapitalistische landen, die grotendeels gevonden kunnen worden in hun vroegste geschriften,
hebben een optimistisch karakter. 91) Hun positie  kan als volgt worden samengevat:  De
evolutie van industrieel kapitalisme biedt de mogelijkheid voor kollektieve organisatie,
doordat arbeiders in groten getale tezamen worden gebracht, en de uitbuiting, die arbeiders
in de grootondernemingen ondervinden, zet hen aan om zich aaneen te sluiten ter verdediging
van hun belangen ten aanzien van de uitbuiter, de kapitalist. Deze eenheid bedreigt de
stabiliteit van het kapitalisme doordat zij de kompetitie in de arbeidsmarkt overstijgt; zij
ontwikkelt ook het klassebewustzijn van de arbeiders en traint hen in de strijdmethoden.
Vanwege de beperkte ekonomische resultaten die vakbonden kunnen behalen binnen het
kapitalistisch systeem, nemen zij steeds meer hun toevlucht tot politieke aktievormen en
uiteindelijk vormen zij een direkte bedreiging voor de gehele struktuur van klasseoverheersing.
Ofschoon deze vroege revolutionaire interpretatie van het vakbondswezen daarna nooit meer
op theoretisch niveau is herzien, geven Marx en Engels in latere brieven blijk van een pessimis-
tischer opvatting, mede onder invloed van ontwikkelingen in de westerse (vooral Engelse) vak-
beweging. Deze pessimistische opvatting was in eerste instantie gebaseerd op drie (hoewel
tijdelijk geldende) faktoren: gebrek aan revolutionaire aktiviteiten was een gevolg van het
feit, dat bestaande vakbonden niet de gehele arbeidersklasse vertegenwoordigden, maar een
"aristokratische minderheid" van "bevoorrechte arbeiders", dat de leiders - materieel en
ideologisch - korrupt waren en tenslotte, dat de Engelse arbeidersklasse steeds meer "bourgeois"
werd ten gevolge van het monopolie-karakter van het Engelse kapitalisme in de wereld-
ekonomie (arbeidersaristokratie-these bij Marx en Engels in hun latere geschriften). Hoewel dit
in principe slechts tijdelijke faktoren waren, krijgt men toch soms de indruk dat Marx en
Engels in hun latere periode van mening waren dat de rol van de vakbeweging in bepaalde
gevallen beperkt blijft tot het stellen van ekonomische eisen.

Lenin stelde echter in zijn pamflet "Wat Te Doen" dat die faktoren, die door Marx en Engels
als uitzondering werden gezien (op de algemene regel van een revolutionair vakbondswezen),
in feite kenmerkend waren voor het vakbondswezen, m.a.w. dat de normale aktiviteiten van
vakbonden geen bedreiging vormden voor de stabiliteit van het kapitalistisch systeem. Een
bijkomstige reden hiervoor was de onderlinge verdeeldheid binnen de vakbeweging zelf, maar
de voornaamste reden was het ontbreken van een revolutionaire ideologie: "zonder
revolutionaire theorie kan er geen revolutionaire beweging zijn". Vakbonden op zichzelf
genomen komen niet verder dan een "vakbondsbewustzijn": "de overtuiging, dat het nood-
zakelijk is om zich te verenigen in vakbonden om werkgevers te bestrijden en om de
regering te dwingen de noodzakelijke arbeidswetgeving uit te vaardigen". 92) Uit dit citaat
volgt, dat ook Lenin begreep dat het "ekonomisme" van de vakbonden de akties van de
arbeidersklasse niet enkel beperkte tot de ekonomische sfeer; deze gerichtheid op ekonomische
doeleinden vereiste vaak dat vakbonden politieke druk uitoefenden om koncessies te verkrijgen.

De overgang echter van een vakbondsbewustzijn naar een revolutionair bewustzijn (in Lenin's

terminologie "een sociaal-demokratisch" bewustzijn), waarbij de beperkte ekonomische doel-
einden van de arbeidersklasse overstegen worden door een erkenning van de "onverzoenbare
tegenstelling van hun belangen ten aanzien van de totaliteit van het moderne politieke en
sociale systeem" vereist indoktrinatie van buitenaf door partijkaders. Het resultaat van
socialistische indoktrinatie door de partij zal zijn dat het proletariaat tezamen met de boeren

(voor wie niets anders overblijft dan de zijde van het proletariaat te kiezen) een onverzoenlijke

strijd zal aangaan met de bourgeoisie onder leiding van de proletarische voorhoede, zich de
staatsmacht zal toe6igenen, zich in kommunes (sowjets) zal organiseren en alle aktiviteiten
hiervan zal verenigen. De strijd om het behoud van de revolutie en de ontwikkelingsinspanning
in Rusland na 1917 leidde echter tot een steeds grotere nadruk op een sterk gedisciplineerde

partij als richtsnoer voor de revolutie ten koste van elke vorm van direkte arbeiderskontrole
van de produktiemiddelen. Stalin verhief deze tendens van een toenemende ondemokratische
partijkontrole, geboren uit pragmatische noodzaak, tot de korrekte vorm van socialisme.

Ondanks soms voorkomende verschillen in de interpretatie van de klassieken hebben
kommunistische specialisten in vakbondswezen in de ontwikkelingslanden, zoals Deutschland,
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Dummer, Wilke, Woddis, Sobelyev, Mirskii, Avakow, Iscaro e.a. 93), gepoogd het marxistisch-
leninistisch standpunt betreffende de rol van de arbeidersklasse en vakbeweging toe te passen

in de ontwikkelingslanden met geringe aanpassingen aan de plaatselijke situatie. Hoofdbestand-
deel van hun theorie was dat de omzetting van nationaal-demokratische revoluties in
socialistische revoluties een voortdurende klassestrijd vereiste, gevoerd door/en vooral geleid
door de arbeidersklasse in de ontwikkelingslanden. Empirisch onderzoek schijnt echter deze
auteurs steeds meer ontvankelijk te maken voor de bijzondere faktoren in de ontwikkelings-
landen, die de ontwikkeling van een arbeidersklasse, klassebewustzijn en klassestrijd belemmeren
/verdagen. In hun geschriften verwijzen zij naar de volgende belemmerende faktoren: de
arbeidersklasse is klein en bestaat vooral uit peasant-arbeiders met een traditionele instelling;
geschoolde arbeiders zijn vaak "arbeidersaristokraten"; veel arbeiders werken in kleine bedrijven
wat de organisatie bemoeilijkt; en tenslotte een zwaar wegende faktor, er is slechts een laag
niveau van klassebewustzijn. Toenemende industrialisatie echter zal, volgens hen, verandering
brengen in de bestaande situatie: toenemende industrialisatie vergroot het aantal arbeiders,
vereist beter geschoolde arbeiders en leidt tot grotere koncentratie van arbeiders, hetgeen klasse-

bewustzijn en klasse-organisatie vergemakkelijkt. 94)

Ondanks de erkenning van alle vermelde faktoren die klassebewustzijn en klasse-organisatie
belemmeren, hebben vele kommunistische auteurs hoge verwachtingen van de arbeiders-
bewegingen in de ontwikkelingslanden als de "leerscholen van het proletariaat". Sommige
auteurs zijn zo optimistisch over de rol van de vakbeweging in de ontwikkelingslanden, dat zij
haar onder bepaalde voorwaarden de funktie van "voorhoede" van de arbeidersklasse toekennen,
een funktie, die normaal gesproken gereserveerd blijft voor de partij. Zo schrijft Sobolyev, dat
"de rol van revolutionaire voorhoede tot op zekere hoogte gespeeld kan worden door de vak-
bonden in die landen waar de marxistisch-leninistische partijen niet bestaan". 95) De toen-
malige sekretaris-generaal van de (kommunistische) vakinternatjonale, het WVV, Ibrahim Zakharia,
meende echter te moeten waarschuwen tegen een mogelijke overschatting van de rol van de vak-
beweging in Afrika en stelde, dat de "voorhoede-theorie" een kunstmatige isolering teweeg zou
kunnen brengen ten aanzien van andere sociale krachten, die zouden kunnen participeren in de
nationale revolutie, hetgeen "sektarianisme" in de hand zou kunnen werken. 96)

Een van de bekendste kommunistische auteurs over arbeiders en arbeidersbewegingen in Afrika
is de Engelsman Jack Woddis. 97)

Woddis heeft voortdurend gepolemiseerd tegen wat hij noemt de "zwartmaking van de
Afrikaanse arbeidersklasse" door zowel fanonistische schrijvers (met name Fanon zelf en Arrighi
en Saul) als door systeemkongruente auteurs (met name Berg en Butler). Zijn aanval verloopt
vooral langs twee lijnen:

a. Woddis verzet zich heftig tegen de stelling van een geprivilegieerd karakter van het
Afrikaanse proletariaat. Op basis van bewijsstukken over lage lonen in de koloniale tijd, het
afvloeien van het inkomen van arbeiders naar verwanten/stamgenoten in de stad en op het
platteland en slechte stedelijke levenskondities, komt hij tot de konklusie dat er binnen de
moderne sektoren van de Afrikaanse ekonomie6n een uitgebuite en verpauperde arbeiders-
klasse bestaat. Woddis ziet op grond hiervan (over het algemeen) geen ekonomische, sociale
of politieke tegenstellingen binnen de arbeidersklasse en tussen de arbeidersklasse en de
rest van de onderliggende lagen van de bevolking. Als uitzondering op deze algemene regel
wil hij dan nog weI toegeven dat er een zeer kleine minderheid van arbeiders met een hogere

levensstandaard bestaat (voornamelijk regeringsambtenaren en geschoolde arbeiders).
Woddis merkt met reden op, dat de koloniale overheid zich niet zo veel moeite zou hebben
getroost om de arbeidersbeweging te onderdrukken en haar te isoleren in de onafhankelijk-

heidsstrijd, als de arbeiders een bevoorrechte positie zouden hebben ingenomen in de
koloniale maatschappij;

b.  Woddis is geneigd arbeiders en arbeidersbeweging in Afrika een revolutionair klassebewust-
zijn toe te kennen, gericht tegen de belangen van de uitbuitende klassen en onderdrukkende
regimes.

Op basis van een studie van vakbondsaktie tegen het kolonialisme in 26 Afrikaanse gebieden
komt Woddis tot de konklusie dat arbeiders in Afrika de "pacemakers" waren van de
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nationale bevrijdingsbewegingen (door het organiseren van de voornaamste konfrontaties
met het imperialisme, met name stakingen, waardoor het bewustzijnsniveau van de
bevolking verhoogd werd).

Na de onafhankelijkheid ontdekt Woddis rond 1963 een nieuw offensief door de vak-
bonden tegen reaktionaire regimes in Afrika, waarbij algemene (politieke) stakingen de
'8beslissende aktie" kunnen zijn om deze regimes omver te werpen.

Terwijl Woddis nog bereid is om het bestaan van een kleine groep geprivilegieerde vak-
bondsleiders (voornamelijk verbonden met de "vrije" vakinternationale, het IVVV) op het
eind van de koloniale tijd toe te geven, kan men in zijn werken geen enkel voorbeeld
vinden van een vakbond of vakbondsleider in de onafhankelijke staten, die gefaald heeft
in de strijd tegen het neo-kolonialisme.

De generaliseringen van Woddis, die de bevindingen van niet in zijn theorie passend
researchwerk eenvoudigweg schijnt te negeren, zijn niet enkel het gevolg van de over-

drijvingen die een polemiek nu eenmaal met zich meebrengt, noch enkel het gevolg van de
heroikche stijl van Woddis met betrekking tot de arbeidersklasse. Woddis verdedigt in feite
geen werkelijke Afrikaanse arbeidersklasse of vakbeweging, maar een theoretische (en -in
marxistische zin- een ideologische) arbeidersklasse, die een "leidende" rol speelt in ieder land
op ieder historisch tijdstip, ondanks alle zwakheden, die Woddis zelf, evenals andere
doctrinair marxistische auteurs, onderkent. Gekonfronteerd met het niet revolutionair op-
treden van "zijn" arbeidersklasse in sommige delen van Afrika, en het niet eens bestaan van
de arbeidersklasse in andere delen van Afrika, geeft Woddis zich over aan futurologie of aan
de noodzaak van een (problematische) "partij van de arbeidersklasse". Zonder een "werkelijk
onderzoek naar de verschillende klassestrukturen in ieder land" en naar "de rol gespeeld
door verschillende klassen in de strijd" waarvoor Woddis zelf een lans breekt 98), blijft zijn
theorie, hoewel bedoeld als een dienst aan de arbeidersbeweging in Afrika, een "proletarisch
messianisme".

Kritiek
Doctrinair marxistische analyse heeft de verdienste, in tegenstelling tot systeemkongruente
theorie6n, dat zij vakbondsontwikkeling heeft gerelateerd aan klasse-ontwikkeling in Afrika, dat
zij het vakbondswezen bestudeerd heeft binnen een zich historisch ontwikkelende Afrikaanse
samenleving en dat zij deze samenlevingen heeft gezien als satellieten, afhankelijk van de metro-
polen. Maar doctrinair marxistische analyse vertoont ook serieuze tekortkomingen:

1.   Er is het dogmatisch vasthouden aan de klassieken, hoewel Marx, Engels en Lenin nooit
geschreven hebben over de Afrikaanse arbeidersklasse en vakbeweging en over sociale
revoluties in Afrika. Ledda heeft reeds de simplistische analyse, overgeneralisatie, en
futurologie van doctrinair marxistische studies aan de kaak gesteld. 99) Het ethnocentrisme
van deze doctrinair marxistische analyse maakt ze tot een spiegelbeeld van veel systeem-

kongruente theorieen.

2.   En samenhangend met punt 1, doctrinair marxisten hebben gepoogd de tendens in Afrikaans
socialisme en systeemkongruente theorie6n om het proces van klasseformatie in Afrika te
negeren, te korrigeren. Maar in hun poging om deze tendens te korrigeren plantten zij bijna
mechanisch het schema van klasse-relaties karakteristiek voor westers kapitalisme en haar
ontwikkeling uit Europees feodalisme over naar Afrika. De introduktie van de kapitalistische
produktiewijze in Afrikaanse samenlevingen heeft niet geleid tot de (totale) vernietiging van
vooraf bestaande produktiewijzen. Veel arbeiders in Afrika zijn nog niet (volledig) "bevrijd
van het land" en werken vaker tegelijkertijd in de kapitalistische sektor en in wat marxisten
de "kleine waren-produktiesektor" noemen, wat belangrijke gevolgen heeft voor het ontstaan

en de groei van klassebewustzijn in Afrikaanse samenlevingen. Klasse-analyse in Afrika moet
daarom uitgaan van:

a.   De identifikatie en analyse van bestaande produktiewijzen en van een onderzoek naar de
processen van interaktie en "artikulatie" tussen de verschillende produktiewijzen binnen
een specifieke sociale formatie.
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b.   Bovendien moet deze klasse-analyse steeds gesitueerd worden binnen een analyse van de
relaties van de Afrikaanse samenlevingen en ekonomie6n met het internationaal
kapitalisme. Het meest bekende aspekt van klasseformatie van koloniale en neo-koloniale
samenlevingen is het bijna totaal ontbreken van een nationale bourgeoisie en de
belangrijke rol van de politieke en bureaucratische elite, die deze staten bestuurt.

Er zijn thans echter aanwijzingen van een toenemend wetenschappelijke houding van
Marxistische zijde, gebaseerd op uitvoerig empirisch onderzoek.

lan Clegg's studie over zelfbeheer in Algerije is 66n voorbeeld van zulk een wetenschappelijke
marxistische benadering. 100) Hij stelt ons op overtuigende wijze voor de paradoxale these,
dat de Algerijnse arbeiders (vanwege historische omstandigheden) verwikkeld waren in een
revolutionaire aktiviteit (het bezetten en beheren van industri6le en agrarische onder-
nemingen) voordat zij een revolutionair of zelfs een vakbondsbewustzijn ontwikkeld hadden.
Hun geringe aantal en gering bewustzijn maakte het de opkomende bureaucratische klasse
mogelijk hun revolutionaire, hoewel hoofdzakelijke spontane aktie (van zelfbeheer) in
1962-63 teniet te doen. Een dergelijke analyse kan de doctrinair marxistische analyse
opmerkzaam maken op:

a.   het ingewikkeld karakter van de ontwikkeling van het revolutionair klassebewustzijn en
de revolutionaire aktie;

b.   de afkeer, die arbeiders vaker in de geschiedenis hebben getoond voor autoritaire en
bureaucratische organisatie-vormen. 101) Het konflikt tussen centraliserende   en
libertaire tendensen is sinds de vernietiging van de Kronstadt Kommune een
socialistische dilemma (China). De herintroduktie van libertaire waarden in het
doctrinair marxisme zou een bevrijdende uitwerking kunnen hebben en een einde maken
aan het extreme staatsdirigisme en bureaucratisme.

De zeer recente studies van Jeffries over de hooggeschoolde spoorwegarbeiders van Sekondi-
Takoradi in Ghana en Peace over het proletariaat in de grote buitenlandse bedrijven te Lagos
in Nigeria 102) zijn andere voorbeelden van zulk een wetenschappelijke benadering door
jonge marxisten. Zij argumenteren dat de door hen bestudeerde (geschoolde) arbeiders zich
niet identificeren met de elite en hun ontwikkelingsstrategie, maar dienen als katalysators
voor de expressie van de grieven van de massa tegen de heersende elite. Vanwege deze
identificatie van arbeiders met de onderliggende lagen van de bevolking spreken zij over het
bestaan van een "stedelijk populisme" in Ghana en Nigeria. Jeffries schrijft: "In Ghana, as
in several of the Latin-American countries, urban populism might well be the response of
unionised workers to a stagnant economy, urbanisation without industrialisation, and
intense frustration of their social mobility aspirations". 103) De identifikatie van belangen
van (geschoolde) arbeiders en andere onderliggende lagen van de bevolking (werklozen,
kleinhandelaren) kan afgelezen worden van de gezamenlijke akties tijdens stakingen van deze
arbeiders. Toch lijkt mij hun theorie voor kritiek vatbaar. Hoewel men vanuit het begrip
sociale formatie de mogelijkheid van een gezamenlijk bewustzijn/aktie van de onderliggende
lagen van de bevolking tegen de heersende klassen niet kan uitsluiten, ziet men toch over
het algemeen een grote mate van ambivalentie optreden in het bewustzijn/akties van deze
strata (werklozen, kleine producenten en handelaren en arbeiders hebben niet enkel
gemeenschappelijke, maar ook tegengestelde belangen). Bovendien is het in Afrika, met
uitzondering van Soedan, Ethiopi6 en Nigeria, nog nooit gekomen tot een "permanente
alliantie" tussen arbeiders, werklozen en kleine producenten/handelaren, wat onder meer
zou vragen om een gezamenlijk programma en de bereidheid van vakbonden om hun
onmiddellijke grieven en eisen te matigen ten gunste van de andere onderliggende lagen van
de bevolking, zoals bijv. te zien is in het CLAT-programma met betrekking tot Latijns
Amerika. 104)
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1.4. POGING TOT EEN SYNTHESE VAN DE THEORIEEN OVER DE ROL VAN

ARBEIDERS EN ARBEIDERSBEWEGING IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN

Ons overzicht van de verschillende theorie n over de rol van arbeiders en arbeidersbeweging
in de ontwikkelingslanden liet twee kontrasterende opvattingen zien over de rol van
arbeiders en arbeidersbewegingen in het ontwikkelingsproces en enkele intermediaire
opvattingen.

Aan de ene kant staan theoriedn die stellen dat arbeiders en vakbonden moeten samen-
werken met de overheid in het ontwikkelingsproces. De onderliggende assumptie is, dat de
overheid werkelijk het algemeen belang dient door een ontwikkelingsmodel na te streven
dat ontwikkeling ziet in een vergroting van produktie, industrialisatie en modernisatie
volgens het patroon van westerse geihdustrialiseerde kapitalistische samenlevingen.
Belangen van de arbeiders lopen in grote lijnen parallel met de belangen van de overheid en
door samen te werken met de overheid in het ontwikkelingsproces zullen arbeiders op de
lange duur ook profiteren van de thans door hen te brengen offers. De voorgestelde (en
door de elite nagevolgde) ontwikkelingsstrategie wordt niet "im Frage" gesteld in landen
aan de periferie van het wereldomvattend kapitalistisch systeem; men heeft weinig oog
voor (mogelijke) diepgaande/strukturele belangenkonflikten tussen groepen die de lasten
van de ontwikkelingsinspanning moeten dragen en degenen, die ervan profiteren en men
neemt zonder meer aan dat arbeiders de door de overheid aan hen toebedeelde rol in het
ontwikkelingsproces zullen aanvaarden. Een deel van de theoretici van "politiek vakbonds-
wezen" is echter de mening toegedaan - hoewel zij een zelfde rol van de vakbeweging in het
ontwikkelingsproces prefereren als systeemkongruente theorieiin - dat arbeiders deze rol
niet aanvaard hebben en zich inzetten voor een strukturele transformatie van de samen-
leving; hun mening wordt echter niet gestaafd met konkreet onderzoek naar het bewustzijn
van arbeiders.

Aan de andere kant staan theorieiin die stellen dat arbeiders en vakbonden niet moeten
samenwerken met de overheid in het ontwikkelingsproces. De onderliggende assumptie is
dat de overheid het algemeen belang niet dient door een ontwikkelingsstrategie na te
streven die niet georilinteerd is op een strukturele transformatie van de (neo-) koloniale
ekonomie en samenleving, maar enkel gericht is op de uitbuiting van arbeiders en boeren
ten behoeve van nationaal en internationaal kapitaal en eliten, en dat arbeiders, zich be-
wust zijnde van deze situatie, in voortdurend konflikt verwikkeld zijn met de heersende
klassen en zich inzetten voor een strukturele transformatie van de samenleving. Het ont-
staan echter van klasse-bewustzijn en klassestrijd ondervindt vele limitaties in de
specifieke, door het kolonialisme teweeggebrachte, Afrikaanse sociale formaties: een
bourgeoisie bestaat nauwelijks en de betrekkelijk geringe kapitalistische transformatie

5,

beperkt het aantal loonarbeiders en verschaft hen nog vaak de mogelijkheid "uit te wijken
naar en/of tegelijkertijd werkzaam te zijn in verschillende produktiewijzen met alle
gevolgen voor het ontstaan/groei van klassebewustzijn. Fanonisten zijn echter van mening
- hoewel zij eenzelfde rol van de vakbeweging in het ontwikkelingsproces zouden
prefereren als de systeemdiskongruente theoretici - dat er geen sprake is van een diepgaand
/struktureel konflikt tussen overheid en arbeiders/vakbonden in het ontwikkelingsproces,
maar een identiteit van belangen ten koste van de plattelandse en stedelijke massa's;
deze fanonistische theorie toont hetzel fde gebrek als systeemdiskongruente theorielin :
zij is niet gebaseerd op empirisch onderzoek naar het bewustzijn/akties van arbeiders.

Clark Kerr's grondidee dat men moet komen tot een typering van de samenleving en de
daarin gevoerde ontwikkelingsstrategie en dat men dan moet gaan zoeken naar de daarbij
passende vakbeweging, biedt de mogelijkheid tot synthese van beide kontrasterende
theorielin.

Het typisch kenmerk van Afrikaanse samenlevingen is dat men te maken heeft met perifeer

kapitalistische samenlevingen. Deze landen werden ingelijfd in het wereldomvattend
kapitalistisch systeem tijdens de koloniale tijd en getransformeerd in producenten/
leveranciers van agrarische grondstoffen en mineralen voor de metropolen en markten voor
de in de metropool gefabriceerde goederen, wat een grote mate van afhankelijkheid van deze
landen van de metropolen met zich meebracht. ledere poging tot het ontstaan van een
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"nationaal" kapitalisme werd evenwel tegengehouden door het koloniale systeem. Het
kapitalistisch systeem bleef beperkt van omvang en leidde niet tot de (totale) vernietiging van
de "traditionele" socio-ekonomische systemen, maar maakte hen ondergeschikt aan haar
doeleinden: levering van grondstoffen en goedkope arbeidskrachten. "Onderontwikkeld"
kapitalisme leidde tot een "onderontwikkeld" klassesysteem in Afrikaanse samenlevingen.

De rol van de vakbeweging zal nu afhangen van het type ontwikkelingsstrategie dat door
de overheid wordt gevoerd. De overheid moet een ontwikkelingsstrategie ontwerpen die
zoveel mogelijk het algemeen belang en de belangen van alle bevolkingslagen dient.

Er zijn twee ideaal-typen van ontwikkelingsstrategie6n (waarbinnen allerlei mogelijke variaties
van mindere tot grotere staatbemoeienis kunnen liggen), die bewandeld kunnen worden door
de overheid:

1.   Er is de kapitalistische ontwikkelingsstrategie, die in de meeste Afrikaanse landen wordt
gevolgd. De belangrijkste kenmerken van deze ontwikkelingsstrategie zijn:
-   Geen wezenlijke omvorming van de door het kolonialisme naar buiten gerichte

ekonomie en samenleving wordt nagestreefd.
-   Een opvatting van ontwikkeling waarin verhoging van de produktie de overhand heeft

boven het verzekeren van sociale gelijkheid (althans op kortere termijn).
-   De overtuiging dat ontwikkeling in deze zin het best gestimuleerd kan worden door

materi6le prikkels (in het bijzonder het winstmotief) en de nauw verbonden instituties
van privaateigendom en de markt.

-   Een aanzienlijk vertrouwen op buitenlands kapitaal en deskundigheid om de ekonomie
te moderniseren.

-   En de offici6le aanmoediging van binnenlands ondernemerschap in zowel de steden
als op het platteland.

Een dergelijke strategie heeft in sommige Afrikaanse landen (zoals Ivoorkust, Kenya en
Nigeria) geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van de produktie, maar de verwachte
"doorbraak" is niet gelukt en de mogelijkheid tot sukses lijkt uiterst beperkt juist vanwege
de positie die deze landen innemen in de internationale arbeidsverdeling. Na verwezen te
hebben naar het verschijnsel van "ongelijke ruil" schrijft Bertholet: "De nieuw gevoerde
ontwikkelingsstrategie (importsubstituerende industrialisatie, P.K.) leidde immers niet tot
de zo vurig gewenste autarkie, maar slechts tot een verschuiving van de importbehoefte
van konsumptie-artikelen naar die van brand-, grond- en hulpstoffen, machines en "know-
how". Al deze zaken moeten in harde valuta betaald worden, evenals de rente en aflossing
plus winsttransfers voor het ingeschakelde buitenlandse kapitaal, het salaris van de
vreemde experts en de bank-, vervoers- en verzekeringskosten, die met al deze zaken
gepaard gaan. En dit alles in een situatie, gekenmerkt door een voortdurend verslechterende
ruilvoet". 105) De verschuldiging aan het centrum wordt zo groot in de meeste
ontwikkelingslanden, dat een ekonomisch bankroet van de periferie niet meer veraf lijkt.
Tevens heeft een dergelijke ontwikkelingsstrategie geleid tot zulke inkomensverschillen
tussen die klassen die de vruchten van de gevoerde ontwikkelingsstrategie plukken en die
klassen die enkel de lasten moeten dragen, dat het verschil tussen "eigenbelang" en
"nationaal belang" voor laatstgenoemde klassen moeilijk meer te onderscheiden valt en
potentiifle akties van hun kant in verschillende ontwikkelingslanden enkel lijken te kunnen
worden ingetoomd door toenemende repressie.

2. Hiertegenover staat een socialistische ontwikkelingsstrategie, welke in Afrika nog het meest
benaderd wordt door Tanzania en de ex-Portugese kolonieiin en waarvan de voornaamste
kenmerken zijn:
-   Pogingen tot omvorming van de naar buiten gerichte ekonomie en samenleving.
-   Een opvatting van ontwikkeling, waarin de verzekering van sociale gelijkheid de over-

hand heeft op de vergroting van de produktie.
-   De overtuiging dat ontwikkeling in deze zin (als ook ekonomische groei) het best

bereikt kan worden door het gebruik van morele en kollektieve prikkels en de nauw
verwante instituties van gesocialiseerd eigendom en allesomvattende planning.

-   Een tendens om minder te vertrouwen op buitenlands kapitaal en deskundigheid dan op
eigen menselijke en materi6le hulpbronnen.
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Hoewel deze ontwikkelingsstrategie in vele gevallen misschien niet zal leiden tot
spektakulaire groei op korte termijn, schijnen er weinig alternatieven te zijn voor (het
merendeel van de) ontwikkelingslanden om uit hun "ekonomisch moeras" te komen.
Bovendien biedt deze ontwikkelingsstrategie de mogelijkheid om de ontwikkelings-
inspanning te laten dragen door alle bevolkingsgroepen (waardoor de spanningen die
inherent zijn aan het kapitalistische ontwikkelingsmodel, zo misschien niet totaal over-
wonnen maar toch aanzienlijk verminderd worden) en de mogelijkheid, dat deze landen
hun lot meer in eigen handen kunnen gaan nemen.

De ideaal-typologische rol van de vakbeweging zal verschillend moeten zijn in beide ideaal-
typologische ontwikkelingsstrategieon:

1.   Daar het algemeen belang in de ontwikkelingslanden uiteindelijk niet gediend is bij een
kapitalistische ontwikkelingsstrategie, zal de vakbeweging zich moeten inzetten voor
een strukturele transformatie van de samenleving (hoewel een behartiging van de
onmiddellijke ekonomische eisen van arbeiders nooit uit het oog verloren mag worden,
zoals zelfs anarcho·syndikalisten begrepen hebben 106), op straffe van het verlies van de
steun van arbeiders).  De kans van slagen van een dergelijk konfliktsmodel zal afhangen van:
-   Het bestaan en de aard van het politiek bewustzijn van arbeiders. Het feit dat het

algemeen belang een strukturele transformatie van de samenleving vereist en een andere
(socialistische) ontwikkelingsstrategie, wil nog niet zeggen dat arbeiders zich daarvoor
daadwerkelijk inzetten. Belangrijke vragen rijzen op: In hoeverre kan men spreken van
een proletariaat in de Afrikaanse sociale formaties? In hoeverre vormen arbeiders een
bevoorrechte klasse in de samenleving? Een betrekkelijke bevoorrechting van arbeiders
in vergelijking met andere (onderliggende) lagen in de samenleving mag ons bovendien
niet zonder meer doen besluiten, dat zij een "arbeidersaristokratie" vormen en
geihtegreerd zijn binnen het systeem. Belangrijk is niet enkel de objektieve positie van
arbeiders in de samenleving, maar ook hun subjektieve positie, de perceptie die zij zelf
hebben van hun plaats in de samenleving. Arbeiders kunnen bevoorrecht lijken in
vergelijking met sommige lagen van de bevolking, maar zich toch achtergesteld voelen
bij de werkelijk "aristokratische" positie van elite en andere heersende klassen.

-   Het bestaan van radikale/revolutionaire kaders die in staat zijn het bewustzijn van
arbeiders te verhogen.

-   De kracht van de vakbeweging in een bepaalde samenleving en eventuele pogingen om
die macht te vergroten door identifikatie/alliantie met andere onderliggende lagen van
de bevolking.

-   De aard van het socio-politieke bestel, dat op een kontinuum van liberaal tot
fascistisch geplaatst kan worden.

-   Een nauw verwant met het voorafgaande punt, de strategie van de vakbeweging in de
bestaande machtsverhoudingen. Een zekere mate van (althans voorlopige) samen-
werking met de overheid kan om strategische redenen gewenst/noodzakelijk zijn om
de uiteindelijke doeleinden (en de onmiddellijke belangenbehartiging) te bereiken.

2.   Daar het algemeen belang uiteindelijk gediend is bij een echte socialistische ontwikkelings-
strategie, zal de vakbeweging bereid moeten zijn tot een zo groot mogelijke mate van
samenwerking met de overheid en tot het brengen van offers bij de ontwikkelings-
inspanning. Een dergelijk harmoniemodel heeft enkel (volledig) kans van slagen, als
- vakbonden medewerken aan de indoktrinatie van de leden, zodat zij in staat zijn te

erkennen dat de inspanningen/offers voor het "nationale belang" parallel lopen met
het "arbeidersbelang".

-   er een zo groot mogelijke participatie van arbeiders in de ontwikkelingsstrategie van
de overheid is en in het beleid van het bedrijf. Zonder een zo groot mogelijke
demokratisering van maatschappij en bedrijven zal het waarschijnlijk niet mogelijk
zijn om arbeiders een optimale rol te laten spelen in de ontwikkelingsinspanning. Het
ontwikkelingsproces moet daarom zo weinig mogelijk "van boven af" gedirigeerd
worden (door een repressieve bureaucratie) maar moet zo veel mogelijk geleid worden
"van onder af".

Deze studie poogt dit "model" toe te passen op Ghana. Ghana kan gekenmerkt worden als
een perifeer kapitalistische samenleving, zoals wij in het volgende hoofdstuk zullen aantonen.
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Wij zullen de ontwikkelingsstrategie6n van de verschillende regeringen in Ghana aan een onder-
zoek onderwerpen en nagaan in hoeverre zij de hier boven behandelde ideaal-typologische
ontwikkelingsstrategieiin benaderen; vervolgens zullen wij de rol die door de overheid aan de
vakbeweging toegekend is in het ontwikkelingsproces, beschrijven en dan de feitelijke rol van
de vakbeweging overeenkomstig boven vermelde kriteria evalueren. Tenslotte zal een eindoordeel
worden gegeven over de rol van de vakbeweging in het ontwikkelingsproces en zullen enkele
richtlijnen voor een (preferentiiile) vakbondsstrategie in het ontwikkelingsproces geschetst
worden.
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Hoofdstuk  11

ONDERONTWIKKELING IN GHANA *

Hoewel er verschillende varianten te erkennen zijn binnen systeemkongruente theorieon, komen
deze theorie6n meestal hierin overeen dat ze het probleem van onderontwikkeling louter zien
als een afstraling van de socio-kulturele, ekonomische en politieke strukturen van de onder-
ontwikkelde landen zelf. 1)
"Ontwikkeling" wordt daarom gezien als een evolutieproces van een "traditionele", onder-
ontwikkelde samenleving naar een "moderne", ontwikkelde samenleving, waarvoor de westerse,
hooggeihdustrialiseerde samenleving als voorbeeld dient. Systeemkongruente theorie6n gaven
verschillende "oplossingen" om de kloof in modernisatie/industrialisatie tussen "onder-
ontwikkelde" en "ontwikkelde" samenlevingen te overbruggen: noodzaak van kapitaalvorming,
injektie van "westerse", industrule waarden, introduktie van westerse technologie enz.

Hoezeer de onderontwikkelde samenlevingen ook industrialisatie en modernisatie behoeven en
hoezeer systeemkongruente theorieiin ook parti6le oplossingen aandragen om dat doel te
bereiken, systeemdiskongruente theorie6n - waarbinnen wij ook weer verschillende varianten
kunnen ontdekken 2) - hebben ons erop gewezen dat de onderontwikkeling/ontwikkeling van
de produktieve krachten (en de daaruit voortvloeiende produktierelaties) in de ontwikkelings-
landen gekonditioneerd zijn geworden door de historie: de door het kolonialisme teweeg-
gebrachte inlijving van de onderontwikkelde landen in de internationale arbeidsverdeling heeft
ertoe geleid dat de zelfstandigheid van deze landen verloren is gegaan en dat hun "ontwikkeling"
(in ekonomisch/socio-kultureel/politiek opzicht) bepaald is geworden door/en georienteerd op
de behoeften van de metropolen (uitgedrukt in de term -periferie6n"). De inlijving van deze
landen in de internationale arbeidsverdeling heeft een "naar buiten gerichte" oridntatie aan hun
ekonomie en samenleving gegeven en een specifieke klassestruktuur geschapen. In het eerste deel
van dit hoofdstuk geven wij een korte analyse van de naar buiten gerichte ekonomie en samen-
leving van Ghana en in het tweede gedeelte beschrijven wij de nauw daarmee verbonden, "onder-
ontwikkelde" klassestruktuur van Ghana.

2.1. DE NAAR BUITEN GERICHTE EKONOMIE EN SAMENLEVING VAN GHANA

De inlijving van Ghana in de kapitalistische wereldekonomie en de daaruit voortvloeiende (toe-
nemende) strukturatie van de Ghanese ekonomie en samenleving naar de wensen van de
metropool was het resultaat van een eeuwenlang ontwikkelingsproces.

De vroegere naam van Ghana, de Goudkust, duidt op de faam van dit deel van de West-
afrikaanse kust voor handel, voornamelijk in goud, die zo'n duizend jaar teruggaat. 3) De toen-
malige grote staten in West Afrika (Ghana, Mali en Songhai) waren gebaseerd op "lange
afstandshandel" tussen West en Noord Afrika (en deze handel was via Noord Afrika verbonden
met handelscentra in Europa en het Midden Oosten). Deze Trans-Sahara handel bestond in de
ruil van hoofdzakelijk goud, slaven en peper uit West Afrika voor textiel, zout en wapens uit
Noord Afrika. 4)

*   In onze studie gebruiken wij, voor zover mogelijk, konstant de naam Ghana in plaats van de oude naam
Goudkust.
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De gouden tijd van de Trans-Sahara handel wordt geacht be6indigd te zijn in de 16de eeuw; de
opkomst van de merkantilistische periode en de Trans-Atlantische handel verlegde de oriontatie
van de handel steeds meer van het noorden naar de kust. De staten in West Afrika werden in
die tijd, volgens Amin, "p6riph6ries de la p6riph6rie" (Amerika): deze staten kregen voorname-
lijk de funktie toebedeeld van leveranciers van slaven voor de plantages in Amerika. 5) Nadat
Portugal in de 15de en  16de eeuw de voornaamste buitenlandse macht in West Afrika was
geweest, vormden de Hollanders de voornaamste handelspartners in de 17de eeuw. Verschillende
forten in Ghana, in het bijzonder het op de Portugezen veroverde Elmina-fort, roepen vandaag
de dag nog steeds de herinnering op aan de slavenhandel van de West Indische Compagnie in
Ghana. In de 18de eeuw hadden de Engelsen en Fransen echter de overhand in de slavenhandel
aan de Westafrikaanse kust.

Toen de slavenhandel bij de opkomst van de industridle revolutie zienderogen afnam, nam de
"legitieme handel" toe. In het tijdperk van de legitieme handel (1800-1874 in Ghana) zien wij
hoe produktie en handel in Ghana steeds meer afgestemd gaan worden op de groeiende
industrie in de metropool. De vraag vanuit de metropool naar bepaalde grondstoffen, voor-
namelijk olian, bracht reeds een omschakeling teweeg bij verschillende boeren in Ghana van
traditionele produkten naar de produktie van voor de export bestemde palmolie. Er was boven-
dien een groeiende handel in import- en exportartikelen, beheerst door zowel Ghanese als
buitenlandse handelaren. 6)

De steeds grotere behoeften aan (goedkope) grondstoffen en voedingsmiddelen, de jacht op
afzetmarkten voor de industri61 e produkten van de kant van de produktiemonopolies en het
surplus aan kapitaal in de fase van monopolie-kapitaal leidden tot de territoriale verdeling van
Afrika en de gestruktureerde inpassing van Ghana als kolonie in de internationale arbeids-
verdeling in 1874.

Ghana werd voornamelijk een producent en leverancier van cacao, maar ook van bepaalde
mineralen (en hout). De produktie van deze grondstoffen werd voor een gedeelte teweeg-
gebracht door de kapitalistische produktiewijze, met name in de mijnbouw, maar ook via de
voorkapitalistische produktiewijze, met name de produktie van handelsgewassen en voedings-
gewassen. In tegenstelling tot Frank moeten wij duidelijk stellen, dat de introduktie van de
kapitalistische produktiewijze niet geleid heeft tot de (totale) vernietiging van voor-
kapitalistische produktiewijzen; zij heeft die gehandhaafd en aan haar doeleinden onder-
geschikt gemaakt: produktie voor de wereldmarkt en levering van goedkope arbeidskrachten.
De kapitalistische produktiewijze is echter dominant: er is sprake van een steeds grotere
penetratie van de kapitalistische produktiewijze op het platteland en wij zullen nog zien hoe
de kapitalistische produktiewijze de "kleine waren-producenten"-produktiewijze in de steden
aan zich ondergeschikt gemaakt heeft.

De produktie voor de export, cacao en mineralen, werd nog gestimuleerd door de aanleg van
een betrekkelijk goed kommunikatie-netwerk: de cacao- en mijnbouwgebieden (de tegen-
woordige Eastern, Western, Ashanti en Brong-Ahafo Regions) werden door de koloniale
regering met de kust verbonden door een goed spoorweg- en wegennet. Deze koloniale
ontwikkelingspolitiek versterkte zo nog de ongelijkheid in ontwikkeling van de verschillende
regio's, die reeds een gevolg was van de naar buiten gerichte ekonomie. De grotendeels onder-
ontwikkeld gelaten regio's (de tegenwoordige Volta, Northern en Upper Regions) waren
echter niet geisoleerd van de op export georianteerde regio's, maar waren er integraal mee
verbonden als konstante leveranciers van goedkope arbeidskrachten en voedingsgewassen.

De nadruk op de produktie voor de export leidde mede tot de "onderontwikkeling" van de
industridle sektor, hoewel na de Tweede Wereldoorlog, vooral vanwege de expansie van de
exportsektor en de daaruit resulterende middenklasse, een import-substituerende industrie
van voornamelijk luxe-konsumptiegoederen ontstond.

Wij zullen achtereenvolgens de belangrijkste sektoren van de door het kolonialisme op de
metropool afgestemde ekonomie van Ghana heel  in het kort bespreken:
1.   Sektor van cacao-produktie;
2.   Sektor van de produktie van mineralen;
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3.   Sektor van de produktie van voedingsgewassen en leverantie van goedkope arbeidskrachten;
4.   Sektor van industrie.

2.1.1. Sektor van Cacao-produktie

De produktie van cacao in Ghana geschiedde bijna uitsluitend door inheemse producenten 7)
en vond voor het grootste deel plaats volgens de voorkapitalistische produktiewijze. De
gekombineerde aktie van de missie (vooral Basel Missie), handelsmaatschappijen en koloniale
regering om het nieuwe handelsgewas, cacao, te introduceren en te stimuleren, had een enorm
sukses en leidde tot een toename in produktie van 5 ton in 1890 tot 218.895 ton in 1925.8)
Vooral de markt die de handelsondernemingen verschaften, was essentieel voor de toenemen-
de cacao-produktie.

De klassieke studies van Polly Hill dokumenteren de invloed van cacao-produktie op de
traditionele socio-ekonomische strukturen: de migratiegolf van boeren naar cacao-produceren-
de streken, signifikante adaptaties van traditionele systemen van land-"bezit", de steeds
grotere verkoop van land en de opkomst van loonarbeid (naast familie-arbeid). 9) De expansie
van cacaoproduktie leidde reeds rond  1930 tot een signi fikante differentiatie op het platte-
land.

De grote en kleine producenten in het binnenland waren verbonden met de grote handels-
firma's aan de kust door een hele reeks van tussenpersonen. Het patroon van krediet-
verleningen aan cacao-boeren en de monopolie-posities van de grote handelsfirma's, met name
UAC, UTC, CFAO, SCOA en John Holt, sloten konkurrentie van Ghanese handelsfirma's zo
goed als uit, met uitzondering van een paar stevig gevestigde firma's, zoals Ofori Brothers, die
voldoende kapitaal bezaten. 10) Zelfs de rol van (grote) tussenpersonen werd steeds meer
overgenomen door Libanezen, Syri6rs en Indi6rs.

Gedurende een lange periode in de koloniale tijd konden deze grote multinationals de prijzen
voor de opkiop van cacao en de verkoop van importartikelen bepalen en een effektieve
monopolie-positie voor zichzelf kredren; dit laatste werd onder meer bereikt door de alliantie
van de voornaamste multinationals in de beruchte Association of West African Merchants
(AWAM) en door heimelijke overeenkomsten tussen potentitile konkurrenten met betrekking
tot de terreinen waarop zij zich zouden specialiseren en de prijzen die zij zouden betalen voor
de opkoop van handelsgewassen. 11) De Afrikaanse boer was het hulpeloze slachtoffer van
deze praktijken, tenzij hij in staat was zichzelf te organiseren in een strikt verkoopsmonopolie,
zoals de boycotten van de verkoop van cacao aan de buitenlandse ondernemingen in de
dertiger jaren, om een tegenwicht te bieden aan het koopmonopolie. Mede als gevolg van deze
situatie richtte de Engelse Labour-regering in  1947 - na een speciale overgangsregel in de
oorlogsjaren - de Cocoa Marketing Board (CMB) op als de enige opkoper, taxateur, verkoper
en exporteur van cacao, met de bedoeling om "een zo groot mogelijke stabiliteit te hand-
haven in de prijs die betaald zou worden aan de producent". Bovendien zou de CMB zorg
moeten dragen voor de ontwikkeling van de cacao-industrie en de belangen van de boeren.
12)

Bauer heeft in zijn uitvoerige kritiek op de marketing boards in het algemeen en de Gold
Coast CMB in het bijzonder trachten aan te tonen dat de CMB in feite, hoewel het
aanvankelijk niet de bedoeling was dat zij meer reserves zou opbouwen dan noodzakelijk
was om prijs-stabiliteit te garanderen, dienst heeft gedaan als "an instrument for the
socialization of savings". 13) De prijzen die betaald werden aan de cacao-boeren waren over
het algemeen zo laag, dat de CMB - ondanks de substanti6le bedragen die aan export-
belasting betaald werden - nog een overschot telde van £ G 87 milj., als wij de gehele periode
1947/48 - 1960/61, die tabel 2 beslaat, in aanmerking nemen.
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Tabel 2 Financieel Verslag van de CMB, 1947/48 - 1960/61.
(in  £ G milj.)

Jaar Totale Betaald aan Export- Andere Overschot/

opbrengst producenten belasting uitgaven tekort

1947/48 41.5 15.4 0.4 1.9 23.8

1948/49 37.5 21.2 1.7 2.1 12.5

1949/50 45.1 21.2 3.5 3.0 17.4

1950/51 70.3 34.2 13.4 3.7 19.0

1951/52 51.6 31.4 14.7 3.5 2.0

1952/53 57.1 32.5 16.0 4.0 4.6

1953/54 74.7 28.0 34.0 3.6 9.1

1954/55 77.5 29.5 38.4 3.7 5.9

1955/56 52.3 35.0 14.6 4.5 -   1.8

1956/57 50.7 39.9 12.0 6.3 -   7.5

1957/58 62.9 27.7 26.3 4.5 4A
1958/59 70.9 33.4 25.6 5.9 6.0

1959/60 69.9 41.7 19.4 6.8 2.0

1960/61 71.6 55.1 15.5 11.0 - 10.0

TOTAAL 833.6 446.2 235.5 64.5 87.4

Bron: Killick, T., The Economics of Cocoa, in Birmingham, W., e.a., (eds.), A Study of Contemporary Ghana,
Vol. 1, Londen, 1966, p. 367.

De CMB heeft steeds grote reserves opgebouwd, die in september 1961 boven de £G 64 milj.
bedroegen. Het grootste gedeelte hiervan werd tijdens de aangegeven periode als een
"gedwongen lening" overgeheveld naar Engeland als onderdeel van de bijdrage van alle
koloniedn aan het herstel van de Engelse na-oorlogse ekonomie (maar na de onafhankelijk-
heid aangewend voor de industrialisatie van Ghana). 14)

Terwijl een belangrijk deel van het surplus aan de cacao-producent door de CMB onttrokken
werd, waren de buitenlandse ondernemingen in staat door middel van de CMB een monopolie-
positie te genieten door op te treden als opkoopagentschappen van de CMB, zonder vrees voor
konkurrentie en verzekerd van goede, en wat nog belangrijker was, gegarandeerde winsten
voor hun diensten. Bovendien gingen zij verder met het op direkte wijze onttrekken van het
surplus van cacaoproducenten door het behoud van monopolistische kontrole op de prijzen van
geimporteerde artikelen. De in 1952 door de CPP opgerichte Cocoa Purchasing Company (CPC)
heeft nooit een echte bedreiging gevormd voor de aktiviteiten van buitenlandse ondernemingen.
15)

Cacao was in de koloniale tijd en is nog steeds de allesoverheersende ekonomische aktiviteit
in Ghana. De nog steeds voortdurende afhankelijkheid van Ghana van cacao blijkt uit het feit
dat cacao nog steeds ongeveer 110/0 van het BBP uitmaakt (zie tabel 3) en 550/0 van Ghana's
totale export.

2.1.2. Sektor van Produktie van Mineralen

Naast de produktie van cacao was de produktie van mineralen het belangrijkste kenmerk van
de door het kolonialisme getransformeerde, naar buiten gerichte Ghanese ekonomie. Onder
de produktie van mineralen neemt goud de voornaamste plaats in en vele goudmijnen
werden door buitenlandse ondernemingen in Ghana geopend. Na de Tweede Wereldoorlog
waren er nog 7 goudmijnen in Ghana, alle in buitenlandse handen.

Buitenlandse ondernemers waren in staat om deze mijnen voor een bespottelijke lage prijs in
handen te krijgen. E.A. Cade wist de Ashanti Goldfields te Obuasi, een van de grootste en
rijkste goudmijnen ter wereld, te verkrijgen van de plaatselijke chiefs voor een gift van
£  100,-- en de jaarlijkse betaling van  £ 66,-; de koloniale regering zou 30/0 van de winsten
verkrijgen en nog eens  £ 500,- voor de eerste vijf jaar van mijnoperaties.
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Toen in 1960 vier van de goudmijnen, die jarenlang een hoog winstcijfer hadden gemaakt, van-
wege ongunstiger ekonomische omstandigheden de exploitatie wilden stopzetten, nam de
Nkrumah-regering de aandelen van deze mijnen op de Londense Beurs over "in a take-over bid
whose orthodoxy and propriety were equal to any similar operation by the most staid of
British capitalist enterprises and differed from such only in the more generous terms it
accorded to the retiring shareholders". 16)

Tabel 3 BBP volgens Industri*le Oorsprong in Ghana, 1960-1970

1960 1970

Ekonomische Waarde in 1960   0/0 van totale Waarde in 1960   0/0 van totaleaktiviteit prijzen (in 6 BBP prijzen (in ¢ BBP
milj.) milj.)

Landbouw 286.6 30.3 325.9 27.2

Hout 52.0 5.5 44.3 3.7

Cacao 151.4 16.0 129.3 10.8

Totale Landbouw 490.0 51.8 495.5 41.7
Mijnbouw 42.6 4.5 30.0 2.5

Totale Primaire Sektor 532.6 56.3 529.5 44.2
Industrie 18.9 2.0 150.9 12.6

Bouw 95.5 10.1 51.5 4.3

Elektriciteit/Brandstof 10.4 1.1 16.8 1.4

Totale Sekundaire Sektor 124.8 13.2 219.2 18.3

Tertiaire Sektor 288.6 30.5 449.3 37.5

BBP 946.0 100.0 1.198.0 100.0

Bron: Ewusi, K., The Clark-Fisher Hypothesis of Labour Absorption and its Relevanceto Ghana, in ISSER,
Labour Supply and Utilization in West Africa, Vol. 1, ongep. papers, ISSER, Legon, 1975.

Tabel 4 Export van Ghana in 1951

Exportprodukt Opbrengst in Percentage van
£ 000, Totale Export

Cacao 60.310 67.6

Goud 8.562 9.6

Magnesium 7.217 8.1

Diamanten 5.971 6.7

Bauxiet 143 0.2

Hout 4.972 5.6

Copra 129 0.1

Rubber                                                                    49                                       0.1

Totaal 87.584 98.1

Alle andere Export 1.666 1.9

TOTALE EXPORT 89.250 100.0

Bron: Bauer, P.T., West African Trade, Londen, 1963, p. 198.
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Diamanten werden vooral ge6xploiteerd door 4 buitenlandse ondernemingen, gebruik makend
van kapitaalintensieve technieken: drie Engelse ondernemingen, waaronder vooral CAST
(verbonden met de grote Zuidafrikaanse multinational, de Beers Diamond Corporation) en
een Nederlandse onderneming, Holland Syndicate Ltd. Naast deze buitenlandse onder-
nemingen was er nog een aanzienlijke diamant exploitatie door Ghanezen en andere Afrikanen
die gebruik maakten van technologisch simpele, arbeidsintensieve technieken.

Naast goud en diamanten vond er nog de ontginning plaats van magnesium en in mindere
mate van bauxiet door buitenlandse ondernemingen. Het aandeel van de verschillende
mineralen in de export van Ghana in 1951 kan afgelezen worden van tabel 4. Het belang van
de mijnbouw voor Ghana is de laatste jaren steeds meer verminderd, zoals tabel 3 aangeeft;
mijnbouw maakt thans nog maar 2.50/0 van het BBP uit en nog ongeveer 120/o van Ghana's
totale export.

2.1.3. Sektor van de Produktie van Voedingsgewassen en Leverantie van Goedkope
Arbeidskrachten

Daar de ontwikkelingspolitiek van de koloniale regering enkel gericht was op die gebieden
die van belang waren voor de koloniale ekonomie, bleven de gebieden die geen export-
waarde hadden voor de koloniale ekonomie, bijna "onaangeroerd". Goeverneur
F.M. Hodgson verklaarde in 1899, reflekterend op de ekonomische mogelijkheden van
Noord-Ghana na een inspektie in dat gebied:
" De Northern Territories hebben geen waarde voor de export en handel . . . . . . . . . Daarom

staat mij op het ogenblik niets anders te doen dan er sterk op aan te dringen dat alle de
regering ter beschikking staande middelen gestoken worden in de ontwikkeling van het
land ten zuiden van Kintampo en dat de Northern Territories gelaten worden voor wat zij
zijn . . . . . . . ". 17)

Het onderontwikkeld laten van dit gebied wat betreft onderwijs, geneeskunde, agrarische
ontwikkeling en plattelandsontwikkeling in zijn totaliteit, tezamen met het doelbewust
aanwerven van arbeiders door de koloniale overheid, leidde tot de transformatie van dit
gebied in een regio voor massa-rekrutering van goedkope, ongeschoolde en ongestabiliseer-
de arbeidskrachten, voornamelijk voor de op de export gerichte sektoren van de ekonomie.
Het belang van deze goedkope arbeidskrachten voor de koloniale ekonomie blijkt duidelijk
uit de woorden van goeverneur Guggisberg in de twintiger jaren: "leder man uit de
Northern Territories is zijn gewicht in goud waard - voor de mijnen, privaatondernemingen
en ontwikkelingswerk in het zuiden". 18) De uitbuiting van arbeiders, met name in de
mijnen was zo groot, dat de noordelijke gebieden nauwelijks profiteerden van deze
migratie: de migranten keerden terug naar het Noorden: "richer in little, except experience".

19)

De "thuis blijvende" producenten van voedingsgewassen waren niet in staat de produktie
te verhogen vanwege hun (financieel) onvermogen om kapitaalgoederen te kopen, het ont-
breken van opslagruimten, transportfaciliteiten en agrarische opleiding. Er was bovendien
geen enkele prikkel om de voedselproduktie te verhogen, omdat de prijzen voor de in het
Noorden (en in andere voedselproducerende gebieden) geproduceerde voedingsgewassen
laag bleven om eisen tot loonsverhoging in de kapitalische sektor van de ekonomie tegen te
te gaan. Vanwege de hoge prijzen voor geimporteerde konsumptiegoederen en vanwege hun
gebondenheid aan een netwerk van tussenpersonen, die zorgden voor het markten en de
distributie van de door hen geproduceerde voedingsgewassen, verarmden deze producenten
nog meer, wat op zijn beurt weer aanzette tot migratie.

2.1.4. Sektor van Industrie

In Ghana ontbrak bijna iedere vorm van industridle aktiviteit tot aan de Tweede Wereld-
oorlog (zie tabel 5).
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Tabel 5. Industrilile Ondernemingen in Ghana, van v66r 1900 tot 1960

Aanvangsperiode Aantal industridle ondernemingen

V66r 1900   2 11
1900 - 1909  '
1910-1919                                     3
1920 - 1929                                                             19
1930-1939                                  18
1940- 1949                                    53
1950 - 1959 130

TOTAAL 234

Bron:CBS, Statistical Reports, Series VII, no. 1, febr. 1962, tabel 64.

Na de Tweede Wereldoorlog begon een industrialisatie op gang te komen, hoofdzakelijk
gebaseerd op importsubstitutie van luxe-konsumptiegoederen, wat overeenkomt met
Amin's paradigma voor de analyse van perifeer kapitalisme (gebaseerd op de
determinerende band die gelegd wordt tussen exportproduktie en konsumptie van luxe-
goederen). 20) Deze vorm van industrialisatie vond plaats na 1945 vanwege de stijging in
inkomens verbonden met de exportexpansie: de bloeiende exporthandel als gevolg van een
stijging in de wereldprijzen vergemakkelijkte een konstant groeicijfer binnen een "open"
ekonomie en vergrootte het inkomen van producenten en handelaren. 21) De vraag naar
luxe-konsumptiegoederen kwam van de Ghanese middenklasse, die tot ontwikkeling kwam
in de koloniale ekonomie en samenleving: deze middenklasse ontwikkelde zich in de cacao-
producerende streken, waar rijkere boeren in staat waren een deel van het door hen ge-

..akkumuleerde kapitaal te steken in handels- en transportaktiviteiten, in de "traditionele
lokale handel (vis- en veehandel), in de kleinhandel, die konkureerde met de Libanezen/
Indi6rs/Syridrs (met name de Kwahu-handelaren) en in het bureaucratische bestuursapparaat.

De toplaag van de peasantry kon niet de basis vormen van een industri6le bourgeoisie in
antwoord op deze marktexpansie: de konkurrentie met niet-Afrikaanse handelsgroepen
verhinderde het ontstaan van een middelgrote handelsklasse, die het noodzakelijke kapitaal
had kunnen akkumuleren voor een overgang naar de industridle sektor. 22) De rijkere cacao-
boeren investeerden daarentegen in huizenbouw/landbezit in de steden, en in winkels/
transport/uitbouw van plantages op het platteland. 23) Volgens Hakam vond de start van
het industrialisatieproces plaats "door de binnenlandse financiering van buitenlandse onder-
nemers (naast het opzetten van enkele staatsondernemingen 24), die hun geakkumuleerd
kapitaal, verkregen uit handel, koop en verkoop van cacao (althans v66r het ontstaan van
de CMB), mijnbouw en andere aktiviteiten, nu investeerden in industrie ......... Er was ook
de vrees bij buitenlanders, dat zij uiteindelijk een handelsverbod opgelegd zouden krijgen.
Bovendien stroomde nog nieuw buitenlands kapitaal naar West Afrika, vaak in alliantie
met de reeds aanwezige buitenlandse groepen, en aldus werd de overheersing van buiten-
landers in de moderne sektor van de ekonomie kompleet". 25)

De verdere ontwikkeling van de industrialisatie in Ghana schijnt toch op enkele punten af
te wijken van Amin's model:

a.   Op de eerste plaats ziet men in Ghana in het begin van de zestiger jaren een steeds
groter wordende staatsinvloed in de industridle sektor. Gedurende de periode 1962-66
nam de industri6le produktie gemiddeld jaarlijks met 110/0 toe, terwijl het aandeel
van de staatssektor  in de industrilile produktie groeide van  11.80/0 tot 19.50/0 (een
gemiddelde groei van 35.50/0).(zie tabel 6)

b.   Een tweede afwijking van het model van Amin is, dat de industri&le produktie, die
ontstond onder de auspiciiin van de staat, wei hoofdzakelijk van een importsubstitu-
erend karakter was, maar niet langer beperkt schijnt te zijn tot de aanvankelijke
produktie van luxe-goederen.
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Tabel 6 Aandeel in en Jaarlijks Groeicijfer van Bruto Industridle Produktie volgens Typen
van Eigendom, 1962/66

Gemiddeld
0/0 aandeel Jaarlijks Groeicijfer (0/0) Jaarlijks 0/0

Groeicijfer Aandeel
1962 1963 1964 1965 1966 1966

Bruto Industriiile
Produktie

Konstante 1972 Prijzen 23.0 7.9 0.7 12.5 11.0

Huidige prijzen 30.4 15.0 12.2 18.2 19.0

Eigendomsklassifikatie
(huidige prijzen)
Staat (11.8) 57.1 11.7 39.7 35.5 35.5 (19.5)

Gemengd ( 7.6) 34.7 15.1 52.5 50.3 38.2 (12.7)

Privaat (80.9) 25.8 15.2 4.1 10.1 13.8 (67.6)

Bron: Steel, W. F., Importsubstitution and Excess Capacity in Ghana, in Oxford Economic Papers, vol. 24,
no. 2, juli, 1972, p. 214.

Tabel 7   BNP en BNP/per hoofd in Ghana, 1960-1970
4

Jaar BNP BNP BNP/per hoofd BNP/per hoofd

(huidige prijzen) (konstante 1960- (huidige prijzen) (1960 prijzen)
prijzen)

(in NG milj.) lin Ne milj.) (Ne) (Ne)

1960 946 946 141 141

1961 1008 976 146 142

1962 1084 1028 153 145

1963 1190 1056 164 145

1964 1345 1085 180 145

1965 1589 1093 207 142

1966 1779 1099 224 138

1967 1757 1116 216 137

1968 2035 1125 243 135

1969 2285 1190 266 115

1970 2550 1281 288 124

Gemiddeld jaarlijks groeicijfer:
1960-1968 14.40/0 2.40/0 9.00/0 -0.50/0
1960-1970 17.00/0 3.50/0 10.40/0 -1.20/0

Bron: Due, J.M., Development Without Growth - The Case of Ghana in the 19605, in The Economic
Bulletin of Ghana, vol. 3, no. 1,1973, p. 5.
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Manu beweert dat importsubstitutie in deze latere fase van industrialisatie in Ghana vooral
plaats vond in lichte, niet duurzame konsumptiegoederen. Er was slechts sprake van een
kleine toename in de produktie van intermediaire en kapitaalgoederen. 26)

De nieuwe industrie6n die in het begin van de zestiger jaren in Ghana gevestigd werden, waren
hoofdzakelijk gelokaliseerd in de grote steden, met name in Tema; zij waren erg kapitaal-
intensief en brachten geen verbindingen teweeg met de rest van de ekonomie. 27) Dit gebrek
aan verbindingen met de rest van de ekonomie deed de uitgaven voor geimporteerde grond-
stoffen jaarlijks stijgen en bracht ernstige tekorten op de betalingsbalans teweeg. Deze vorm
van industrialisatie krederde bovendien de kondities voor een stagnatie in de agrarische
sektor. De daling in de cacao-prijzen op het eind van de vijftiger jaren en begin zestiger jaren
noodzaakte tot een expansie van de cacao-produktie  (die meer dan verdubbelde tussen  1958 en
1966) om de geimporteerde kapitaalgoederen en intermediaire goederen, benodigd voor
verdere industrialisatie, te kunnen betalen. Dit betekende een steeds grotere toekenning van
financidle middelen aan de produktie van cacao ten koste van de produktie van lokale voedings-
gewassen. Door daling in de binnenlandse produktie van voedingsgewassen schoten de prijzen
van lokaal en geimporteerd voedsel omhoog. De slechte ekonomische situatie in Ghana kan
duidelijk afgelezen worden uit het werkelijke BNP/per hoofd, dat hetzelfde bleef in het begin
van de zestiger jaren en zelfs nog daalde sinds 1965. (zie tabel 7).

2.1.5. Konklusie
Dit korte overzicht heeft trachten aan te tonen dat het kolonialisme verschillende strukturele
vervormingen in de ekonomie en samenleving van Ghana heeft teweeg gebracht, die geleid
hebben tot onderontwikkeling en die nog steeds doorwerken in de neo-koloniale ekonomie
en samenleving.

Als gevolg van het kolonialisme zijn er in Ghana duidelijke patronen van ongelijke ontwikke-
ling te onderkennen tussen het noorden en het zuiden van het land, tussen stad en platteland.
De ekonomie kreeg een naar buiten gerichte orEntatie door de stimulering van de export-
produktie ten koste van de binnenlandse produktie. De geringe binnenlandse produktie
bestond aanvankelijk bijna geheel uit de verbouw van voedingsgewassen. Er was geen
ontwikkeling te bespeuren van traditioneel vakmanschap naar een meer ontwikkelde techno-
logie en een meer complexe organisatie: de traditionele klein idustrie werd voor een deel
vernietigd door de invoering van buitenlandse technologie6n.

De oridntatie van de produktie binnen de (later ontstane) industridle sektor vertoonde al
spoedig een soortgelijke kontradiktie als die van de produktie binnen de agrarische sektor:
terwijl de produktie in de agrarische sektor geori nteerd werd op de export, werd de
produktie in de industridle sektor geori6nteerd op de import; de naar buiten gerichte
oridntatie van de industridle en agrarische sektor verhinderde een integratie van beide
sektoren, noodzakelijk voor de opbouw van een meer (zelfstandige) naar binnen gerichte
ekonomie.

Kolonialisme bracht een naar buiten gerichte oridntatie van de ekonomie teweeg en "bevroor"
arbeid, benodigd voor de exportsektor,in ongekwalificeerde, goedkope kategoriedn.  Een
belangrijk gevolg hiervan is het verschijnsel van immanente ongelijke ruil, een indirekte vorm
van surplus transfer, een verschijnsel dat moeilijk te doorbreken is door de ontwikkelings-
landen. Het winstcijfer werd nog verhoogd door de speciale privileges die de buitenlandse
industridle kapitalist genoot in de koloniale en neo-koloniale ekonomie: kapitaalgoederen en
uitrusting, benodigd voor industri6le produktie,en grondstoffen konden vrij
ingevoerd worden om het industrialisatieproces te bevorderen en nieuwe industriedn verkregen
belastingontheffing en regeringsbescherming.

Kolonialisme bracht niet alleen ekonomische, maar ook politieke vervormingen teweeg. De in-
voering van "indirect rule" veranderde de positie van de chief, die onderworpen was geweest
aan een systeem van toezicht en evenwicht binnen en tussen stamgroeperingen 28), in een
autoritaire positie, waardoor de chief enkel verantwoording verschuldigd was aan het Engelse
koloniale bewind en niet aan zijn onderdanen, en in een opportunistische positie, toen de
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exportekonomie haar intrede deed met alle gelegenheid om zich - onder bescherming van het
koloniale gezag - persoonlijk te verrijken. 29)

Het kolonialisme bracht niet enkel politieke vervormingen teweeg, maar ook sociale en
kulturele. Het kre6erde tegenstellingen tussen geletterden en ongeletterden, tussen chiefs en
intelligentsia, tussen christenen en belijders van de traditionele godsdienst. De invoering van
formeel onderwijs en westerse religie, beide grotendeels samenvallend, opende de ogen van de
lokale bevolking voor de westerse kultuur, die door velen als de enige kultuur, als de kultuur
zelf beschouwd werd, en vervreemdde de bevolking van hun eigen kledingsstijl/voeding/
familiepatronen en traditionele gebruiken; en wat nog belangrijker was voedde de bevolking
op om hun eigen samenleving en ekonomie te zien door "Europese ogen" als afhankelijk van/
en georitinteerd op de metropool. 30) Het onderwijssysteem, dat het koloniale systeem in het
leven riep, verschafte bovendien het middelkaderpersoneel, dat het koloniale bestuursapparaat
en de buitenlandse ondernemingen nodig hadden en dat niet kon/of te duur was om bemand
te worden door Europeanen.

Niet enkel onderwijs en religie vertoonden een externe oriJntatie; ja, men kan stellen, dat
afhankelijkheidsrelaties te onderkennen waren in de gehele sociale en politieke bovenbouw.
Alle instituties waren ontworpen, geleid, gekontroleerd en bemand door de metropool, zoals
bureaucratie, leger, politie, politieke instituties, zoals de Legislative Councils, en waren
afhankelijk van de metropool voor hun voortbestaan. Degenen die de macht van het koloniale
bewind overnamen, hebben in wezen deze naar buiten gerichte ori6ntatie van de ekonomie
en bovenbouw laten bestaan.

2.2. ONDERONTWIKKELDE KLASSESTRUKTUUR IN GHANA

De hierboven beschreven politieke ekonomie van Ghana zal dienen als achtergrond voor de
analyse van de door het kolonialisme teweeggebrachte klassestruktuur in Ghana, die alle
kenmerken draagt van het onderontwikkeld kapitalisme in Ghana.

Voor een analyse van klassestrukturen moet de aanzet van Marx, met name in het laatste
hoofdstuk van volume 1 1 1 van het Kapitaal, centraal staan. Maar al te vaak dient het werk
van Marx als basis voor een ekonomistische opvatting van sociale klasse, waardoor het begrip
"sociale klasse" enkel gelokaliseerd wordt op het niveau van produktierelaties: sociale
produktierelaties worden gereduceerd tot het al of niet bezitten van de produktiemiddelen.
31) Deze methode heeft ernstige limitaties. Op de eerste plaats zijn er vormen van uitbuiting
van arbeiders die niet hun oorzaak vinden in direkt en persoonlijk bezit van de produktie-
middelen, en een al te ekonomistische interpretatie zal maar al te vaak en al te gemakkelijk
deze vormen van uitbuiting over het hoofd zien. In Ghana geschiedt uitbuiting van arbeiders
niet alleen door individuele kapitalisten, maar ook door de staat, die optreedt als groot-
ondernemer. De politieke elite is zelf niet in het bezit van de produktiemiddelen, maar wei
van de staatsmacht, die gebruikt wordt om de produktiemiddelen aan hun kontrole te
onderwerpen. En op de tweede plaats moet bezit vooral gezien worden als een sociale
relatie: bezit verwijst niet enkel naar de kontrole/toegigening van het surplus van de ene
sociale groepering door de andere, maar ook naar politieke, ideologische, legale instituties,
die de kontrole/toe6igening van het surplus omringen. 32) Kapitalistische produktierelaties
hangen af van het bestaan van instituties, zoals privaateigendom en arbeidskontrakten, van
een juridisch apparaat, die deze instituties bepalen, van politie en leger, die ze in stand houden
en van religieuze en politieke ideedn, die ze sanktioneren.

Bovendien moet een klasse-analyse uitgaan van een bepaalde produktiewijze of een historisch
bepaalde sociale formatie. ledere konkrete samenleving, de kapitalistische inbegrepen,
bestaat uit meer dan 66n produktiewijze. Verschillende produktiewijzen kunnen samen naast
elkaar bestaan en elkaar overlappen, ofschoon 66n van hen domineert. De coexistentie van
verschillende produktiewijzen in Ghana is het resultaat van de wijze, waarop het
kapitalistisch systeem in Ghana binnendrong: de kapitalistische produktiewijze werd van
buitenaf in Ghana geihtroduceerd en bleef beperkt van omvang; zij heeft de voorkapitalisti-
sche produktiewijzen niet vernietigd, maar aan zich ondergeschikt gemaakt. Klasse-analyse
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in Ghana moet daarom uitgaan van de identifikatie en analyse van co6xisterende produktie..
wijzen en van een onderzoek naar de processen van interaktie en "artikulatie" tussen deze
produktiewijzen.

2.2.1. Bourgeoisie (Ondernemersklasse)
Het kolonialisme heeft het ontstaan van een Ghanese bourgeoisie, een klasse die het, evenals
haar Europese tegenhanger, klaar had kunnen spelen om zich via handelsaktiviteiten in
industridle aktiviteiten te begeven, tegengehouden.

De vorm van kapitalisme die zich in Ghana's cacaoproducerende streken ontwikkelde, was
een onderontwikkeld kapitalisme, waarin voorkapitalistische produktierelaties op een
speciale wijze gekoppeld werden aan monopolie-kapitalistische handelsrelaties. Vanwege het
bestaan van een produktiewijze die gevormd werd door een kombinatie van marktrelaties en
traditionele sociale relaties, en vanwege het feit dat een groot deel van het surplus aan de
boer onttrokken werd heeft zich een sterke agrarische bourgeoisie, die het evenals Lenin's
plattelandsbourgeoisie klaar had kunnen spelen om handels- en industrieel kapitaal te
akkumuleren, niet kunnen ontwikkelen.

De embryonale nationale kapitaalsklasse, dich zich in de bloeitijd van de cacaohandel in het
begin van de vijftiger jaren ontwikkelde met substanti6le belangen in die sektoren van de
ekonomie waarin zij de buitenlandse konkurrentie niet zozeer hoefde te vrezen, zoals hout-
handel, bouw, vaste goederen, en steeds meer in allerlei soorten handel, vond voornamelijk
in de zestiger jaren Nkrumah en de CPP als tegenstanders op haar weg, hetgeen verdere uit-
groei belemmerde.

Ghanese regeringen na Nkrumah hebben alle gepoogd om een Ghanese ondernemersklasse
in het leven te roepen. Hun Ghananiseringsbeleid heeft geleid tot Ghananisering van kleine
en middelgrote handelsondernemingen, die in handen waren van vooral Nigerianen (klein-
bedrijven) en Libanezen (kleine en middelgrote bedrijven); en de nieuwe Ghanese onder-
nemers konden rekenen op gunstige kredietfaciliteiten en technische steun van de staat.

Als gevolg van deze staatsbemoeienis bevindt de Ghanese ondernemersklasse zich hoofd-
zakelijk in de middensektor van de ekonomie onder de grote buitenlandse en staatsonder-
nemingen; en het grootste deel van de Ghanese ondernemers kan men het beste aanduiden
met de term "afhankelijke ondernemersklasse" 33), daar zij in hoge mate afhankelijk is
van buitenlandse ondernemingen en staatssteun. Een toenemend aantal Ghanezen heeft zich
echter reeds geschaard in de rijen van grootondernemers.  In 1970 waren er 10 Ghanese
importeurs, die een omzet hadden van rond ¢ 1.250.000 en zo'n 50 industridle onder-
nemingen, die voor 1000/0 in Ghanese handen waren en meer dan 50 personen in dienst
hadden en hierbij hebben zich in de zeventiger jaren meerdere toegevoegd. 34)

De Ghanese ondernemersklasse is erg klassebewust en heeft zich verenigd in organisaties om
haar belangen te verdedigen tegen staat en werknemers. De Ghana Employers'Association
(GEA) werd opgericht op 13 januari 1959, minder dan een maand nadat de wet op
kollektieve arbeidsverhoudingen van 1958 sterke industridle bonden  in het leven had
geroepen en een nauw met de CPP geallieerde vakcentrale. Leden van de Ghanese werk-
geversorganisaties, zoals Wiafe en Baah (beide partijleden van de CPP) verdedigden de
belangen van de werkgevers in het parlement, in het bijzonder trachtten zij een tegenwicht
te vormen tegen de grote invloed van de vakbeweging in de partij en tegen Nkrumah's afkeer/
onderdrukking van een Ghanese (groot-)ondernemersklasse. 35) Na de coup nam de politieke
invloed van de werkgevers aanzienlijk toe. Nieuwe belangengroepen (zoals de Indigenous
Ghanaian Manufacturers'Association)werden gevormd en oude belangengroepen (met name
de Ghana National Contracters'Association) werd nieuw leven ingeblazen. De leiding van de
twee grootste partijen in de tweede republiek, de PP van Busia en de NAL van Gbedemah,
bestond hoofdzakelijk uit werkgevers en intellektuelen; en de werkgevers waren ruim
vertegenwoordigd in het parlement. Werkgevers zijn tenslotte vertegenwoordigd - vaak in
grotere getale dan de arbeidersbeweging - in verschillende kommissies en raden.
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2.2.2. Middenklassen

De koloniale ekonomie blokkeerde het ontstaan van een Ghanese bourgeoisie, maar opende
weI de mogelijkheid voor het ontstaan van intermediaire strata, die talrijk waren en vaak van
bijzondere aard vanwege het feit dat de politieke ekonomie van Ghana geihkorporeerd was
in de kapitalistische wereldmarkt met voorkapitalistische en semi-kapitalistische produktie-
wijzen. In navolging van Poulantzas zullen wij deze middenklassen verdelen in een moderne
en traditionele middenklasse (of petite-bourgeoisie).

2.2.2.1. Moderne Middenklasse

Het kolonialisme introduceerde een formeel onderwijssysteem in Ghana van een relatief
beperkte omvang om te voorzien in de middelkaderfunkties in koloniaal bestuur en
ekonomie (waarvoor lager onderwijs grotendeels de nodige kwalifikatie verschafte). Naast dit
middelkader ontstond in Ghana reeds vroeg een intelligentisia, vooral zonen van rijke chiefs en
handelaren in het zuiden des lands. 36) Uit voornoemde groeperingen hebben zich de volgende
strata ontwikkeld:

A.  De Elite: De elite bestaat uit verschillende, vaak konflikterende elementen, nl. politici,
bureaucraten, managers, intellektuelen en hoogste militaire en politie officieren. Haar
geprivilegieerde positie en hoog inkomen is terug te voeren op het tekort aan hoogge-
schoold personeel, maar ook op het feit dat met de graduele vervanging van buitenlands
door nationaal (hoger) personeel de koloniale salarisschaal praktisch onveranderd bleef.

Thans wordt steeds meer de term "bureaucratische bourgeoisie" gebruikt voor die eliten
die het staatsapparaat beheersen en die direkteuren/managers zijn van staatsbedrijven
vanwege hun beslissende rol in het produktieproces en de ekonomische macht, die deze
eliten uitoefenen via het instrument van de staat.  37) De assumptie van een groot deel van
de radikale literatuur is, dat er geen of weinig kontradikties bestaan tussen deze klasse en
de belangen van het imperialisme: zij wordt beschouwd als de binnenlandse waarborg van
het afhankelijkheidsproces. 38) Murray heeft echter gewezen op de "relatieve sociale
autonomie en plasticiteit" van dit stratum. 39) Het kan aan het ene uiterste van een
kontinuum bovengenoemde konservatieve houding aannemen of wei aan het andere
uiterste een revolutionaire rol spelen, zoals vooral Cabral benadrukt (hoewel de elite voor
zulk een identifikatie met de massa, volgens Cabral, eerste "zelfmoord moet plegen").
40) In Ghana ontbreekt een revolutionaire elite bijna helemaal wat goed te begrijpen
valt, daar "het Afrikaanse universiteiten aan een intellektuele kultuur van radikalisme
ontbreekt, zodat de meeste studenten zich zelfs niet de retoriek van revolutie eigen
maken, laat staan de theorie en praktijk ervan". 41)

De elite in Ghana, die volgens Ewusi ongeveer 2.30/o van de loonarbeiders uitmaakt en
meer dan ¢ 2400,- per jaar verdient, leidt een leven dat zich tamelijk geiboleerd afspeelt
van de onderste lagen van de bevolking: zij woont in speciale wijken van de stad, reist
altijd per wagen in plaats van openbaar vervoer, leidt een westers georidnteerd leven,
konsumeert grotendeels geimporteerd voedsel en gaat uit naar dure hotels, die ook
bezocht worden door Ghanese en buitenlandse kapitalisten. 42) De elite is in staat om
hun kinderen zelfs nog beter onderwijs te verschaffen dan zij zelf gehad heeft en hen zo
te verzekeren van een (toekomstige) elite-positie.

B.   De Sub-elite: het middelkader in privaatondernemingen, staatsbedrijven en staatsbureau-
cratie (en verder kategorie6n als leraren, onderwijzers etc.), het hogere administratieve/
superviserend salariaat omvattend, dat volgens Ewusi een inkomen heeft tussen ¢ 800
en ¢ 2400 per jaar en 16.50/0 van de loonarbeiders uitmaakt.

De sub-elite vormt een middenlaag tussen elite/werkgevers en proletariaat. Zij behoort
op grond van haar leidinggevende/superviserende funktie tot de zgn. "senior staff", die
in Ghana sterk onderscheiden en geisoleerd wordt van de zgn. "junior staff". Daar zij
beschouwd wordt als een deel van het management, mogen de leden van de sub-elite
geen lid worden van vakbonden (en velen van hen willen Oberhaupt geen lid worden van
vakbonden van "gewone arbeiders") en het management van de ondernemingen stelt
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vele pogingen in het werk om hen zich ook als deel van het management te doen gevoelen
(speciale kursussen, afzonderlijke kantine, uitnodigingen tot feesten en partijen van het
management).
Hun positie blijft echter ambivalent, daar zij geen stem hebben in het uitstippelen van het
beleid van de onderneming, maar enkel zorg moeten dragen voor de stipte uitvoering van
dit beleid. Thans werden daarom in verschillende ondernemingen in Ghana (Valco, Firestone,
Gliksten) pogingen ondernomen om te komen tot "senior staff associations", die de
belangen van de "senior staff" (hogere lonen, promotiebeleid) kunnen verdedigen en hen
laten participeren in de besluitsvorming, maar deze pogingen stuiten op heftig verzet van
het management. 43)

Ook in levensstijl, konsumptiepatronen en sociale gewoonten neemt de sub-elite een midden-
positie in tussen elite en proletariaat. Het inkomen van de sub-elite is hoog genoeg om er een
meer komfortabel en westers geori&nteerde levensstijl op na te houden dan het proletariaat.
Zij komt echter niet in zulke dure gelegenheden als de elite, bezit meestal geen wagen en
heeft meer kontakt met het proletariaat dan de elite. Zij is vaak in staat haar kinderen een
betere opleiding te verschaffen dan het proletariaat, soms tot op universiteitsniveau,  wat
hen toegang verleent tot de best betaalde banen in Ghana.

2.2.2.2. Traditionele Middenklasse

De traditionele middenklasse ontwikkelde zich in Ghana vooral daar waar voorkapitalistische
produktiesystemen verbonden zijn met het kapitalistisch systeem.

Traditionele middenklasse-aktiviteiten groeiden enerzijds uit de bijzondere wijze waarop cacao-
produktie (waarbij de produktie voor een groot deel plaats vindt via de voorkapitalistische
produktiewijze) verbonden was met een door monopolie beheerste wereldmarkt en de
institutionele onttrekking van het surplus (viti de CMB) aan de cacaoproducent. Er waren
serieuze beperkingen voor kapitaaldkkumulatie via cacaoproduktie per se maar weinig
obstakels, ja men kan zelfs spreken van toenemende mogelijkheden tot kapitaalakkumulatie
via aktiviteiten die nauw verbonden waren met de cacaoproduktie, zoals handel en transport.
Een aanzienlijk aantal cacaoboeren was in staat met behulp,van familie-arbeiders en enkele
trekarbeiders een klein kapitaaltje op te sparen, dat geihvesteerd werd in een vrachtwagen,
het openen van een winkeltje/handel met medewerking van vrouw en kinderen, wat op den
duur leidde tot een steeeds grotere uitbreiding en een welvarend bestaan. Diversifikatie van
ekonomische aktiviteiten betekende bovendien meer mogelijkheden en minder risiko's. 44)

Traditionele middenklasse-aktiviteiten ontstonden anderzijds in wat marxisten de "kleine
waren-produktiesektor" noemen, maar gewoonlijk aangeduid met termen als "bazaarsektor"45)en
vooral "informele sektor" 46):  in deze sektor vindt men vele kleine bedrijven en werkplaatsen
van kleine zelfstandigen (hoewel vaker gebruik makend van familie-arbeiders en enkele
gezellen en leerlingen). De kapitalistische produktiewijze heeft de ontwikkeling van de "kleine
waren-producenten"-produktiewijze in de steden van Ghana niet tegengehouden, maar
gestimuleerd en aan zich ondergeschikt gemaakt vanwege de vele voordelen, die de "kleine
waren-producenten"-produktiewijze haar bood 47):

1.   De kapitalistische produktiewijze was voor een groot deel georEnteerd op de produktie
voor export en de produktie van waren die bestemd waren voor de luxe-konsumptie van de
geprivilegieerde strata van de bevolking. Zij liet de (voor haar geen winst opleverende)
produktie van goedkope konsumptiegoederen voor het proletariaat dat zij gekre6erd had,
over aan de "kleine waren-producenten"-produktiewijze. Het leveren van goedkope
konsumptiegoederen en diensten aan het proletariaat door de kleine waren-produktiesektor
had het enorme voordeel voor kapitalistische ondernemingen dat lonen laag gehouden
konden worden.

2.   De kleine waren-produktiesektor was niet alleen afhankelijk van de kapitalistische sektor
voor grondstoffen (textiel, cement, etc.) en gereedschap, maar ook voor de afname van
produkten die kapitalistische ondernemingen nodig hadden, maar zelf niet goedkoop
konden produceren.
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3.   De kleine waren-produktiesektor leverde vaak de door het traditionele "apprentice"-schap
geschoolde vakmensen aan de kapitalistische sektor, wat laatstgenoemde (grotendeels) de
trainingskosten bespaart. Van de andere kant is het ook waar dat kapitalistische onder-
nemingen in Ghana ook hun vakonderricht hebben gegeven aan producenten van kleine
waren.

Binnen deze traditionele middenklasse bestaat dan weer een grote differentiatie:

A.  Een toplaag en een middenlaag, bestaande uit grote en middelgrote boeren, die tegelijker-
tijd een bloeiende winkel of transportbedrijf hebben, rijke handelaren, transporteurs en
aannemers, die grotendeels gebruik maken van eigen arbeidskracht, maar ook van familie-
arbeid en soms (vaak tijdelijk in het hoogseizoen) van enkele loonarbeiders. Velen hebben
hun zaak/handel van de grond af opgebouwd. Volgens Garlick waren de meeste grotere
winkels/handelsondernemingen in handen van "petty-traders grown large". 48)
De handel in lokale produkten bestemd voor lokale konsumptie (vee, vis, kolanoten, etc.),
is altijd een sektor geweest die in handen was van Ghanezen, en sommige Ghanezen ver-
wierven een welvarende positie in deze handel. 49)

B.  Een benedenlaag, bestaande uit kleine winkeliers en kleine zelfstandige vaklieden. Vooral
laatstgenoemde groep (monteurs, kleermakers, schoenmakers, etc.) vertoont een zeer
vloeiend karakter. Een relatief kleine groep gelukt het met behulp van gezellen en
leerlingen de eigen werkplaats uit te bouwen tot een kleine kapitalistische onderneming,
wat afgelezen kan worden uit de toename van gezellen en leerlingen, vaak familieleden en
stamgenoten, die dienst doen als uitermate goedkope arbeidskrachten, de kwantiteit van
de produktiemiddelen en vaak een betere technologie. 50) Een ander gedeelte ontwikkelt
zich vaak in de richting van de tegenpool, nl. proletarisatie. De belangrijkste reden hier-
voor is het overwegend "involutionair" karakter van de kleine waren-produktiesektor. Er
is een grote mate van konkurrentie (waardoor gebrek aan klanten en het daaruit volgend
laag en onregelmatig inkomen) vanwege het relatieve gemak waarmee men deze sektor kan
binnendringen; er is een grote mate van afhankelijkheid van kapitalistische ondernemingen
voor de levering van dure produktiemiddelen en afname van goedkope waren; er is geringe
steun van de staat. 51) McGhee heeft er op gewezen dat met de toenemende penetratie
van het kapitalisme op het platteland, gepaard gaande met de geringe expansie van de
"kapitalistische sektor", de druk op de "bazaarsektor" steeds meer zal toenemen, hetgeen
de onderlinge konkurrentie zal doen toenemen en de levensvatbaarheid van de kleine
ondernemingen nog zal doen verminderen. 52) Sommige kleine producenten zijn zelfs
bereid een reduktie in inkomen te aanvaarden voor een betrekkelijk zekere baan en
inkomen in de kapitalistische sektor. 53)

Het politieke leven in Ghana is grotendeels bepaald geworden door deze middenklassen.
Handelaren en zakenlieden vormden een belangrijk onderdeel van de nationalistische
beweging van 1948-51 vanwege hun oppositie tegen buitenlandse monopolies en tegen
koloniale kollaborateurs, chiefs en intelligentsia (hoewel hun aktie-radius beperkt bleef
vanwege hun afhankelijkheid van buitenlandse ondernemingen). Van 1961-66 gingen zij
in oppositie tegen een nationalistisch ekonomisch programma dat de import beperkte,
prijsbeheersing instelde en de distributiesektor voor een groot deel onder de staatsonder-
nemingen bracht. Sinds 1966 zoeken zij mogelijkheden (en verkrijgen zij de steun van de
staat bij hun pogingen) in de kleinhandel en middegrote ondernemingen, en doen zij
dienst als "tussenpersonen" tussen buitenlandse ondernemingen en de konsument.

Het belangrijkste deel echter van deze middenklasse is de elite, die haar geprivilegieerde
positie in de koloniale salarisstruktuur thans tracht te konsolideren en uit te breiden. Zij
zijn in staat rijkdom te verwerven, toegang te krijgen tot kredieten, en nauwe banden
te smeden met buitenlandse ondernemingen, die dienen als sociale en ekonomische
basis voor hun voortdurende politieke macht. Toch hebben anderzijds radikale leiders
van de elite soms gepoogd de levenskondities van peasants en arbeiders te verbeteren en
nationale kontrole over de ekonomie te vergroten.
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2.2.3. Peasantry
Het ontstaan van een Afrikaanse peasantry als ook het ontstaan van differentiatie binnen de
Afrikaanse peasantry was primair het resultaat van de interaktie tussen een internationaal
kapitalistisch ekonomisch systeem en traditionele socio-ekonomische systemen binnen de
kontekst van territoriaal gedefinieerde koloniale politieke systemen. 54) De koloniale situatie
konfronteerde de lokale bevolking in Afrika met nieuwe goederen en diensten (en onderwierp
haar in vele gevallen aan specifieke in geld te betalen belastingen), die nieuwe behoeften kre-
eerden, die enkel bevredigd konden worden door participatie in de op geld gebaseerde markt-
ekonomie. Twee wegen stonden open voor de Afrikaan: verkoop van zijn arbeidskracht
(proletarisatie) of verkoop van zijn agrarische produkten (peasantisatie). Peasantisatie is
door Post gedefinieerd als het proces waarbij producenten in de primitief-communautaire
produktiewijze getransformeerd werden in gedifferentieerde klassen van producenten voor
de wereldmarkt op grond van de aanwezigheid van een sterke externe marktvraag, in
aanraking gebracht werden met het marktprincipe in de vorm van tussenpersonen van buiten-
landse ondernemingen, die hun agrarische handelsgewassen opkochten met geld, hen
kredieten verschaften en konsumptoegoederen leverden, en ondergeschikt gemaakt werden
aan politieke gedragsdragers buiten hun eigen gemeenschap in de vorm van het koloniale
bestuur, dat belastingen kon heffen, en later van "marketing boards" die de produktieprijzen
bepaalden. 55)

Het proces van peasantisatie heeft geleid tot groeiende differentiatie onder de peasants (zie
tabel 8).

Tabel 8. Inkomensverdeling van Cacaoboeren in Ghana, 1963-64

Inkomensklasse Percentage van Boeren Totale Inkomens
Nt NZ milj.

1 - 60 18.0 1.7

60 - 120 20.0 4.2

120- 240 22.0 9.1

240- 600 25.0 22.2

600 - 1200 10.0 19.1

boven 1200 5.0 25.7

Bron: Ewusi, K., The Distribution of Monetary Incomes in Ghana, ISSER, Legon, 1971, p. 75.

Uit tabel 8 blijkt al dat wij in dit differentiatieproces verschillende lagen kunnen onder-
scheiden. Uitgaande van Hamza Alavi's artikel "Peasants and Revolution" 56) komen wij
tot de volgende lagen:

A.  Een stratum van rijke peasants, 100/o van de cacaoboeren uitmakend, met een
inkomen van 1\It 600 - Nt 1200, die naast familie-arbeiders een aantal loonarbeiders
in dienst hebben. Hieruit heeft zich een laag van zeer rijke boeren, 50/0 van de
cacaoboeren uitmakend, met een inkomen van boven de NZ 1200 ontwikkeld. Onder
de laatstgenoemde laag komt ook een groep chiefs voor, die gedurende het peasanti-
satieproces in staat was aan de gemeenschap toebehorende "stool lands" 57) om te
zetten in privaatbezit en bij de cacaoproduktie niet alleen gebruik maakte van loon-
arbeiders maar ook van traditionele communautaire diensten.

B.   Een stratum van peasants met een gemiddeld inkomen van 1\8 240 - Nt 600,250/0
van de cacaoboeren uitmakend, die in principe hun land alleen bewerken met behulp
van familieleden, maar met name in het hoogseizoen gebruik maken van enkele loon-
arbeiders. Deze laag vertoont een vloeiend karakter. Een gedeelte weet door te
dringen tot de laag van rijke peasants, maar de kans is groter dat zij terugvallen in
het stratum van arme peasants, met name bij dalingen in de cacaoprijzen. Bij de
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daling van de cacaoprijzen op het eind van de vijftiger jaren moest dit stratum zich in
grote schulden steken om een hogere produktie te bereiken. Het zich in schulden steken
leidt vaker tot verpanding van farms en tot semi-proletarisatie (het werken op eigen farm
en op de farms van anderen) of proletarisatie. 58) Een gedeelte van deze middenlaag heeft
een nevenberoep om het inkomen te vergroten.

C.   Een stratum van arme tot zeer arme peasants met een inkomen beneden Nt 240 en 600/0
van de cacaoboeren uitmakend. Hiertoe behoren de kleine boeren en verschillende
vormen van agrarische arbeiders, groeperingen die elkaar vaak overlappen. De verschillen-
de vormen van agrarische arbeiders, die onmisbaar zijn geweest voor de expansie van de
cacaoproduktie, kwamen traditioneel van Noord-Ghana en van omringende Afrikaanse
landen, hoewel zich thans steeds meer plaatselijke arme boeren (vaak naast de
bewerking van eigen farm) in loondienst begeven, een proces dat nog versneld is door de
Aliens Compliance Order van 1969, waardoor (Afrikaanse) buitenlanders zonder de
benodigde immigratiepapieren het land uitgezet werden. 59) Wij kunnen de volgende
agrarische arbeiders onderscheiden in de cacaoproducerende gebieden van Ghana: 60)

-   De abusa-arbeider: Het abusa-systeem heeft van ouds een zeer grote rol gespeeld in de
cacaoproduktie en houdt in, dat arbeiders  1 /3 van de opbrengst van de cacaoproduktie
krijgen van de farm(s) die zij verzorgd hebben en de eigenaar 2/3 van de opbrengst.
Vaak maakt de abusa-arbeider gebruik van familie-arbeid en soms zelfs van loon-
arbeiders voor bepaalde taken. Meestal bezit hij een stuk land voor de verbouw van
voedingsgewassen voor eigen levensonderhoud (en soms een eigen cacao-plantage).

De abunu-arbeider en nkotokuano-arbeider: deze arbeiders komen maar in een paar
cacaogebieden van Ghana voor. Bij het abunu-systeem delen boer en arbeider de
opbrengst van de oogst. Het nkotokuano-systeem houdt de bepaling in van een bepaalde
som geld voor iedere geproduceerde vracht cacao.

-    Loonarbeiders die werken op 66njarige (vaak geschreven) kontrakt-basis: Polly Hill
is van mening dat deze loonarbeiders "in tegenstelling tot de abusa- of nkotokuano-
arbeiders (die beter beschouwd kunnen worden als pseudo-boeren) echte arbeiders
zijn in de westerse zin". 61)

- Verschillende vormen van losse arbeiders, die ingezet worden voor het vervullen van
bepaalde taken. 62)

Veel is geschreven over het revolutionaire potentieel van de peasantry in Afrika, met name
door Arrighi en Saul. 63) Het peasantisatie-proces in Ghana heeft vanwege zijn ongelijke
tred in verschillende streken van Ghana, vanwege zijn recente verleden en zijn nog
onvoltooid karakter, belangrijke sporen achtergelaten van het voorkapitalistische socio-
kulturele systeem; en vele boeren streven uit het peasant-bestaan te breken onder invloed
van petit-bourgeois aspiraties. En de vraag rijst wie Arrighi en Saul eigenlijk bedoelen met
de "peasants". In Ghana vindt men geen ongedifferentieerde peasantry: er zijn belangrijke
verschillen in inkomens van peasants zowel binnen de voornaamste cacao-producerende
gebieden als tussen peasants in verschillende regio's van Ghana. Van deze twee dimensies
van differentiatie is de eerste misszhien het onbelangrijkste als hinderpaal voor een
gezamenlijke rurale oppositie tegen de politieke elite, die een groot deel van het surplus
aan haar onttrekt (hoewel een dergelijk gezamenlijk optreden vanzelfsprekend twijfels op-
roept of zulk een oppositie terecht als een "klassekonflikt" omschreven kan worden).

Zowel rijke als betrekkelijk arme peasants binnen een bepaalde streek zijn waarschijnlijk
veel meer geneigd zich te verenigen ter verdediging van gemeenschappelijke ekonomische
belangen dan elkaar te zien als tegenpolen in een klassekonflikt. Trekarbeiders op de
cacaoplantages hebben slechts zelden kapaciteiten aan de dag gelegd om hun belangen
te verdedigen tegen hun werkgevers, de cacaoboeren. 64) Het gebrek aan organisatievermogen
bij agrarische arbeiders is ongetwijfeld hoofdzakelijk te verklaren vanuit het overwegend

ongeletterd/onstabiel karakter van arbeiders op de cacaoplantages en op de verspreiding van
plantages, hetgeen een effektief kommunikatie-netwerk verhindert, maar ook uit de aard van
relaties tussen arbeiders en werkgevers op het platteland: deze relaties zijn meer van
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persoonlijke, paternalistische (patronage) aard dan van onpersoonlijke (werkgever-werknemer)
aard, en veel arbeiders worden vaak meer "betaald" met het vruchtgebruik van het land dat
zij bewerken, of met een derde deel van de oogst dan eenvoudigweg met "loon". 65)
Diepgaande belangenkonflikten op grote schaal tussen werkgevers en werknemers in de cacao-
sektor zijn uiterst zelden voorgekomen. 66)

Horizontale scheidslijnen tussen boeren van verschillende streken van Ghana vormen een
grotere hinderpaal tot het ontstaan van een gezamenlijke peasant-oppositie. Als gevolg van
de ongelijke spreiding van de cacaoproduktie zijn de cacao-boeren van de Western Region
niet zozeer geihteresseerd (zoals de cacaoboeren van de Ashanti, Brong-Ahafo en Eastern
Regions) in de hoogte van de cacaoprijs als wei in de regionale distributie van overheidsgelden
voor plattelandsontwikkeling. Zulke regionale sentimenten hebben in het verleden een
gemeenschappelijk front verhinderd.

De verschillende verkoopsboycotten van cacao in de dertiger jaren illustreren bijzonder goed
de voorwaarden en obstakels voor een gezamenlijke onafhankelijke politieke aktie van de
kant van Ghana's cacaoboeren. Kleine, middelgrote en grote producenten namen allen deel (de
meesten vrijwillig, maar sommigen onder dwang) aan de boycot van 1937/38, maar deze
boycot werd georganiseerd en geleid door de rijkere boeren in koalitie met de chiefs, die de
boycot in het geheim volledig steunden, met name door de boeren de traditionele (religieuze)
eed te laten zweren, wat tot algemene instemming met de boycot leidde. Het belang van deze
steun van de chiefs kan afgeleid worden uit het sukses van de verschillende boycotten. De
boycotten van 1931/32 en 1933/34 waren slechts suksesvol  in een paar streken; het was pas
na het herstel van de Ashanti Confederacy Council  in  1935 en het smeden van een alliantie
tussen dit orgaan en de Provincial Councils of the Colony dat het mogelijk was de het gehele
land omvattende boycot van 1937/38 op touw te zetten.

De alliantie van middelgrote en grote cacaoboeren duurde voort tot in de vroege jaren van het
CPP-bewind en kreeg steeds meer een politiek karakter, maar er manifesteerde zich ook een
splitsing langs regionale lijnen. De aansluiting van de cacaoboeren van Ashanti bij de (in
Ashanti gelokaliseerde) oppositie-partij, de National Liberation Movement (N LM), van  1954
tot 1956, ondervond niet de steun van de cacaoboeren  uit het zuiden vanwege de angst van
laatstgenoemden voor een nieuwe Ashanti-invasie in het zuiden. 67) Daarna ging het bergaf-
waarts met politieke akties van de kant van de boeren, ondanks pogingen van de United Party
(UP) in 1960 tot het inspireren van een nieuw elan; dit was vooral het gevolg van de onder-
drukking door de CPP van iedere potenti6le oppositiebeweging van de chiefs en de bureau-
cratische kontrole van de nauw met de CPP geallieerde United Ghana Farmers Council
(UGFC). 68) Hierbij moet aangetekend worden dat een eventueel verzet tegen de regering
(zoals in de koloniale en CPP-tijd) onder de NLC (1966-69) en PP (1969-72) niet meer
nodig was vanwege de steun van de bureaucratische bourgeoisie aan de cacaoboeren, met
name de cacaoboeren van Ashanti en Brong-Ahafo (wat weer regionale sentimenten onder
de boeren teweegbracht).

2.2.4. Arbeidersklasse
Het proces van peasantisatie en het proces van proletarisatie vormen een complex geheelin
de transformatie van Ghana in een onderontwikkelde kapitalistische samenleving. Proletari-
satie verwijst naar het proces van Afrikaanse participatie in de arbeidsmarkt, zijn "bevrijding
van het land" en steeds groter wordende afhankelijkheid van het inkomen uit loondienst
(stabilisatie) en het verdwijnen/ongedaan maken van alternatieve mogelijkheden om in het
levensonderhoud te voorzien. Peasantisatie en proletarisatie waren beide het resultaat van de
behoeften van de naar buiten gerichte koloniale ekonomie: export en arbeid; en beide over-
lappen elkaar enigszins vanwege het feit dat arbeiders, aangetrokken uit de "onderontwikkeld"
gelaten gebieden in Ghana, met name Noord-Ghana, vaak niet volledig geproletariseerd
werden en met evenveel recht als peasants beschouwd kunnen worden: zij zijn peasants van-
wege het behoud van landrechten in hun geboorteplaats en het vaak voorkomend "bezit" van
land (om te voorzien in hun levensonderhoud) in de immigratieplaats en vanwege hun partici-
patie in strukturen die op institutionele wijze het surplus aan de peasantry onttrekken. Bij
de bespreking van het proletarisatieproces zullen wij achtereenvolgens behandelen:
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1.  Ontstaan van loonarbeid, migratie en stabilisatie;
2. Aantal loonarbeiders, struktuur van loonarbeid en het heterogene karakter van loon-

arbeiders;
3. Inkomen, levensstandaard, levenswijze van de arbeidersklasse;
4.  Bewustzijn van de arbeidersklasse;
5.  Arbeidersklasse en ethniciteit.

2.2.4.1.    Ontstaan van Loonarbeid, Migratie en Stabilisatie
De koloniale ekonomie schiep een behoefte aan een aanzienlijk aantal, voornamelijk
ongeschoolde, arbeidskrachten: transporteurs, arbeiders voor de opbouw van de infrastruktuur,
mijnwerkers, agrarische arbeiders, etc. Het proletarisatieproces kwam echter pas langzaam op
gang in Ghana. Er was een aanzienlijk tekort aan arbeidskrachten in de beginfase van het
kolonialisme en Ghana moest een betrekkelijk groot aantal arbeiders uit de buurlanden
importeren. De reden voor dit tekort aan arbeidskrachten was voornamelijk gelegen in het feit
dat zuidelijke Ghanezen al spoedig ontdekten dat het meer winstgevend was en minder
gevaarlijk (mijnarbeid) om zelfstandig cacao te verbouwen dan te werken voor (lage) lonen.
Bovendien waren zuidelijke Ghanezen niet bereid om als ondergrondse mijnwerker te werken,
omdat dit werk in het verleden door slaven verricht werd. Daarom moesten Ghanezen, alvorens
de geldekonomie in het binnenland was doorgedrongen, opgevoed, zo niet gedwongen worden
om arbeid te leveren aan de koloniale ekonomie.

Er waren hiervoor verschillende praktijken. 69) Voor een korte tijd van 1895 tot 1898 was
een wet op verplichte arbeid van kracht om dragers van lasten van de kust naar het binnenland
te verkrijgen. Bij de spoorwegen werd aanvankelijk veel gebruik gemaakt van arbeid van
politieke gevangenen. In het Noorden van Ghana moesten de chiefs vanaf het begin van de
koloniale tijd tot nog in 1930 zorgen voor de rekrutering van onbetaalde arbeiders (voor
bepaalde perioden van het jaar) voor de aanleg van wegen. In 1901 werd een Transport
Departement opgericht om toe te zien op het aanbod en loon van arbeiders en om arbeiders
(vooral dragers) aan te bieden aan regering en privaatondernemingen, met name de mijnen. 70)
Daar dit Transport Departement niet genoeg arbeiders kon leveren aan de mijnen, begon de
Chamber of Mines met behulp van de koloniale overheid en plaatselijke chiefs arbeiders uit
Noord-Ghana te werven. 71) Naast de door de regering gesanktioneerde rekrutering van
arbeiders in Noord-Ghana vond er ook werving plaats door illegale rekruteurs, die er menson-
waardige praktijken op na hielden.

Al deze rekruteringspogingen - hetzij onder regeringssanktie hetzij illegaal - vormden een
stimulans tot "vrijwillige" arbeidsmigratie van het noorden naar het zuiden, nog versneld,
zoals Berg op overtuigende wijze heeft aangetoond, door de depressie in de dertiger jaren,
waardoor het aanbod van arbeiders op de arbeidsmarkt voor de eerste keer groter was dan de
vraag. 72) Dit migratieproces eenmaal op gang gezet nam steeds grotere vormen aan, toen de
ongelijkheid in ontwikkeling tussen het noorden en het zuiden steeds manifester werd. Terwijl
in 1948 nog slechts 8.10/0 van de bevolking van de Upper Region zich buiten Noord-Ghana
bevond, was dit cijfer rond 1960 gestegen tot 16.40/0.73)

Hoezeer het koloniale systeem deze goedkope/ongeschoolde arbeidskrachten ook nodig had,
er bleef toch steeds een ambivalente houding van het koloniale bewind ten aanzien van het
proletarisatieproces, voornamelijk vanwege de mogelijke politieke gevaren. 74) Vanwege
haar angst voor een stabiel arbeidsleger gekoncentreerd in de steden (en vanwege het
verkrijgen van goedkope arbeidskrachten) heeft het koloniale bewind zich nooit veel gelegen
gelaten aan de stabilisatie van ongeschoolde arbeiders.

De meeste migranten, gekonfronteerd met slechte arbeidskondities, slechte behuizing en
geringe training 75), en verblijvend in het zuiden zonder vrouw en kinderen, wensten zo
spoedig mogelijk - met een minimum aan geld - terug te keren naar hun woonstreek om zich
weer aan de produktie van voedingsgewassen te wijden. In de vijftiger jaren was er nog
steeds een gemiddelde jaarlijkse arbeidsverandering in de mijnen van 700/0 en in andere
sektoren van  10 tot  150/o. Een gedeelte keerde echter na een kortere of langere rustperiode
weer terug; een ander gedeelte zag zich vanwege het lage loon gedwongen om zich permanent
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of semi-permanent in het zuiden te vestigen, ofschoon de hoop om eens - met een kapitaaltje -
naar de geboorteplaats terug te keren nooit verloren ging. 77)

Er is thans echter een duidelijk proces tot stabilisatie op gang of minstens tot lange verblijfs-
duur van arbeiders in de steden. Op basis van een studie van geschoolde arbeiders in een
kledingsfabriek in Ghana, schrijft Date-Bah: "Wij moeten konkluderen dat landbouw geen
of een geringe rol speelt in het leven van deze Ghanese fabrieksarbeiders. Zij schijnen de
banden met het land verbroken te hebben. Zij schijnen over het algemeen meer gesteld te
zijn op moderne/industri6le arbeid, ofschoon zij nog gedeeltelijk in zelfstandige werkzaam-
heden betrokken zijn". 78) Deze tendens tot stabilisatie valt ook af te leiden uit de
verblijfsduur van arbeiders/vakbondsleden in hun huidige woonplaats in mijn survey onder
arbeiders/vakbondsleden in Ghana (zie tabel 9).

Tabel 9 Verblijfsduur van Arbeiders in Huidige Woonplaats

Verblijfsduur                                                                 0/0

minder dan 1 jaar                                                                                         5
1 -  3 jaar                                                                                         21
4 -  6 jaar                                                                                         20
7 -  10 jaar                                                                                                                                                 19

11  -  20 jaar                                                                                                                                                                      19

boven de 20 jaar                                                                                  12
steeds in de stad gewoond                                                                        4

TOTAAL 100

N               309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

Het grootste aantal wilde uiteindelijk weI weer naar hun geboorteplaats terugkeren (met
uitzondering van voornamelijk diegenen die middelbaar onderwijs genoten hadden).
(zie tabel 10).

Tabel 10 Eventuele Terugkeer van Arbeiders naar Geboorteplaats

Terugkeer naar geboorteplaats                                                                          0/0

Ja                                                                 87

Neen                                                                                                           8
Wonend in eigen geboorteplaats                                                           4
Nog niet zeker                                                                                              1

TOTAAL 100

N               309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

Hoewel de overgrote meerderheid nog weI naar zijn geboorteplaats wilde terugkeren,
wensten de meesten pas terug te gaan wanneer zij gepensioneerd werden ofwel genoeg
geld gespaard hadden om een eigen werkplaats/zaak/farm op te zetten (hetgeen in de
huidige inflatoire situatie van Ghana pas na lange tijd of nooit bereikt wordt). (zie
tabel 11).
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Tabel  11    Redenen voor Eventuele Terugkeer naar Geboorteplaats

Redenen voor terugkeer                                                                                 0/0

Pensionering/Ouderdom                                                                       54
Voldoende kapitaal om eigen bedrijf op te zetten                                                    25
Na een bepaalde tijdsperiode (vari6rend van 5 - 20 jaar)                                          8
Te hoge levenskosten in de stad                                                                          8
Werkgelegenheid in geboorteplaats                                                            3
Na voltooiing van onderwijs/opleiding van kinderen                                                   1
Na bouw van een huis in geboorteplaats 0.5

Na hogere ontwikkeling van geboorteplaats 0.5

TOTAAL 100.0

N               269

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon 1975.

Terecht merkt Peil op dat er goede redenen bestaan om uiteindelijk naar de geboorteplaats
terug te keren, wanneer de tijd van pensionering/ouderdom aangebroken is. Het leven op
het platteland is goedkoper dan in de stad en de uitgebreide familie op het platteland biedt
meer zekerheid/steun ten tijde van ouderdom en ziekte. Veel oude mensen hopen zich in
hun ouderdom zelfstandig te kunnen bedruipen door het opzetten van een winkeltje of farm.
En bovendien zijn er de socio-kulturele banden met de geboorteplaats van hun voorvaderen.
79)

Toch schijnt er in vele gevallen een diskrepantie te bestaan tussen wens en aktualiteit. Terwijl
de meeste arbeiders uit het Noorden stelden dat zij nog genoeg land in het Noorden bezaten
en nog steeds aanspraak konden maken op hun landrechten, verklaarden vooral arbeiders uit
het Zuiden, met name diegenen die een bepaalde graad van onderwijs genoten hadden, dat
zij geen land/landrechten meer hadden in hun geboorteplaats, hetgeen een terugkeer naar het
platteland bij de pensionering op zijn minst bemoeilijkt en Peil's bewering, dat arbeiders ten
tijde van ontbering in de stad zich nog steeds in de landbouw kunnen begeven op het platte-
land grotendeels schijnt te weerleggen. 80) (zie tabel 12)

Tabel 12 Onderwijs en Vruchtgebruik/Bezit van Land

Onderwijsniveau Bezit van land Geen bezit van land Geen antwoord Totaal

Ongeletterd                               55                  7                    0                    62
Lager Onderwijs                                 88                     54                          0                       142
Lager Vak/Handels/Technisch
Onderwijs                                 27                  9                    0                    36
Middelbaar Onderwijs                       33                    32                       4                       69

N 203 102              4             309

0/0 66 32.5 1.5 100

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

Het ontbreken van landrechten duidt reeds op een lossere band met het platteland dan
voorheen. Er zijn andere aanduidingen die in dezelfde richting wijzen. Terwijl arbeiders
vroeger regelmatig bezoeken brachten aan hun geboorteplaats om de band met de familie
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weer te verstevigen en om, wat Lux noemt de "value-charged customary events" (begrafenissen/
feesten) in ere te houden 81), schijnt deze praktijk in frekwentie af te nemen: meer dan 2/3 van
de arbeiders in mijn survey stelden dat zij eens in het jaar of iedere twee jaar (meestal gedurende
vakantie), zeer zelden of nooit bezoeken brachten aan hun geboorteplaats. Velen benadrukten
echter dat dit te wijten was aan gebrek aan geld om regelmatig te reizen, de dreiging van ontslag
bij regelmatige afwezigheid vanwege familiebezoeken, en de onmogelijkheid om aan het
verwachtingspatroon van familieleden (geld en geschenken) te voldoen.

Andere faktoren, die het proces van stabilisatie/proletarisatie bevorderen en banden met het
platteland verzwakken, zijn: het nieuwe patroon van gezinsleven van arbeiders in de steden; het
bedrijfsbeleid (het verschaffen van behuizing aan de arbeider en zijn gezin; het verlenen van
speciale gratifikaties na een bepaald aantal dienstjaren; het geven van voorschotten aan arbeiders,
die vaker jarenlang moeten werken om de verkregen voorschotten te kunnen afbetalen); het
verlangen van vele arbeiders om een kapitaaltje bij elkaar te sparen om te ontsnappen aan de
"gesloten" mobiliteit van de fabriek (weinig promotiekansen) naar de vaak nog "open"
mobiliteit van de "kleine waren-producenten"-produktiewijze 82); de enorme onderwijsexpansie
in Ghana heeft mede geleid tot het verkiezen van industridle arbeid/leven in de stad boven de
nog hoofdzakelijk zeer traditionele arbeid op het platteland/leven op het platteland.

Al deze faktoren dragen ertoe bij dat er in Ghana een eerste en zelfs een tweede generatie
arbeiders aan het ontstaan is (zie tabel 13), die gekenmerkt wordt door een steeds grotere mate
van stabilisatie.

Tabel 13 Beroep van de Vader van de Arbeiders

Beroep van vader                                                         0/0

Boer/Visser                                                                                                                   59
Geschoolde/Ongeschoolde Arbeider                                                                                   17
Handel/Transport/Bouw                                                                               8
Lagere witte boorden beroep                                                                              13
Hogere witte boorden beroep                                                                   3

TOTAAL 100

N              309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

Arbeiders in Ghana werken/of zijn van plan hun hele leven of een groot deel van hun leven te
werken in de kapitalistische sektor van de ekonomie, hoewel een gedeelte van deze arbeiders
naast hun baan in de kapitalistische sektor ook nog zelfstandige werkzaamheden verricht of
weI streeft naar dit soort werk vanwege de vermeende grotere mogelijkheden tot mobiliteit
(zie tabel 14).
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Tabel 14 Geprefereerd Beroep van Arbeiders

Geprefereerd beroep                                                                      0/0

Geschoolde arbeid                                                                                29
Kleinhandel/Transport/Eigen Werkplaats                                                   20
Hogere witte boorden baan                                                                           16
Landbouw/Pluimveeteelt                                                                             14
Lagere witte boorden baan                                                                                  10
Geen mogelijkheid/geschiktheid tot ander beroep                                             7
Geen antwoord                                                                          4

TOTAAL 100

N              309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

Arbeiders in Ghana zijn zich bewust arbeider te zijn (en geen boer), maar zij verbreken over het
algemeen nooit volledig de banden met het platteland (een deel bezit nog steeds landrechten; er
is nog steeds wederzijds dienstbetoon) en wensen er uiteindelijk naar terug te keren.

2.2.4.2. Aantal Loonarbeiders, Struktuur van Loonarbeid en Heterogene Karakter van
Loonarbeiders

De Ghanese arbeidersklasse maakt maar een relatief klein deel uit van de totale bevolking en
van de aktieve arbeidskrachten, die voornamelijk bestaan uit boeren en kleine producenten.
Tabel 15 geeft een beeld van het aantal inwoners, (aktieve) arbeidskrachten en loonarbeiders
in Ghana.

Tabel 15 Bevolking, Arbeidskrachten en Loonarbeiders in Ghana, 1960-70

1960 1970

Bevolking 6.726.815 8.559.313
Arbeidskrachten 2.723.026 3.331.618
Aktieve Arbeidskrachten 2.559.125 3.133.047
Loonarbeiders 590.125 757.064

Bron: ISSER, Labour Supply and Utilization in West Africa, ongep. papers,
ISSER, Legon, 1975.

Hoewel in Ghana het percentage van de arbeidskrachten in loondienst, 23.00/0 in 1960 en
24.10/0 in 1970, in feite nog maar betrekkelijk gering is, is het toch hoog in vergelijking met
dat van de meeste andere landen in Tropisch Afrika. Rond 1960 telde Afrika ongeveer 100
milj. arbeidskrachten op een bevolking van boven de 250 milj.; van deze arbeidskrachten
was ongeveer 1/5 in loondienst (zie tabel 16). Maar deze totale cijfers verhullen grote variaties
in het percentage loonarbeiders tussen landen en streken in Tropisch Afrika. De kleinste
landen van Frans-talig West Afrika hebben een zeer lage proportie van hun arbeidskrachten in
loondienst (40/0); Zambia en Kenya hebben ongeveer hetzelfde percentage als Ghana in loon-
dienst (rond de 200/0), terwijl Tanzania ongeveer 100/0 en Nigeria 50/0 registreren.
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Tabel 16 Geschatte totaal aantal arbeidskrachten, totaal aantal loonarbeiders en totaal aantal niet-agrarische loonarbeiders
in Afrika (bij streek, rond ongeveer 1960)

Streek Bevolking Arbeidskrachten Totaal aantal loonarbeiders Niet-agrarische loonarbeiders

in milj. als percentage in milj. als percentage in milj. als percentage

van de van de van de
bevolking arbeidskrachten arbeidskrachten

Oost-Afrika 67,6 24,7 36,5                       3,8 15,4 2,5 10,1

Centraal Afrika 32,8 13,8 42,1                    2,1                    15,2                     1,6                    11,6
.J
- West Afrika 71,8 32,9 45,8                 2,0                  6,1                   1,7                   5,2

Tropisch Afrika 172,2 71,4 41,2                  7,9 11,1 5,8                  8,1

Noord Afrika 65,4 22,6 34,6 7,5 32,2 4,6 20,4

Zuid-Afrika 16,9 6,0 35,5 3,8 63,3 3,0 50,0

TOTAAL AFRIKA 254,5 100,0 39,3 19,2 19,2 13,4 13,4

Bron: Doctor, K.C., en Galles, H., Size and Characteristics of Wage Employment in Africa: Some Statistical Estimates, in International Labour Review, 93, 2, 1966



Tabel 17 Struktuur van Loonarbeid in Ghana

Aantal loonarbeiders in Ghana 1965 0/0 1966 0/0 1971 0/0
Privaatsektor
Landbouw/Bosbouw/Visserij 6.491 5.5 4.898             5 5.873 5.5

Mijnbouw 14.187 12 13.643 14 12.960 11.5
Industrie 24.332 21 23.844 24 38.513           34
Bouw 20.276 17 15.408 16 14.829           13

Electriciteit/Water/Sanitaire diensten            3 -       -

Handel 26.404 22.5 13.956 14 15.977           14

Transport/Opslag/Kommunikatie 6.018             5           5.813             6           1.272             1
Diensten 20.350 17 20.417 21 23.476           21
Alle Sektoren 118.061 100.0 97.979 100 112.900 100.0

Publieke sektor
Landbouw/Bosbouw/Visserij 49.586 18 44.345 17 39.796            14
Mijnbouw 12.551 4.5 11.905 4.5 11.184               4

Industrie 8.153 3 11.976 4.5 18.194               6

Bouw 52.656 19 31.067 12 29.491           10

Elektriciteit/Water/Sanitaire diensten 14.030 5 15.030 5.5 16.510        6
Handel 7.553 2.5 21.526 8           19.804               7

Transport/Opslag/Kommunikatie 24.418 9         25.724 10 30.797 10.5
Diensten 108.803 39 101.950 38.5 122.936 42.5
Alle Sektoren 277.750 100.0 263.523 100.0 288.667 100.0

Private en Publieke sektor 395.811 361.502 401.567

Bron: Republic of Ghana, Labour Statistics 1971, CBS, Accra, 1974, p. 3.

Een belangrijk kenmerk van loonarbeid in Ghana, zoals trouwens in geheel Tropisch Afrika, is
het relatief geringe aantal en het statisch karakter. Hoewel tabel 17 een duidelijke onderschatting
van het aantal Ghanese loonarbeiders laat zien, geeft zij toch een beeld van de strukturele ken-
merken van loonarbeid in Ghana: zij toont duidelijk aan dat de publieke sektor een substantitile
proportie van het aantal loonarbeiders in dienst heeft en dat loonarbeid zeer sterk gekoncentreerd
is in de dienstensektor. De onderontwikkeling van de industrie is een zeer duidelijke determinant
van die struktuur; een andere belangrijke faktor is de invoering van een complexe administratieve
struktuur in Ghana door het koloniale bewind, die nog in sterkte is toegenomen in de tijd na de
onafhankelijkheid.

Wat betreft de samenstelling van loonarbeid, kan men in Ghana belangrijke onderverdelingen
ontdekken binnen de arbeidersklasse, gepaard gaande met verschillen in inkomens, mobiliteit en
macht (arbeidersorganisaties); deze onderverdelingen zijn niet enkel te vinden binnen dezelfde
arbeidsplaats (ongeschoolde/halfgeschoolde/geschoolde/lage administratieve arbeiders) en binnen
dezelfde arbeidssektor, maar ook tussen arbeidssektoren. Minstens 4 sektoren kunnen onder-
scheiden worden in Ghana:

1.   Sektor van de grote buitenlandse ondernemingen, die gebruik maakt van kapitaalintensieve
technieken, wat een relatief goed geschoold en stabiel arbeidersbestand in de hand werkt.
Deze bedrijven zijn vaker bereid om hogere lonen en betere sociale voorzieningen te leveren
dan andere sektoren van de ekonomie. Zij trachten goede kollektieve arbeidsverhoudingen te
scheppen door het in leven roepen van ondernemingsbonden, die regelmatig gekonsulteerd
worden.

2. Publieke sektor: arbeidskondities in deze sektor liggen vaak iets lager dan in de sektor van de
grote buitenlandse ondernemingen, maar er is vaker een grotere werkzekerheid (minder
ontslagen). Een gedeelte van deze sektor, de laagste administratieve arbeiders in de staats-
bureaucratie, werd in de Nkrumah-periode uitgesloten van vakbondsaktiviteiten, maar sinds
augustus 1975 mag het zich weer organiseren in vakbonden.
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3.   Sektor van de Libanese/Indische en Ghanese middelgrote kapitalistische ondernemingen:
arbeidsvoorwaarden zijn meestal slecht en management staat vaak negatief ten aanzien van
vakbonden; managementstijl varieert van "paternalisme onder de gunstigste kondities en een
hoge mate van uitbuiting onder de slechtste kondities". 83) Kollektief gezien behoort deze
sektor tot wat Cox het "kleinindustrie"-systeem heeft genoemd.

4.   Sektor van de kleine Ghanese ondernemingen die, zoals wij gezien hebben, eerder een "petit-
bourgeois" sektor is, waarin hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van eigen arbeidskracht,
familie-arbeid en soms leerlingen en gezellen. Deze sektor is zonder vakbonden; arbeiders
moeten zeer lang werken tegen zeer lage vergoedingen en kollektieve arbeidsverhoudingen

zijn van een voorindustri6le aard. De arbeiders bevinden zich in wat Cox het "primitieve
markt"-systeem genoemd heeft.

De arbeidersklasse in Ghana kan aldus onderverdeeld worden in een deel (arbeiders op het
platteland; arbeiders in kleine en (soms) middelgrote stedelijke bedrijven), dat verspreid is
over een groot aantal kleine bedrijven, (vaker) ongeletterd, ongeorganiseerd en met een
laag tot zeer laag inkomen, en een ander deel, dat meer gekoncentreerd, georganiseerd,
vaker beter geschoold is en een beter inkomen geniet.

2.2.4.3. Inkomen, Levensstandaard en Levenswijze van de Arbeidersklasse
Een adviseur van de  IAO, Dr. J.E. Isaac, drong in een artikel van  1963 bij de Ghanese regering
aan op een beleid van loonbeperking met name ten aanzien van ongeschoolde arbeiders. 84)
Zijn argumentatie verschilde weinig van die van Arthur Lewis, voormalig ekonomisch adviseur
van Nkrumah 85), nl. dat het proletariaat een arbeidersaristokratie vormde en dat het vast-
leggen van het minimumloon op een (zeer) laag niveau de vlucht van het platteland naar de
stad zou doen keren. Hij ging daarbij voorbij een het feit dat het minimumloon in Ghana steeds
op een laag niveau is geweest.

Het minimumloon bleef volgens Birmingham op een opvallend konstant laag niveau gedurende
de eerste veertig jaar van deze eeuw: het loon van de ongeschoolde arbeider bleef ongeveer ls.3d.
van 1914 tot 1935.86) Rimmer geeft hiervoor de volgende verklaring: Op de eerste plaats was
dit loon, hoewel algemeen erkend als inadekwaat voor de arbeider en zijn gezin, afgestemd op
het feit dat de arbeider voor zijn subsistentie niet totaal afhankelijk was van het loon dat hij
verkreeg in de "moderne sektor" maar ook nog een inkomen had in de "traditionele sektor".
En op de tweede plaats argumenteerden de werkgevers dat het lage loonpeil een weerspiegeling
was van de lage produktiviteit van Afrikaanse arbeiders, en bovendien, dat hoger loon een
verkorting zou betekenen van de arbeidstijd doorgebracht in de "moderne sektor". 87) Buiten-
landse werkgevers wisten zich in hun loonbeleid gesteund door de koloniale regering, die even-
zeer gebaat was bij het laag houden van lonen van haar eigen werknemers om haar (beperkte)
budget-uitgaven niet te overschrijden.

Na 1939 ging de stabiliteit van het minimumloon verloren, maar hoewel het minimumloon
geleidelijk aan steeg, werd deze stijging tenietgedaan door de hogere prijsstijgingen. Tussen
1939 en 1968 liet het minimumloon, zoals tabel 18 duidelijk aantoont, een serieuze en tamelijk
konstante daling zien, zodat het loon weer op ongeveer het niveau van 1939 kwam en zelfs er
boven in het begin van de zestiger jaren. Maar hierbij moeten de volgende opmerkingen gemaakt
worden: Op de eerste plaats viel het zelfs een hoge koloniale gezagsdrager op dat het loonpeil
van 1939 nauwelijks "aristokratisch" genoemd kon worden voor geschoolde arbeiders of zelfs
het "loutere minimum" voor ongeschoolde arbeiders. Deze gezagsdrager, kapitein
J. R. Dickinson, de eerste Hoofdinspekteur van Arbeid, konstateerde op grond van een onder-
zoek naar de arbeidskondities in Ghana in 1939 dat het loonniveau van 1939 "nu op het niveau
van 1914 staat en het is zeker dat de levenskosten sindsdien gestegen zijn" terwijl hij te kennen
gaf dat de gewone arbeider "in een soort sekundaire armoede" leefde. En op de tweede plaats
waren de loonstijgingen in de vijftiger jaren voornamelijk een gevolg van de (suksesvolle) pressie
van vakbonden op een relatief zwakke CPP-regering in de tijd v66r de onafhankelijkheid. 88)
Toen de CPP eenmaal vast in het zadel zat, dacht de CPP er niet meer over om het loon te
verhogen. De Mills-Odoi Kommissie schatte dat tussen  1960 en  1966 de waarde van het
minimumloon met zo'n 450/0 daalde en erkende dat het inkomen van ongeschoolde arbeiders
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Tabel 18 Index van het Werkelijke Minimumloon, 1939 - 1968

Jaar Minimumloon in Index van het Index van Accra Index van het

pesewas per dag minimumloon kleinhandelsprijs werkelijke
minimumloon

1939              15 100 100 100

1941              18 122 151                 81

1942              18 122 159                77

1943              18 122 168               73

1944              18 122 168               73

1945              18 122 186               66

1946             21 139 198               70

1947 27.5 183 212               86

1948 27.5 183 227                81

1949 31.5 211 243               87

1950 32.5 217 285               76

1951 32.5 217 333               65

1952 45 300 326               92

1953 45 300 324               93

1954 45 300 324               93

1955 45 300 344               87

1956 51.5 344 351                98

1957 51.5 344 351                98

1958              55 367 354 104

1959              55 367 364 101

1960             65 433 367 118

1961              65 433 390 111

1962              65 433 426 102

1963             65 433 446               97

1964              65 433 502               86

1965             65 433 643               67

1966             65 433 672               64

1967              70 467 623               75

1968              75 500 685               73

Bron:   Ewusi, K., The Minimum Wage Issue Reconsidered, in Ghana Social Science Journal, vol. 1, no. 2,
november, 1971, p. 91.
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in 1966 onder subsistentie-niveau lag. 89) De weigering van de Busia-regering om in de periode
1969-71 het minimumloon te verhogen in een situatie van toenemende inflatie betekende een
verdere verslechtering in het re6le inkomen van arbeiders in de laagste loonschalen.

De geschoolde arbeider heeft steeds, zoals wij reeds aangehaald hebben, ongeveer tweemaal zo-
veel loon ontvangen als de ongeschoolde arbeider, maar het is nog een vraag of hij relatief
bevoorrecht is geweest (en nog is) in vergelijking met de peasantry. Het is bijzonder moeilijk
om te generaliseren over het werkelijke inkomen op het platteland, enerzijds vanwege het tekort
aan betrouwbare data over het inkomen op het platteland en anderzijds vanwege het feit dat de
data, die wij hebben, enorme inkomensverschillen laten zien tussen rijke en arme boeren in
verschillende regio's. (zie tabel 8). Als wij echter de Eastern Region in Ghana als de mediaan
nemen in overeenstemming met Rourke's studie over regionale inkomensverschillen 90),
verschaft een survey van Dutta-Roy over de relatieve inkomens van stedelijke en plattelands-
gezinnen in de Eastern Region ons een ruwe indikatie van de verschillen tussen stad en platte-
land. 91) Laatsgenoemd survey komt tot een gemiddeld inkomen van  N£  33 voor huisgezinnen
op het platteland en een gemiddeld inkomen van NO 37 per maand voor stedelijke huisgezinnen.
Peil, die in hetzelfde jaar een steekproef hield onder arbeiders in Ghana, kwam tot een gemiddeld
maandelijkse inkomen van geschoolde arbeiders in Ghana, dat dichtbij het gemiddelde stedelijke
inkomen van Dutta-Roy lag. (zie tabel 1). Dit schijnt te suggereren dat de meeste geschoolde
arbeiders een beetje beter af zijn dan de meeste peasants. 92)

Sommige auteurs argumenteren dat het bij het berekenen van het stedelijk inkomen noodzakelijk
is de "impliciete aanvulling" op het loon in te kalkuleren, omdat arbeiders in tegenstelling tot
peasants op het platteland kunnen genieten van de voordelen van het modernisatieproces. 93)
Peil heeft echter duidelijk aangetoond dat het over het algemeen nog maar slecht gesteld is met
de gezondheidsfaciliteiten en onderwijsmogelijkheden voor het proletariaat 94); bovendien is na
de Nkrumah-periode ook meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van (althans sommige
streken van) het platteland, zodat de "impliciete aanvulling" op het loon voor een gedeelte van
de peasants op het platteland even substantieel is geweest als voor de stedelijke arbeiders.

Tevens moet bij de berekening van stedelijke en plattelandse inkomens rekening gehouden
worden met het feit, dat in tegenstelling met de bevindingen van Lux in Zaire 95), de uit-
wisseling van gaven tussen stad en platteland niet zozeer bilateraal als wei unilateraal is in Ghana.
(zie tabellen 19 en 20).

Tabel 19 Hulp ontvangen van Verwanten op het Platteland door Arbeiders in de Steden van
Ghana

Ontvangen hulp                                                                                    0/0

Neen                                                                    69

Ja                                                                   15

Geen antwoord                                                                                14
Soms                                                                                                                   2

TOTAAL 100

N              309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

Degenen die hulp ontvingen van verwanten/streekgenoten op het platteland, zeiden voor het
merendeel dat deze gaven in de vorm van voedsel waren; de rest had kleine bedragen ontvangen,
vari6rend van 0 1 tot 0 20. De overgrote meerderheid van arbeiders maakten bedragen/
goederen over naar het platteland (zie tabel 20).
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Tabel 20 Hulp gegeven door Stedelijke Arbeiders aan Verwanten op het Platteland

Hulp gegeven                                                                                              0/0

Ja                                                                              84

Neen                                                                    13

Geen antwoord                                                                                       2
Soms                                                                                                                   1

TOTAAL 100

N                309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975

Terwijl in Ghana in de tijd van mijn onderzoek het minimumloon op 654 per maand lag,
maakten arbeiders in mijn survey in de maand voorafgaande aan het onderzoek de volgende
bedragen/gaven over (zie tabel 21).

Tabel 21 Bedrag/Gaven overgemaakt door Arbeiders in Ghana naar Verwanten op het
Platteland in Referentiemaand

Bedrag/gave                                                                                   0/0

Goederen (kleding, etc.)                                                                            9
0    1-0   5                                                                                               27
0 6-0 10                                                 10
0     1 1   -0    20                                                                                                                                                                                                              22

0 21 -0 30                                                                                         4
0  31 -0 40                                                                                          1
0  41 -0  50                                                                                                2
Boven 0 50                                                    1
N iets                                                                                                                                                                                                                                       8

Geen antwoord                                                                                            10

TOTAAL 100

N                259

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

Deze resultaten schijnen erop te wijzen, dat stedelijke arbeiders thans aanzienlijke bedragen
per jaar overmaken naar het platteland.

Tenslotte moet men bij de berekening van de verschillen tussen stad en platteland de
institutie van "familie-parasitisme" niet vergeten, die ieder mogelijk verschil in werkelijke
inkomens tussen geschoolde arbeiders en peasants op zijn minst doet verdwijnen. 96) De
omvang van de groep die onderhouden wordt door stedelijke arbeiders, kan volgens Berg
gerelateerd worden aan het niveau van het loon: "increments of income are followed by
increments of kinsmen to share it". 97)

De verschillende vormen van dienstbetoon van arbeiders aan de uitgebreide familie op het
platteland en in de stad zijn oorzaak van het feit dat het inkomen van geschoolde arbeiders
in Ghana zeker niet hoger ligt dan dat van de meeste peasants, maar geschoolde arbeiders zijn
weI beter af dan ongeschoolde arbeiders (zie tabel 1), niet alleen in inkomen maar ook
door grotere werkzekerheid. Deze verschillen zijn echter in feite maar minimaal in het licht
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van de grote en groeiende kloof tussen de massa van lagere inkomens (waarvan geschoolde
arbeiders de top uitmaken) en de salarissen van de bureaucratische bourgeoisie en andere elite-
groeperingen. Rond 1970 lag het verschil tussen de hoogst en laagst betaalde werknemer in de
openbare diensten in de rangorde van 1 :39. Wanneer men daarbij de relatief lage inkomsten-
belasting voor hogere inkomens en het vaak voorkomend patroon van zelfverrijking door
korruptie nog in aanmerking neemt, wordt het beeld van een zelfs volgens westerse standaard
ongeproportioneerd rijke elite bevestigd. Bovendien heeft de ontwikkeling na de onafhankelijk-
heid geleid tot een grote toename in het ongeproportioneerd aandeel van de elite in het
nationale inkomen. Volgens schattingen van Ewusi ontving de hoogste 60/0 van het salariaat in
195512.90/o van het totale nationale inkomen; in 1962 ontving de hoogste 5.10/o van het
salariaat 20.30/0 van het nationale inkomen; en in 1968 onlving de hoogste 4.60/o van het
salariaat 24.70/o van het nationale inkomen. 98)

In tegenstelling tot de elite en sub-elite weten vooral de ongeschoolde (maar ook de geschool-
de) arbeiders niet hoe het einde van de maand te halen. Veel arbeiders leven in voortdurende
schulden (440/0 in mijn survey). Ongeveer de helft van de arbeiders in mijn survey was lid van
een vrijwillige vereniging 99), die het de arbeider vaak mogelijk maakt te overleven in krisis-
perioden. (zie tabel 22)

Tabel 22 Lidmaatschap van Ghanese Arbeiders van Vrijwillige Verenigingen

Vrijwillige vereniging                                                                                 0/0

Regionale/Ethnische Vereniging                                                              19
Susu-vereniging                                                                                  17
Credit Unions 9.5

Religieuze/Welzijnsvereniging                                                              9
Ontspanningsvereniging                                                                               1

Beroepsvereniging 0.5

Geen lidmaatschap                                                                        45

TOTAAL 100.0

N           309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

Van de arbeiders in het survey was 170/0 lid van een susu-groep, roterende kredietverenigingen
100):  ieder lid spaart elke maand een bepaalde som geld en het totaal gerealiseerde bedrag

wordt op het eind van de maand aan een van de leden gegeven. Het zijn deze susu-groepen die
arbeiders in staat stellen gereedschap te kopen om zich na het werk als zelfstandig vakman
een extra-inkomen te verwerven. Arbeiders die geen vakkennis hebben en geen nevenberoep
uitoefenen/of kunnen bemachtigen, zijn soms bereid lange overuren te maken als aanvulling
op hun loon (210/0 van de arbeiders in mijn survey deed het regelmatig). Promotiekansen in
de fabriek als mogelijkheid om een hoger inkomen te verwerven zijn zelfs voor geschoolde
arbeiders gering; promotie is meestal gebaseerd op ouderdom en niet zoals het geval is bij het
lager administratief personeel op basis van opleiding/ en patronage. De voortdurend dreigende
werkloosheid (680/0 van de arbeiders in mijn survey was eens of meerdere malen voor korte
of lange tijd werkloos geweest) ondermijnt vaak de geringe bestaansmogelijkheid van de
arbeider of maakt hem totaal afhankelijk van verwanten/vrienden en schuldeisers.

De gevolgen van een leven dat zich voor een groot deel van het proletariaat onder subsistentie-
niveau afspeelt, zijn bekend: slechte en overbevolkte behuizing 101), ondervoeding, geen geld
voor voortgezet en zelfs vaak voor lager onderwijs van de kinderen die moeten bijdragen tot
het inkomen van de familie. lets van het gevoelen van weinig hoop op vooruitgang in de
hedendaagse Ghanese samenleving en het bewustzijn van de wegen die leiden tot potentitile
sociale mobiliteit, nl. onderwijs en zelfstandige baan in de kleine waren-produktiesektor,
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klinkt door in het antwoord van arbeiders op de vraag hoe zij dachten hun levenspositie in
10 jaar tijd te verbeteren. (zie tabel 23).

Tabel 23 Wijze van Lotsverbetering van Arbeiders in 10 jaar tijd

Wijze van lotsverbetering                                                                                0/0

Geen hoop/Geen uitzicht op lotsverbetering 30.5
Beter Inkomen/Betere Positie/Promotie 29.5
Zelfstandig bestaan (vakman/kleinhandel)                                                      18
Voortgezet onderwijs                                                                                        6
Eigen huis 5.5

Gelukkig huwelijksleven/het hebben van kinderen 2.5

Pensioen                                                                                                          2
Geen antwoord                                                                                   6

TOTAAL 100.0

N             309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975

Hoewel de arbeider in Ghana zich bewust is van zijn positie in de samenleving in vergelijking
met de meer geprivilegieerde klassen, en hoewel hij weet dat zijn mogelijkheden tot sociale
mobiliteit gering zijn (hoewel een gedeelte, soms tegen beter weten in, blijft hopen op
toekomstige vooruitgang), heeft zich dit bewustzijn slechts sporadisch vertaald in een
revolutionair socialistisch bewustzijn.

2.2.4.4.    Bewustzijn van de Arbeidersklasse
Het bewustzijn van arbeiders in Ghana heeft over het algemeen een duidelijk ambivalent
karakter. Arbeiders in Ghana zijn zich reeds vroeg bewust geweest van hun uitbuiting in de
industri6le sektor en hebben zich dientengevolge reeds vroeg op lokaal niveau georganiseerd
en hebben gestaakt om hun ekonomische positie te verdedigen en te verbeteren. En geleide-
lijk aan groeide na de onafhankelijkheid bij arbeiders het besef van hun klasse-positie in de
samenleving in vergelijking met de "big men" (elite en bourgeoisie). Er is een duidelijk gevoel
dat, hoewel ontwikkeling en vooruitgang goede dingen zijn, enkel de "big men" van deze
vooruitgang en ontwikkeling profiteren. Ondanks het feit dat de NRC in vergelijking met het
Busia-bewind de materi6le positie van de arbeider verbeterde door het minimumloon te ver-
dubbelen, verklaarde toch nog 630/0 van de arbeiders in mijn survey dat de N RC de "big
men" bevoordeelde. (zie tabel 24)

Tabel 24 Sociale groepen in Ghana die proditeren van de Ontwikkelingsstrategie van de NRC

Sociale groepen                                                                                      0/0

"Big Men"                                                                                       63
Arbeiders                                                                                                       19
ledereen                                                                                                          9
Geen antwoord                                                                                   5
Niet zeker                                                                                                        4

TOTAAL 100

N             309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.
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Arbeiders die zeiden dat de "big men" het meest profiteerden van de ontwikkelingsstrategie
van de N RC, verwezen vooral naar de bevoorrechte positie van de elite in de samenleving, de
grote kloof tussen arbeiders en elite in salarissen, vergoedingen en levensstandaard, naar de
gemakkelijke kredieten die zij konden verkrijgen, naar hun grote macht in de samenleving, en
naar de koalitie tussen regering en "big men".

Hoezeer de arbeider zich ook bewust is van de geprivilegieerde positie van de elite in de samen-
leving, zijn houding ten aanzien van de elite wordt gekenmerkt door een hoge mate van
ambivalentie: Er is enerzijds vaak een bewondering voor de prestatie van personen die een
elite-positie in de samenleving wisten te bereiken, mits zij niet een gevolg is van politieke
machinatie en korruptie en een verwachting dat zij de "kleine man" doen delen in de privileges
van hun positie (patronage/materi6le steun), en anderzijds een veroordeling van hun al te grote
rijkdom in vergelijking met de arbeider, van hun korruptie, van hun arrogant en autoritair op-
treden en van hun vaak voorkomende verachting van de ongeprivilegieerde in de samenleving,
en het besef dat hun macht en aktiviteiten verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking en
uitbuiting van de ongeprivilegieerden in de samenleving. Het ongenoegen van de arbeider met
de grote inkomensongelijkheid, ongelijke macht, en overgeprivilegieerde positie van de elite
in de samenleving richt zich echter niet zozeer tegen de toplagen in de Ghanese samenleving
als zodanig als weI tegen de politieke elite, die de beloften van een nieuwe samenleving,
gedaan in de onafhankelijkheidsstrijd, niet nagekomen is en het verwachtingspatroon van de
arbeiders die aan hun zijde gestreden hebben teleurgesteld heeft, die de grote ongelijkheid in
de samenleving in stand houdt, en die haar beleid meer schijnt af te stemmen op eigen
verrijking dan op de vooruitgang van de samenleving. Het is tegen deze elite, van wier
ontwikkelingsstrategie de levensstandaard van de arbeider in hoge mate afhangt, dat
aanvankelijk het meest politieke deel van de Ghanese arbeiders, de geschoolde spoorweg-
arbeiders van Sekondi-Takeradi, in verzet kwam voor een meer rechtvaardige verdeling van
het nationale inkomen en later de gehele Ghanese vakbeweging, hetgeen in belangrijke mate
heeft bijgedragen tot de groei van een nationale arbeidersklasse in Ghana.

Hoewel een deel van de geschoolde arbeiders, met name in de grote buitenlandse onder-
nemingen en bij de spoorwegen, zich meer bewust is van de politieke situatie buiten hun
eigen lokaliteit en zich vaker kritischer/radikaler opstelt dan ongeschoolde arbeiders, die in
grote mate afhankelijk zijn van geschoolde arbeiders voor leiding en organisatie en meer
vatbaar voor de ideologie van regeringsleiders ("hard werken" en een bijdrage leveren aan
"nationale ontwikkeling"), is het bewustzijn van het overgrote deel van de Ghanese
arbeiders niet afgestemd op een strukturele transformatie van de samenleving.

Ghanese arbeiders streven naar bepaalde veranderingen, soms van een betrekkelijk radikaal
karakter, binnen de huidige status quo. Deze stelling kan geillustreerd worden met bepaalde
voorbeelden. Ofschoon Ghanese arbeiders zich terdege bewust zijn van de grote verschillen
in inkomens tussen elite en arbeiders, streven zij geen sociale gelijkheid na, maar een meer
egalitaire samenleving, geen afschaffing maar verkleining van sociale ongelijkheid. Zij aan-
vaarden de legitimiteit van aanzienlijke inkomensverschillen, zolang deze korresponderen
met opleiding, initiatief en dienst aan de gemeenschap. Arbeiders bewonderen de "self-
made men", met name diegenen die blijven wonen temidden van de onderste lagen van de
bevolking en anderen doen delen in hun verworven rijkdom en die buiten verdenking van
korruptie staan, en hebben vaker de hoop om zelf in de toekomst een eigen bedrijfje/werk-
plaats op te bouwen in de kleine waren-produktiesektor ofwel een agrarisch bedrijf op het
platteland (zie tabel 14). Ghanese arbeiders streven bovendien naar een open/demokratischer
samenleving, een samenteving die niet gekenmerkt wordt door repressie van de massa; een
groot deel van de arbeiders steunt nationalisatie en een toename van staatskapitaal (zie
tabel 25).
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Tabel 25 Opinie van Ghanese Arbeiders over Eigendom van hedendaagse Grote Buitenlandse
Ondernemingen

Eigendom van buitenlandse ondernemingen                                                      0/0

Regering/Staat                                                                                        52
Tegenwoordige eigenaren                                                                           33
Arbeiders zelf                                                                                                   7
Ghanese privaatondernemers                                                                        2
Geen idee                                                                          6

TOTAAL 100

N            309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

De wens tot overgang van (buitenlandse) privaatonderneming tot publieke onderneming is in
de huidige politieke-ekonomische situatie van Afrika niet verspeend van een element van
radikalisme. Mafeje heeft zich, mijn inzien terecht, afgevraagd of wij wei genoeg aandacht
besteed hebben aan de "staatskapitalistische" produktiewijze: ofschoon de staatssektor onder-
worpen is aan marktkrachten, krijgt hij toch - zelfs als hij produktief is - een dienstkarakter,
daar beslissingen over investeringen, lonen etc. een veel meer nationaal politiek karakter
krijgen. Hoewel de Ghanese arbeiders voor een groot deel graag een uitbreiding van de staats-
sektor zien ten koste van de grote buitenlandse ondernemingen, beschouwt toch het grootste
deel van de arbeiders de operatie van multinationals in Ghana als een voordeel voor Ghana en
als een bijdrage tot de ontwikkeling van Ghana vanwege de werkgelegenheid die ze scheppen,
de belastingen die ze betalen, en de buitenlandse valuta die ze verdienen. (zie tabel 26)

Tabel 26 Voordeel/Nadeel van Multinationals voor Ontwikkeling van Ghana

Ten voordele/nadele van Ghana                                                                       0/0

Ten voordele van Ghana                                                                             75
Ten nadele van Ghana                                                                               14
Onzeker/weet het niet                                                                                3
Tot bepaalde hoogte voordelig                                                                                   2
Geen antwoord                                                                                   6

TOTAAL 100

N            309

Bron: Konings, P.J.J., Survey over Ghanese Arbeiders/Vakbondsleden, Legon, 1975.

Deze enkele elementen uit het bewustzijn van arbeiders in Ghana tonen duidelijk aan dat
deze arbeiders geen revolutionair bewustzijn hebben, maar eerder een reformistisch
(gericht op hervormingen binnen de status quo), dat met name onder de hooggeschoolde
spoorwegarbeiders een konstant radikale oriXntatie heeft gehad vanwege hun regelmatige
bedreiging van de elite, die gezien werd als oorzaak van de inegalitaire status quo, onder-
drukking/verarming van de arbeidersklasse.

Deze reformistische trekken binnen de arbeidersklasse zijn niet het gevolg van een
geprivilegieerde positie in de samenleving (met uitzondering t.a.v. de werklozen), maar
komen voort uit het ontbreken van een revolutionaire ideologie en leiderschap, het naast
elkaar bestaan van verschillende produktiewijzen (en de hoop een florerend bestaan op te
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bouwen in de kleine waren-produktiesektor of op het platteland) en de konstante
konfrontatie met het waardepatroon en de ideologie6n die de dominante klassen in de Ghanese
samenleving voorstaan: individuele konkurrentie en verrijking, sociale mobiliteit, eerbied en
bewondering voor degenen die macht en rijkdom verworven hebben, en ideologie6n zoals natio-
nalisme en Afrikaans socialisme, die nooit in wezen de door het kolonialisme teweeggebrachte
klassestruktuur hebben aangetast.

2.2.4.5. Arbeidersklasse en Ethniciteit

Studies van sociologen en anthropologen in Afrika hebben zich vaak, zoals uit de titels van
bepaalde werken al blijkt, bijv. "Migrants and Proletarians" 102) en "Townsmen en Tribes-

"men 103) bezig gehouden met de relatie tussen ethnisch en klassebewustzijn. Vaak lag aan
deze studies de assumptie ten grondslag dat ethnische en klasse-identiteit niet tegelijkertijd
aanwezig kunnen zijn en dat, wanneer arbeiders eenmaal klassebewust zijn, zij niet meer
ontvankelijk zouden zijn voor het app61 van ethniciteit/tribalisme.

In een land als Nigeria, waar tribalisme in grote mate bevorderd werd door de in de koloniale
tijd ontstane ongelijkheden en vaak gemanipuleerd is door de koloniale autoriteiten en elite
na de onafhankelijkheid, toonde de tijd v66r en na de algemene staking van 1964 het
complexe samengaan van ethniciteit en klasse-identiteit: gedurende de tijd die voorafging
aan en tijdens de staking bleken arbeiders in staat de heersende elite te bedreigen en hun
ethnische verschillen, die de Nigeriaanse vakbeweging zo vaak gespleten hebben, te vergeten,
maar na de staking viel de vakbeweging weer uiteen in elkaar bestrijdende delen.

Peace toont aan hoe klasse- en ethnische elementen nauw verweven kunnen zijn in de
fabriek: Een Igbo arbeider in Agege werd ontslagen door een korrupte Yoruba personeelschef,
maar hij kreeg een nieuwe baan door patronage van een invloedrijke Igbo handelaar; een tijd
later kon hij weer terugkeren naar zijn oude baan dank zij de solidariteit van zijn Yoruba-
mede-arbeiders, die door een "langzaam-aan" aktie het management gedwongen had het
ontslag te herzien. 104)

Ethnische heterogeniteit, die ook een kenmerk is van de Ghanese arbeidersklasse, heeft nooit
een ernstige belemmering gevormd voor de solidariteit van Ghanese arbeiders/vakbondsleden.
Hoewel patronage van stamgenoten soms cruciaal is bij het verkrijgen van werk, komt dit
toch in Ghana veel minder voor, ook al vanwege het feit dat werkgevers bij de wet verplicht
zijn - hoewel hieraan niet altijd strikt de hand wordt gehouden - enkel arbeiders in dienst te
nemen die geregistreerd zijn bij de arbeidsbureaus. Bovendien wordt Ghana gekenmerkt door
een opvallende afwezigheid van ethnisch vooroordeel en een minimale koncentratie van
bepaalde ethnische groeperingen in afzonderlijke vrijwillige verenigingen (zie tabel 22) en
woonwijken. Ofschoon afkomst van dezelfde stad/streek een speciale graad van vertrouwen
schept, vormen ethnische verschillen geen obstakel voor vriendschap en gemeenschappelijke
aktiviteiten onder arbeiders. De (relatieve) afwezigheid van tribalisme in Ghana is zeker mede
een gevolg geweest van de voornamelijk anti-regionale/anti-tribalistische politiek van Kwame
Nkrumah.

2.2.5. Lompenproletariaat/Subproletariaat
Het begrip marginalisatie wordt gebruikt om het proces aan te duiden, waarbij een toenemend
aantal migranten niet meer geabsorbeerd kan worden in de "kapitalistische sektor" vanwege
het type industrialisatie dat nagestreefd wordt - voornamelijk georEnteerd op de produktie
van luxe-konsumptiegoederen, kapitaalintensief en met duidelijke grenzen gesteld aan haar
groei. Terwijl in het centrum de omvang van een "relatieve overbevolking" (of "industrieel
reserveleger") gerelateerd was aan de "wisselingen van de industritile cyclus, zodat zij nu eens
optreedt als een akuut verschijnsel, tijdens de krisis, dan weer chronisch in slappe tijden",
impliceert "perifere kapitalistische" ontwikkeling een toenemende "relatieve overbevolking".
105)
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Volgens Stavenhagen komt de term "marginale bevolking" van de stedelijke slumbewoners in
Latijns Amerika: "Mensen die leefden in "marginale" buurten hadden, naar men dacht, een
extreem laag levenspeil, konsumeerden niet, waren migranten van recente rurale oorsprong en
participeerden niet in het politieke systeem. Men zou van hen kunnen zeggen, dat zij sociaal
en ekonomisch niet geihtegreerd zijn in de samenleving, in een klassesysteem, omdat zij niet
tot het ekonomisch systeem behoren."  106)

Op zijn minst rijzen 2 vragen: 1. In hoeverre kunnen migranten naar de steden van Ghana,
die niet in de "kapitalistische sektor" geabsorbeerd kunnen worden, ekonomisch en sociaal
marginaal genoemd worden; en 2. welke zijn de politieke implikaties van deze marginaliteit?

2.2.5.1.   Werkloosheid en Marginaliteit in Ghana
Het beeld van een schrikbarend toenemende massa van werklozen komt niet letterlijk over-
een met de realiteit van de meeste landen in de Derde Wereld. Vanwege konceptuele moei-
lijkheden bestaat er volgens een recente studie "een gebrek aan enige betrouwbare informatie
over werkloosheid in Ghana". 107) De volkstelling van 1960 (evenals trouwens die van 1970)
beschouwde iemand als een aktieve arbeidskracht, indien hij minstens 66n dag van de maand
voorafgaande aan de volkstelling gewerkt had voor loon/winst of op eigen farm; en werkloos
was een persoon die op generlei wijze gewerkt had,gedurende de referentiemaand, geen vaste
baan had en aktief bezig was met het zoeken van werk. Op grond van deze gebrekkige
definities kwam men tot de (open) werkloosheidscijfers als gepresenteerd in tabel 27. Werk-
loosheid is een verschijnsel dat vooral voorkomt in de jeugdige leeftijdsgroepen en in de
steden.  In 1960 bevond zich 440/0 van de werklozen in de steden van Ghana; en Accra alleen
nam  1 /3 van deze stedelijke werklozen voor zijn rekening.

Tabel 27 Werkloosheid in Ghana, 1960-1970

Jaar Sekse Arbeidskrachten Werklozen Werkloos als een percentage
van de arbeidskrachten

1960 M 1.682.730 109.560 6.5

V 1.042.120 54.250 5.2

1970 M 1.717.928 141.467 8.2

V 1.415.119 57.104 4.0

Bron: Ghana, Census Advance Report, 1960; en Ghana, 1970 Population Census (Provisional Results).

Het voortbestaan van ethnische en verwantschapsbanden in de steden maakt het echter moge-
lijk dat een groot deel van de (werkloze) migranten nog kan overleven als parasieten op de
produktieve arbeid van anderen, met name het proletariaat en verhindert in vele gevallen nog
dat deze migranten afzakken tot een marginaal bestaan. Een deel van de werklozen kan
bovendien nog steeds gebruik maken van zijn landrechten op het platteland. Maar het groot-
ste deel van de migranten die geen werk kunnen vinden in de "kapitalistische sektor", is
meestal toch niet geheel en al zonder inkomen. Hoewel zij meestal uit blijven kijken naar
arbeid in de kapitalistische sektor (en er soms als losse arbeider tijdelijk werk vinden),
kunnen zij soms tegen zeer lage beloning een (part-time) baantje krijgen voor kortere of
langere duur in de "informele sektor", ofwel houden zij zich in leven met aktiviteiten die in
westerse termen eerder als verborgen of gedeeltelijke werkloosheid aangeduid zouden worden
en soms met kriminele aktiviteiten. Meestal worden deze "werklozen" die aan de rand van de
samenleving leven aangeduid met de term "lompenproletariaat". Daar Marx echter deze
term louter reserveert voor kriminele elementen, gerekruteerd uit alle klassen  108), en de
"lompen" onderscheidt van het eigenlijke industridle reserveleger (dat in zijn ogen een
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expliciet funktionele rol speelt in het proces van kapitaalakkumulatie en deel uitmaakt van de
aktieve arbeidskrachten) prefereren sommige marxisten thans te spreken van het "sub-
proletariaat". Het subproletariaat in Ghana verschilt echter ook van het "reserveleger" van
Marx. De "bewegende" vorm van het reserveleger werd door Marx als het belangrijkst gezien
-vloeiend in en uit industri6le loonarbeid, naar gelang de behoeften van het systeem; in Ghana
overheerst echter, om in de terminologie van Marx te blijven, de "stilstaande" vorm van het
industriiile reserveleger, dat de onderhandelingsmacht van georganiseerde arbeiders vaak onder-
mijnt en zo de loonkosten drukt, de kapitalistische sektor van een flexibel arbeidersaanbod
verzekert en de laagste inkomens heeft in de (neo-)koloniale ekonomie. 109)

2.2.5.2. Politiek bewustzijn/Aktie van het Lompenproletariaat/Subproletariaat
Van alle auteurs die geschreven hebben over het politieke bewustzijn/aktie van het lompen-
proletariaat/subproletariaat in de Derde Wereld, lijkt Frantz Fanon weI het meest optimistisch.
Hij geloofde in een revolutionaire rol van het lompenproletariaat en meende dat een eventuele
spontane boerenopstand via deze groep tot de steden zou kunnen doordringen. Toch kan men
soms in Fanon's positie ten aanzien van het lompenproletariaat een zel fdeambivalentie ontdekken
als bij Marx, want soms ziet ook hij de reaktionaire mogelijkheden. 110) Voor Fanon, evenals
voor Marx,  is de logische konklusie van deze observatie dat leiderschap geleverd moet worden:
het lompenproletariaat moet aangezet worden tot de strijd ("urged from behind").  111)

Terwijl Fanon het revolutionair potentieel hoofdzakelijk legde bij het echte lompenproletari-
aat ("koppelaars, straatschenders, werklozen en de kleine misdadigers" 112), verwachtte
Amilcar Cabral echter weinig van deze "gedeklasseerden", die vaak een reaktionaire instelling
betoond hebben in Guinee-Bissau en een gunstige rekruteringsbodem vormden voor de
Portugese geheime politie. 113) Maar zijn hoop was gevestigd op jonge (potentieel revolutio-
naire) schoolverlaters, die van het platteland naar de stad waren getrokken, zonder werk zaten,
ten laste waren van hun familie of leefden van allerlei karweitjes.

Zowel Fanon als Cabral kwamen tot hun opvattingen van het lompenproletariaat/subproletari-
aat in een specifieke situatie, nl. in een situatie waarin een revolutionaire partij bestond en de
massa voortdurend gekonfronteerd werd met koloniale uitbuiting en onderdrukking. Heden-

daagse Fanonisten, zoals Worsley 114), Gutkind 115) en Arrighi en Saul  116) zien de
huidige situatie in het grootste deel van Afrika als niet revolutionair, maar beweren dat het
subproletariaat in de toekomst haar latent revolutionair potentieel zal manifesteren, hoewel zij
de noodzaak van leiderschap erkennen. Zij laten er zich meestel echter niet duidelijk over uit
welke groeperingen binnen dit subproletariaat (dat ook het eigenlijke lompenproletariaat om-
vat) dit latent revolutionair potentieel bezitten; zij zijn meestal ook erg vaag over de wijze
waarop die toekomstige revolutionaire oriontatie zal groeien en het type leiderschap en klasse-

allianties die zich manifesteren in het revolutionair proces. 117)

Vanwege het ontbreken van studies over het politiek bewustzijn van het subproletariaat in
Ghana is het moeilijk een verantwoorde uitspraak te doen over het politiek bewustzijn/aktie
van het subproletariaat in Ghana.

Er zijn in Ghana enkele gevallen te konstateren van organisatie en politieke aktie van "werk-
lozen". Na de algemene staking van 1950, toen veel arbeiders/vakbondsleden, met name in
Sekondi-Takoradi, ontslagen werden door het koloniale bewind, werd een sterk politiek-
geori6nteerde Gold Coast Unemployed Association opgericht; deze organisatie stond echter
onder leiding van radikale vakbondsleiders, zoals Isaac Kumah en Turkson Ocran. 118)
In de zomer van 1957, vlak na de onafhankelijkheid, marcheerden bendes van werkloze
jonge mensen door de straten van Accra, die vooral protesteerden tegen het gebrek aan werk-
gelegenheid en het tekort aan behuizing in Accra, een aktie die de direkte aanleiding vormde
tot de oprichting van de op militaire leest geschoeide Ghana Workers Brigade. Maar deze
aktie was op touw gezet door een separistische beweging onder de Gas, de Ga Shifimo Kpee.
119) Het subproletariaat, mede vanwege zijn afhankelijkheid van het proletariaat om te
overleven, heeft soms ook politieke akties van het proletariaat in Ghana ondersteund, zoals

hulp bij de algemene staking van 1961. Er is mij geen geval bekend, waarin het subproletari-
aat, zonder leiding van buitenaf, in staat is geweest in Ghana tot organisatie en politieke
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aktie ter verdediging van haar belangen te komen. Er zijn inderdaad vele faktoren die de ont-
wikkeling van het bewustzijn en organisatie voor politieke aktie bij het subproletariaat ver-
hinderen:

1.   Er is een grote mate van sociale differentiatie binnen het subproletariaat, die zijn vermogen
tot solidariteit en politieke aktie verhindert. Er zijn werklozen die helemaal afhankelijk zijn
van verwanten/vrienden en er zijn er, die op grond van marginale baantjes in de informele
sektor, een bepaalde mate van zelfstandigheid bezitten. Er zijn er die grote moeite doen om
werk te krijgen en anderen die het niet doen of de moed hebben opgegeven. Sommigen
tonen duidelijke tekenen van frustratie en verbittering na lange tijd van werkloosheid. Er
zijn er die een "lompen"-bestaan leiden als dieven en souteneurs en anderen die hun levens-
onderhoud op legitieme wijze trachten te verzekeren. Werklozen zijn vaak ten zeerste
gefragmenteerd en verdeeld volgens leeftijd, onderwijs en ethniciteit. Hoewel het hier, zoals
Worsley terecht opmerkt, om een vloeiende situatie gaat en klassifikatie moeilijk is, is het
toch belangrijk te zien dat de mate van politisering die verwacht kan worden, aanzienlijk
zal verschillen binnen de verschillende sekties van de stedelijke werklozen.

2.   Er is gebrek aan een radikaal leiderschap dat in staat is werklozen als een groep te
mobiliseren. Het subproletariaat dat voor een belangrijk deel gekoncentreerd is in stedelijke
slums, is meestal onderworpen aan de leiding van traditionele en semi-traditionele gezags-
dragers, religieuze leiders en "suksesvolle" ondernemers (zoals Islamitische zakenlieden in
de zgn. Zongo's van Ghana), die een netwerk van patronagebanden stichten, waardoor een
mogelijk politiek bewustwordingsproces wordt tegengehouden.

3.   Er zijn duidelijke elementen die het ontstaan van klassebewustzijn tegenwerken. Er is op de
eerste plaats het traditionele dienstbetoon in de steden. Loonarbeiders - hoe laag hun
inkomen ook moge zijn - zijn over het algemeen nog steeds bereid althans hun naaste
verwanten, die geen werk kunnen vinden, op te vangen. Op de tweede plaats is er in vele
gevallen nog steeds de mogelijkheid om naar het platteland terug te keren. En op de derde

plaats vertoont hun bewustzijnsniveau, zoals recent research van Gutkind in Ibadan 120)
en nog ongepubliceerd research van Arn in Nima-Accra 121) aantoont, een duidelijk
ambivalent karakter: Er is aan de ene kant opportunisme (petit-bourgeois neigingen), een
geloof in sociale mobiliteit (op basis van hard werken/Gods hulp en andere religieuze
krachten), een bewondering voor de "self-made man" en een reformistische visie op de
samenleving; en van de andere kant een veroordeling van korruptie, de macht van de "big
men en de politieke elite, die gezien wordt als de oorzaak van hun lage levensstandaard.'0

4.   De mogelijkheid van andere vormen van zelf-expressie dan de groei van een radikaal/
revolutionair bewustzijn moet niet uit het oog verloren worden. Van bijzonder belang is
de enorme opgang en invloed van religieuze sekten in Afrikaanse steden. Verschillende
auteurs, zoals Lantenari, Balandier, Talmon en Dozon 122) hebben deze onafhankelijke
kerken gezien als uitingen van politiek protest en ze gerekend onder revolutionaire
verschijnselen. Hoewel er wei enkele uitzonderingsgevallen zijn geweest, hebben de
onafhankelijke kerken zich over het algemeen verre gehouden van politieke aktie. 123)
De onafhankelijke kerken moeten eerder gezien worden als pogingen om zich terug te

trekken van de politieke woelingen en van de wereld in het algemeen en een nieuwe
(meestal traditioneel gerichte) samenleving van de "geroepenen" tot stand te brengen,

waarin zij zich, zoals Welbourn het uitdrukt, "thuis kunnen gevoelen" temidden van hun
ellende en onzekerheid in de moderne maatschappij. 124) Onafhankelijke kerken zijn
daarom eerder sociale protestbewegingen dan politieke protestbewegingen en kunnen
tot de kategorie van "tegenmaatschappijen" gerekend worden  125).

5.   Zelfs als deze obstakels overwonnen kunnen worden, blijft er nog de Ghanese politieke
elite, die het potentieel exploisieve "materiaal" in de Ghanese slums met argusogen

bekijkt. Verschillende regeringen hebben voortdurend gehamerd op het "back to the
land"-thema; de tegenwoordige militaire regering heeft verschillende werkloze jongeren
gedwongen te gaan werken in ontwikkelingsprojekten en zij poogt thans sociale en
ekonomische voorzieningen in de slums te verbeteren. 126). Dergelijke regeringen zijn
zeer gevoelig voor welke poging dan ook om werklozen te organiseren en te politiseren
en iedere poging zou onderdrukt worden.
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Het feit dat werklozen nog geen klasse-organisatie en klasse-bewustzijn ontwikkeld hebben,
sluit echter de mogelijkheid niet uit dat deze in de toekomst kunnen ontstaan. Steeds meer
Ghanezen die lager en middelbaar (en zelfs universitair) onderwijs genoten hebben, behoren
tot de kategorie van werklozen, die zich op grond van hun opleiding meer bewust zijn van
de strukturen die de oorzaak zijn van hun situatie. Werklozen in de Ghanese samenleving
blijven een signifikante manifestatie van de enorme inkomensverschillen tussen elite en massa
en mogelijke akties en allianties met andere ontevreden lagen van de bevolking mogen niet bij
voorbaat uitgesloten worden.

2.2.6. Konklusie
Klasse en klasseformatie zijn onafscheidelijk verbonden met het bestaande produktiesysteem,
maar het systeem van sociale produktie is zelf ook historisch bepaald. De onderscheiden ken-
merken van de klassestruktuur in Ghana zijn het gevolg van de onderontwikkelde vorm van
kapitalisme, die het koloniale systeem introduceerde. De invoering van een onderontwikkeld
kapitalisme in Ghana heeft geleid tot de ontwikkeling van een zeer kleine nationale bourgeoisie,

een betrekkelijk kleine arbeidersklasse (hoewel groter van omvang dan in de meeste Zwart
Afrikaanse landen), een betrekkelijk grote middenklasse en een groot industrieel reserveleger.

De ontwikkeling van een nationale bourgeoisie werd lange tijd geblokkeerd door het koloniale
systeem en door staatsinterventie na de koloniale tijd. Na 1966 worden er echter aktieve
pogingen ondernomen om een nationale bourgeoisie te kre6ren in groothandel, grote
industrkle ondernemingen en agrarische ondernemingen.

Terwijl het koloniale systeem de ontwikkeling van een nationale kapitaalklasse blokkeerde,
vormde het geen obstakel voor de ontwikkeling van een moderne en traditionele midden-
klasse. Vanwege de intermediaire positie van Libanezen/SyriSrs/Indidrs tussen buitenlandse
grootondernemingen en konsumenten, vestigde de traditionele middenklasse zich vooral in
de kleinhandel, vaak handelsaktiviteiten kombinerend met andere ekonomische aktiviteiten,
met name produktie van cacao. En vanwege de afstemming van de geringe industridle buiten-
landse ondernemingen op de produktie van luxe-konsumptiegoederen voor de zich ontwik-
kelende Ghanese middenklasse, werd de produktie van goedkope massakonsumptiegoederen
overgelaten aan kleine Ghanese producenten. Na 1966 is onder invloed van het Ghananiserings-
beleid van de Ghanese regeringen niet enkel het aantal Ghanezen toegenomen in de klein-
handel en kleinindustrie, maar beweegt de traditionele middenklasse zich ook steeds meer in
de richting van de intermediaire sektoren van de ekonomie, de plaats innemend van
Libanezen/Syri6rs/Indi6rs. De belangrijkste sektie van de middenklasse is echter dat deel van
de elite dat thans steeds meer wordt aangeduid met de term "bureaucratische bourgeoisie"
vanwege zijn beslissende rol in het produktieproces en ekonomische macht uitgeoefend via
het staatsapparaat.

De grootste klasse in Ghana is de peasantry wier surplus wordt weggezogen door de CMB.
Hierdoor werd het inkomen van de peasants, de uitbreiding van een konsumptiemarkt,
commerciole mogelijkheden van Ghanese handelaren en de ontwikkeling van de produktieve
krachten beperkt. De toenemende commercialisatie van het land heeft echter geleid tot een
differentiatieproces binnen de peasantry. Dit differentiatieproces heeft (tot nog toe) niet
geleid tot interne diepe/strukturele belangenkonflikten tussen peasant-strata; integendeel er
is vaker sprake geweest van gezamenlijke (ekonomische/politieke) akties ter verdediging van
hun belangen (hoewel horizontale scheidingslijnen tussen peasants dergelijke oppositionele
akties soms deden verwateren). Na 1966 ondervinden rijke boeren en chiefs, de traditionele
leiders ven peasant-akties, grotere steun van de staat, waardoor elk (expliciet) politiek elan
is wegge6bd.

De arbeidersklasse in Ghana is vergeleken met de peasants gering van omvang en heeft
specifieke kenmerken vanwege de coexistentie van verschillende produktiewijzen, wier
voortbestaan vaker diende als een buffer tegen de groei van klassebewustzijn. Er is echter
sprake van toenemende stabilisatie van het arbeidsleger, wat een steeds grotere afhankelijk-
heid van het inkomen uit loonarbeid teweegbrengt. Groeiende afhankelijkheid van het
inkomen uit de kapitalistische sektor brengt echter niet zozeer konflikten met de werk-
gevers teweeg als weI met de politieke elite, die het inkomen/levensstandaard van arbeiders
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in hoge mate bepaalt. Dit konflikt met de politieke elite wordt nog versterkt door de
ontwikkelingsstrategie van de overheid, die in de ogen van de arbeiders meer afgestemd lijkt op
de geprivilegieerde klassen dan op arbeiders en andere onderliggende lagen van de bevolking.

De geringe expansie van de kapitalistische sektor heeft niet enkel het aantal loonarbeiders
beperkt, maar heeft ook geleid tot het ontstaan van een groot industrieel reserveleger, het zgn.
subproletariaat, dat over het algemeen het laagste inkomen heeft in de Ghanese samenleving.
Dit industrieel reserveleger vertoont een zeer ambivalent karakter: enerzijds bedreigt het de
werkgelegenheid en onderhandelingsmacht van het proletariaat, maar anderzijds steunt het
soms ekonomische/politieke akties van het proletariaat vanwege zijn hoge mate van afhanke-

lijkheid van het inkomen/levensstandaard van het proletariaat. Zonder leiding van buiten af,
met name het proletariaat, ondervindt het subproletariaat grote organisatiemoeilijkheden
vanwege de grote mate van differentiatie binnen haar gelederen, gebrek aan intern leiderschap
en het bestaan van "vals bewustz'in  .

I    "

Na aldus de onderontwikkelde ekonomie en samenleving en de daaruit voortvloeiende klasse-

struktuur van Ghana beschreven te hebben, gaan wij in het volgende hoofdstuk over tot een
analyse van de pogingen die de Ghanese overheid ondernomen heeft om het probleem van
onderontwikkeling op te lossen en de rol die de vakbeweging in de ontwikkelingsinspanning

gespeeld heeft.
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Hoofdstuk  1 1 1

VAKBEWEGING EN ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN DE OVERHEID IN GHANA,
1874 - 1976

Ghana heeft sinds haar inlijving in de kapitalistische wereldekonomie verschillende regeringen
gehad, die het in hoofdstuk  I I geschetste probleem van onderontwikkeling hebben pogen op
te lossen door het voeren van ogenschijnlijk verschillende ontwikkelingsstrategiedn. Een
belangrijke rol in deze ontwikkelingsstrategie6n werd toegekend aan de in de koloniale tijd
ontstane vakbeweging.

Wij zullen achtereenvolgens de ontwikkelingsstrategie6n van de verschillende regeringen in
Ghana en de rol toebedacht aan de vakbeweging in deze ontwikkelingsstrategiedn bespreken
en de feitelijke rol gespeeld door de vakbeweging evalueren volgens de in hoofdstuk I aange-
geven kriteria. De verschillende regeringen in Ghana waren:

1.  de koloniale regering, 1874-1957;
2.   de eerste civiele regering van Kwame Nkrumah, 1957-66;
3.   de eerste militaire regering van de NLC, 1966-69;
4.  de tweede civiele regering van Dr. K.A. Busia, 1969-72;
5.   de tweede militaire regering van de NRC, 1972 tot heden.

A.         VAKBEWEGING EN ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN DE KOLONIALE
OVERHEID, 1874-1957

A.1. Ontwikkelingsstrategie van de Koloniale Overheid

De ontwikkelingsstrategie van de koloniale overheid was niet gericht op de ontwikkeling van
een "naar binnen gerichte" ekonomie en samenleving, maar op het bevorderen en garanderen
van een "naar buiten gerichte" ekonomie en samenleving in overeenkomst met de belangen
van de metropool. Deze ontwikkelingsstrategie kwam in feite neer op het opbouwen van de
fysische en sociale infrastruktuur, die de koloniale exportekonomie nodig had en bevorderde
en op het ontwikkelen van een politieke bovenbouw die koloniale strukturen zou waar-
borgen, zelfs bij een geleidelijke dekolonisatie (met name na de Tweede Wereldoorlog). 1)

Over het algemeen was er geen planning op lange termijn bij het opzetten van de infra-
struktuur. Op de eerste plaats hing veel af van het persoonlijk initiatief van de goeverneur
van de kolonie. Een grote stoot tot de ontwikkeling van de infrastruktuur werd gegeven door
goeverneur Guggisberg (1919-27), die direkt na zijn aankomst in het land een Tien Jaren Plan
aankondigde dat een totale uitgave van £ 25 milj. zou omvatten (hoewel later gereduceerd
tot  £  13 milj.12) En op de tweede plaats moest de opbouw van de infrastruktuur, die
grotendeels ten goede kwam aan buitenlands kapitaal, voor het grootste deel betaald worden
door de kolonie zelf, voornamelijk uit import- en exportbelastingen (cacao), daar het een van
de beleidspunten van het Ministerie van Kolonie*n was dat de ontwikkeling van de koloni5n
moest plaats vinden uit eigen financi6le middelen. Deze afhankelijkheid van import- en
exportbelastingen voor de financiering van de ontwikkeling van het land bracht met zich mee
dan ten tijde van de regelmatig voorkomende depressies de uitgaven voor de ontwikkeling
van het land uiterst gering waren. Hoewel het tijdperk van het "welfare colonialism" rond de
Tweede Wereldoorlog (Colonial Development and Welfare Act van  1940) een periode van
groeiende interesse voor een versnelling van het ontwikkelingstempo van de koloni6n inluidde
(mede ingegeven met het oog op de verlangde oorlogsinspanning van de kolonign), leidden de
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ruimere financidle middelen toch niet tot wezenlijke veranderingen in ekonomie en samen-
leving. 3)

Naast deze ontwikkeling van de infrastruktuur legde de koloniale overheid zich toe op de
ontwikkeling van de politieke bovenbouw, die de gevestigde koloniale strukturen moest
garanderen. Sinds de Eerste Wereldoorlog kwamen veranderingen in de grondwet in toe-
nemender mate voort uit het feit dat de "indirect rule" chiefs en de "intelligentsia" - vooral
in brede zin gebruikt om te verwijzen naar de Ghanese middenklasse van juristen, doktoren
en handelaren - beschouwd werden als eventuele opvolgers door de koloniale overheid. 4)
De graduele en geleide Afrikanisatie van de openbare diensten kon Afrikaanse "dubbel-
gangers" van koloniale bestuurders opleiden en integreren, die de basis konden vormen van
"verantwoordelijk"zelfbestuur. Zelfbestuur kon dan betekenen koloniaal bestuur door
Afrikanen; overdracht van macht werd niet gezien in termen van demokratisering maar van
Afrikanisatie. 5)

Deze koloniale ontwikkelingsstrategie, die voornamelijk gericht was op de "ontwikkeling"
van buitenlands kapitaal en Afrikaanse middenklasse, die bereid zou zijn koloniale
strukturen in stand te houden na een uiteindelijke machtsoverdracht, stuitte op verzet van
die klassen die door de ekonomische expansie, onderwijs en urbanisatie in toenemender
mate gekonfronteerd werden met de grenzen, die koloniaal systeem en ontwikkelings-
strategie aan hun vooruitgang stelden en die daardoor machtsovername als de enige
toegangspoort tot verdere ontplooiing beschouwden: kleinhandelaren en kleine aannemers
(maar ook een gedeelte van de embryonale bourgeoisie 6), die te kampen hadden met de
monopolisatie van het kredietwezen en de overheersing van de import- en exporthandel
door grote buitenlandse ondernemingen; onderwijzers, tolken en al diegenen die zich op
basis van enige vorm van onderwijs een hogere funktie/status toebedeeld hadden dan de
koloniale ekonomie en samenleving hen verschafte; het proletariaat geteisterd door na-oorlogse
inflatie, werkloosheid, zwarthandel en hooggeprijsde konsumptiegoederen, en werkloze
schoolverlaters, de zgn. "verandah boys", die geen plaats konden vinden in de weinig
expanderende "moderne sektor". Al deze sociale groeperingen, voornamelijk gerekruteerd
uit de laagste lagen van de petite-bourgeoisie, die zichzelf geblokkeerd zagen door de
koloniale ekonomie en ontwikkelingsstrategie en niets moesten hebben van en geen vooruit-
gang zagen in een zelfbestuur onder ongeletterde, autoritaire chiefs en hoogontwikkelde
intelligentsia, werden door Kwame Nkrumah, die aanvankelijk algemene sekretaris was
geweest van de United Gold Coast Convention (UGCC) - een nationalistische beweging
steunend op de "intelligentsia" - in 1949 verenigd in de Convention People's Party (CPP).
De groeiende invloed van de CPP noopte de koloniale overheid al haar aandacht te richten
op de CPP als mogelijke erfgenaam met voorbijzien van chiefs en intelligentsia. Na de
grote overwinning van de CPP in de verkiezingen van 1951 trachtte zij Nkrumah over te
halen een overwegend Ghanese regering te vormen onder een nieuwe grondwet met de
bedoeling hem en zijn partij te "temmen". Nkrumah's toestemming tot het vormen van
een regering onder koloniale voogdij betekende het begin van een periode die door
Wallerstein de "Dyarchie" is genoemd (1951-1957). 7)

Gedurende de dyarchie zag de partij zich gedwongen voldoende druk te blijven uitoefenen
op de koloniale overheid om de laatste machtsrestanten op te geven ten einde meer mili-
tante groeperingen binnen de partij te houden en niet de steun van de kiezers te verliezen
en tegelijkertijd een "vlekkeloos" bewijs te leveren van haar gematigdheid en "staatsman-
schap" zowel op politiek als ekonomisch terrein. Het was, om in de termen van Nkrumah
te spreken, een periode van overgang van "positieve" naar "taktische" aktie. Dit laatste
hield uiteindelijk in dat de CPP-leiders hun doeleinden en beleid ondergeschikt moesten
maken aan de kontinuering van koloniale belangen en strukturen.

Het eerste Vijf Jaren Plan (1952-57), dat in feite nauwelijks afweek van het Tien Jaren
Plan van de koloniale overheid van 1951, erkende wei de noodzaak om de ekonomie te
diversiflifren en om te industrialiseren, maar overheidsinvesteringen bleven toch groten-
deels gericht op infrastrukturele opbouw. 8) In 1952 nodigde de regering Arthur Lewis
uit om de regering van advies te dienen bij de industrialisatie van het land. Maar zijn
rapport 9), dat hoofdprioriteit wilde toekennen aan agrarische ontwikkeling, hield in feite
een opsomming in van de redenen waarom het land niet moest industrialiseren en waarom
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de overheid er geen aandeel in moest hebben: "Zelfs de regering van de Goudkust, die rijk mag
schijnen in de ogen van de burgers, is in feite erg arm". Lewis was van mening dat de regering
haar uitgaven moest beperken tot de uitbreiding van de openbare diensten en de kleine ruimte
die er bestond voor een import-substituerende industrialisatie over moest laten aan privaat-
ondernemingen (hoofdzakelijk buitenlandse ondernemingen).

De CPP heeft de ekonomische filosofie van Lewis geaccepteerd tot het begin van de zestiger
jaren. Terwijl de regering Ghanees kapitaal exporteerde (via de CMB), zocht de regering buiten-
lands kapitaal voor Ghana's ontwikkeling. Maar ondanks alle welkomstspeeches, alle vlijerij en
lokmiddelen, alle bewijs van politieke gematigheid - de zgn. kommunisten uit de partij stotend -
en alle nadruk op de gezonde ekonomische basis - grote buitenlandse reserves en surplus-
budgets - was er weinig buitenlandse investering en industri6le ontwikkeling. In het kort,
ondanks de reeds in deze periode soms opklinkende retoriek van de CPP over de ontwikkeling
van Ghana "op basis van het socialisme" en het tot stand brengen van een "demokratisch
socialistische samenleving" 10), was de werkelijkheid in deze periode van Ghana's geschiedenis
totaal anders: een wezenlijk koloniale ekonomie en samenleving gebaseerd op privaateigendom
en de kreatie van een gedisciplineerde partij onder leiding van de almachtige Nkrumah, die alle
oppositie binnen en buiten de partij trachtte te vernietigen en CPP's monopolie over het
nationalisme trachtte te handhaven.

A.2. Rol van de Vakbeweging in de Ontwikkelingsstrategie van de Koloniale Overheid

De ontwikkelingsstrategie van de koloniale overheid was gericht op de expansie van de koloniale
exportekonomie, op de opbouw van de infrastruktuur en het bevorderen van politieke stabiliteit,
die voor ekonomische ontwikkeling noodzakelijk was. Een arbeidsbeleid maakte een onderdeel
uit van deze algehele strategie. De koloniale overheid speelde een belangrijke rol in de rekrutering
van arbeiders voor buitenlandse ondernemingen (mijnen); zij was, evenals de buitenlandse onder-
nemer, geihteresseerd in het laag houden van lonen, daar budgetuitgaven aldus gedrukt konden
worden; en na een aanvankelijke periode van betrekkelijk weinig interesse in de feitelijke
arbeidskondities van het proletariaat (tenzij voor de ergste uitwassen) maakte de koloniale over-
heid zich steeds meer bezorgd over de organisatiemogelijkheden van het groeiend proletariaat
met lage levensstandaard in de steden. Er zijn duidelijk twee perioden te onderscheiden in het
beleid van de koloniale overheid ten aanzien van de zich ontwikkelende vakbonden:

1.  een periode van repressie (1874-1941)
2.   een periode van stimulering van gekontroleerde vakbonden (na 1941).

A.2.1. Periode van Repressie, 1874-1941
Het is niet te verwonderen dat in de beginfase van de koloniale tijd de koloniale overheid en
werkgevers openlijk afwijzend stonden tegenover iedere organisatievorm van het door het
koloniale systeem geschapen arbeidsleger, daar in de metropool zelf nog geen vastomlijnd
arbeidsbeleid bestond; maar zelfs toen na de Eerste Wereldoorlog richtlijnen uit het Ministerie
van Kolonion kwamen, werden deze eenvoudigweg ter zijde geschoven, omdat volgens
koloniale overheid en werkgevers in de koloni6n de noodzakelijke kondities ontbraken voor
het ontstaan van vakbonden en het vakbondswezen enkel gebruikt zou worden voor politieke
agitatie, ekonomische ontwrichting en het afdwingen van "onmogelijke" eisen.

Niettegenstaande de repressie van koloniale overheid en werkgevers hebben Ghanese arbeiders
vanaf de invoering van het koloniale systeem een vermogen tot organisatie en verdediging van
hun belangen getoond in tijden van ergste uitbuiting en racisme. Deze vormen van organisatie
waren meestal van korte duur, vaak beperkt tot het tot standbrengen van ad hoc stakings-
komitees zonder omvangrijke institutionele vormgeving en ze kunnen volgens de Webbs geen
vakbonden in eigenlijke zin genoemd worden  11); vele vormen van organisatie waren aan-
vankelijk gebaseerd op traditionele vormen van organisatie. Er waren organisaties van vaklieden
waarvan de meeste leden echter niet/of slechts tijdelijk in loondienst waren en die meer geleken
op het traditionele gildewezen dan op vakbonden, zoals bijvoorbeeld de Gold Coast Carpenters
Association. Er waren verenigingen van wederzijdse  hulp met een Owen-achtige universaliteit
van funkties, zoals de Gold Coast Drivers and Mechanics Association. 12)
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De twintiger en dertiger jaren brachten een groot aantal, meestal kortstondige, stakingen onder
allerlei kategorieLn arbeiders, een onderdeel vormend van een stakingsgolf in geheel West
Afrika 13), die op touw gezet werden door ad hoc stakingskomitees. In 1931 werd misschien
de eerste "moderne" vakbond van Ghana opgericht, de Motor Transport Union van Ashanti
en in 1934 werd de Gold Coast Railway African Workers Union gevormd, oorsprong van de
meest militante vakbond in Ghana. Deze en andere vakbonden die een illegaal karakter droegen,
waren organisatorisch  zeer zwak wat te wijten  was aan de volgende faktoren:

-   Op de eerste plaats waren er niet veel loonarbeiders te vinden buiten de agrarische sektor.
Een van de grootste arbeidsplaatsen waren de mijnen, die meer dan 19.000 Afrikanen in
dienst hadden rond 1917.14)

- Loonarbeiders waren over het algemeen, met uitzondering van grote koncentraties van
arbeiders bij de spoorwegen, dokken en mijnen, werkzaam in zeer kleine ondernemingen
of ten zeerste verspreid over de verschillende afdelingen van de openbare diensten en
buitenlandse ondernemingen, waardoor kollektieve organisatie of een gevoel van arbeiders-
solidariteit bemoeilijkt werd.

-   Zelfs daar waar grote koncentraties van arbeiders gevonden werden, was arbeidsmigratie een
obstakel voor vakbondsorganisatie.

- Kollektieve organisatie werd verder bemoeilijkt door het ethnisch heterogene karakter van
de arbeidskrachten en de tendens tot overlapping van ethnisch en beroepsonderscheid: in de
mijnen bijvoorbeeld werd het ondergrondse, ongeschoolde arbeidersbestand (naast buiten-
landse Afrikanen) voornamelijk gevormd door leden van de noordelijke stammen en het
bovengrondse, geschoolde en vooral lager administratief personeel door leden van de
zuidelijke stammen.

Traditionele strukturen verhinderden het ontstaan van het vakbondswezen. Noordelijke
arbeiders organiseerden zichzelf en werden daartoe aangemoedigd door management en
koloniale overheid 15) op een semi-tribale wijze, zich aaneensluitend in kleine groepen
onder een "headman", die handelde als tussenpersoon tussen arbeiders en management.
Hoewel deze band tussen headmen en management vaak meer in theorie dan in praktijk
bestond 16), moest dit systeem eerst vernietigd worden alvorens een meer efficiiinte
organisatie kon ontstaan. 17) Vaak ook moesten arbeiders hun eisen vanwege de illegaliteit
van stakingen en vakbonden via de chiefs laten verlopen.

-   De houding van het management ten aanzien van vakbonden was meestal repressief. Hoe-
weI het management bij de spoorwegen een soepelder houding aannam ten aanzien van
illegale vakbonden en hen toestond op informele wijze te participeren in de regulering van
konflikten (mede ingegeven door gebrek aan hooggeschoolde arbeiders) vertoonden werk-
gevers met name in de mijnen een uiterst repressieve houding ten aanzien van welke vorm
van arbeidersorganisatie dan ook. 18)

--   De weerstand van werkgevers om vakbonden te erkennen in deze periode werd nog ver-
sterkt door de wetgeving van de koloniale overheid, die iedere vakbondsorganisatie
verbood.  In deze zin was de verandering in het beleid van de koloniale overheid in  1941
cruciaal voor de ontwikkeling van vakbonden: zonder enige vorm van legale of politieke
protektie konden arbeiders zich niet met sukses organiseren.

A.2.2. Periode van Erkenning/Legalisatie na 1941
In de twintiger jaren begon de Engelse Labour-regering zich bezig te houden met een
arbeidersbeleid met betrekking tot de koloni6n, ingegeven door het ontstaan van de IAO
(1919), de toenemende vraag naar grondstoffen, wat een onderzoek naar de arbeidskondities
/produktiviteit in de hand werkte, het grote aantal stakingen in de kolonidn en de aandrang
van de linkervleugel van de Labour-partij en Engelse TUC op een verbetering van arbeids-
kondities in de koloni6n. 19)
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De groeiende aandacht van de Labour-regering voor de arbeidsproblematiek in de koloniiin
resulteerde in 1930 in de uitvaardiging van het zgn. Passfield Memorandum, waarin de toen-
malige minister van kolon;6n, Sydney Webb (of Lord Passfield) bij alle koloniale goeverneurs
aandrong op legalisatie van vakbonden. 20) In dit memorandum lag reeds een belangrijk
onderdeel van de toekomstige wetgeving met betrekking tot de vakbonden vervat, wanneer
Webb schrijft: "I recognize that there is a danger that without supervision and guidance,

organisations of labourers without experience of combination for any social or economic
purpose may fall under the domination of disaffected persons, by whom their activities may
be diverted to improper and mischievous ends". Legalisatie gepaard gaande met "instruktie
en toezicht" zou de mogelijkheid tot radikalisatie van de arbeidersbeweging tegenhouden;

gelegaliseerde vakbonden konden zelfs dienen als "therapeutic safety valves for the expression
of grievances". Webb hield er blijkbaar niet genoeg rekening mee dat konflikten tussen
arbeiders en koloniale overheid/werkgevers door de legalisatie van Afrikaanse bonden wei eens
eerder verhevigd dan geihstitutionaliseerd konden worden.

Het verlangen van de koloniale overheid om een "korrekte" ontwikkeling van de vakbonden
te garanderen blijkt uit de Gold Coast Trade Union Ordinance, die in  1941  - na  11 jaar sukses-

vol verdagen van wettelijke erkenning van vakbonden door plaatselijke overheid en werkgevers
21) - door de Legislative Council aanvaard werd. Deze Trade Union Ordinance bevatte drie
hoofdpunten 22):

-   Op de allereerste plaats konden vijf of meer leden van welke beroepsgroep dan ook (uit-
gezonderd de "civiele dienst" tot 1948) een vakbond vormen. Het aanmoedigen van
kleine (financieel zwakke en onstabiele) ondernemingsbonden in plaats van industrie-
bonden maakte toezicht gemakkelijk en ondermijnde de onderhandelingsmacht van vak-
bonden ten aanzien van de almachtige werkgevers.

-   In tegenstelling tot vakbonden in de metropool moest iedere vakbond geregistreerd
worden en werd pas wettelijk erkend nadat zijn reglement en aktiviteiten door de
registrator in overeenstemming gevonden werden met de artikelen van de Trade Union
Ordinance.

- ledere "legale" bond had het recht op vereniging.

Deze wetgeving, nog gevolgd door een serie andere wetten, die grotendeels gebaseerd waren

op Engelse oorlogsmaatregelen 23), had tot doel kleine (politiek ongevaarlijke) "ekonomis-
tische" (hoewel in de praktijk ekonomisch machteloze) vakbonden in het leven te roepen,

die het goed funktioneren van het koloniale systeem, gebaseerd op het verkrijgen van goed-
kope arbeidskrachten en de ontwikkelingsstrategie van de koloniale overheid, die in feite
gericht was op de bevordering en het "rustig verloop" van het koloniale systeem, niet in
gevaar konden brengen. "Goede" en "verantwoordelijke" vakbonden waren diegene die niet
staakten, maar hun konflikten met de werkgevers oplosten door vreedzame onderhandelingen
(hoewel een wettelijk vastgelegd onderhandelingsinstrumentarium ontbrak en tegengewerkt
werd door de grote ondernemingen) en wat nog belangrijker was die zich niet bezig hielden

met "politiek". 24) Dit gepropageerde harmoniemodel heeft in sommige vakbonden van het
zich na de legalisatie snel uitbreidende Ghanese vakbondswezen (zie tabel 28) sukses gehad.

Voor de instruktie in het "eigenlijke" vakbondswezen werden adviseurs aangetrokken uit de
Engelse TUC, die de vakbondssektie van  het in 1938 opgerichte Arbeidsdepartement be-
manden. In 1942 werd I.G. Jones, een vroegere funktionaris van de Engelse mijnwerkersbond,
in dienst genomen bij het Arbeidsdepartement om vakbonden te organiseren en te instrueren.

Jones wist zich op den duur, ondanks het aanvankelijk wantrouwen van arbeiders, grote
sympathie onder arbeiders/vakbonden te verwerven. 25) De grootste weerstand ondervond

hij in zijn organisatie- en onderrichtspogingen van arbeiders van de kant van de werkgevers,
wier houding ten aanzien van de toch overwegend zwakke bonden nog in de vijftiger jaren

varieerde van "grudging tolerance to an open hostility". 26)

Jones had verschillende methoden om het Ghanees vakbondswezen te "matigen". Naast

zijn voortdurende instruktie in het ekonomistisch vakbondswezen bleef hij - hoewel niet

altijd suksesvol 27) - de nadruk leggen op ondernemingsbonden. Bovendien drong hij aan op
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de inkorporatie van lager administratief personeel in de vakbonden, een groep die meer bereid
scheen om kollektieve onderhandelingen te verkiezen boven stakingen/geweld en daarom een
matigende invloed kon uitoefenen op vakbonden van overwegend geschoolde en ongeschoolde
arbeiders. Een groot aantal leiders van de nieuwe bonden die tussen 1943-50 opgericht werden,
kunnen geklassificeerd worden als "witte boorden" arbeiders en daar zij hun leiderschap vooral
dankten aan de opvoeding en hulp van het Arbeidsdepartement waren zij ten zeerste geneigd
het a-politieke vakbondsmodel van het Arbeidsdepartement in hun vaandel te dragen. Vanwege
het feit dat dit type leiderschap in de GCTUC van 1945-48, onder het presidentschap van (Sir)
C.W. Tachie-Menson, overheerste, waren de aktiviteiten van de toenmalige zwakke vakcentrale
gericht op ekonomische doeleinden, ondanks het groeiend nationalisme met name onder de
hooggeschoolde arbeiders in de spoorwegbond.

Ondanks alle pogingen van de koloniale overheid om vakbonden "verantwoordelijkheid" bij te
brengen, heeft een deel van de Ghanese vakbeweging deze rol niet aanvaard en kwam steeds meer
in politiek vaarwater terecht, de strijd opnemend tegen de koloniale overheid en haar ontwikke-
lingsstrategie.

Tabel 28 Vakbonden en Ledenaantal in Ghana, 1944-1970

Jaar Aantal vakbonden a) Geschatte aantal Aantal Ghanese Vakbondsleden
betalende leden b) loonarbeiders als percentage

van loonarbeiders

3/1944            11                    482
3/1945                      14                                 6.030
3/1947 24 10.976
3/1949             41                    38.135

3/1950 56 17.985
3/1951             61                    28.170

3/1952 65 32.908
12/1952 73 35.129
12/1953 69 46.309
12/1954 66 44.092 240.000 18.5
3/1956             91 67.173 261.849 25.5

3/1957 95 57.845 271.714             21

3/1958 95 40.583 281.266 14.5

3/1959 85 (24) 116.000 313.566             37

9/1960 24 201.991 326.664                       62
9/1961 16 320.248 343.752                       93
9/1962             16 320.295 350.111 91.5

9/1963 16 324.648 367.832                       88
9/1964             16 351.711 381.326             92

9/1965 10 387.643
9/1966 16 357.031

12/1967 16 270.149 357.249 75.5
6/1968 16 338.154 387.170 87.5
6/1970 17 342.480 402.500                       85

Bron: Kraus, J., The Political Economy of Trade Union-Government Relations in Ghana: The Struggle
over Minimum Wages under 4 Regimes, ongep. paper, 1973.

Aantekeningen:
a.  Schommelingen in het aantal vakbonden reflekteren niet enkel groei/afname, maar ook samensmeltingen.
b. Cijfers zijn ontleend aan het Labour Department; TUC schattingen waren aanzienlijk hoger, bijv. in 1957

gaven TUC schattingen 100.000 leden aan; in 1970 (met uitsluiting van splintergroepen) 446.990 leden.
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A.3. Feitelijke Rol gespeeld door de Vakbeweging onder het Koloniale Bestuur

De pogingen van de koloniale overheid tot het scheppen van politiek (en zelfs ekonomisch)
ongevaarlijke vakbonden, werden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog voor een groot stuk
teniet gedaan door het rijzend nationalisme en de steeds grotere betrokkenheid van de vak-
beweging bij de nationale strijd. 28)

De theorie van "politiek vakbondswezen" benadrukt de signifikante invloed van de
nationalistische ervaring op de ontwikkeling van relaties tussen regering en arbeidersbeweging
na de onafhankelijkheid. De algemene assumptie is dat de nauwe band tussen CPP en GTUC
na de onafhankelijkheid grotendeels resulteerde uit de nauwe betrekkingen tussen deze beiden
in de strijd tegen het koloniale bewind.

De theorie van "niet-politiek vakbondswezen" stelt echter dat de vakbeweging in Ghana een
opvallend gebrek aan politiek engagement aan de dag gelegd heeft in de nationalistische
periode, hetgeen volgens haar een verklaring biedt voor de afkeer van vakbonden voor partij-
toezicht na de onafhankelijkheid; toezicht van de partij over de vakbeweging na de onaf-

hankelijkheid was enkel een gevolg van het onvermogen van de vakbeweging om weerstand te
bieden aan dit toezicht.

Beide posities komen echter overeen in twee vooronderstellingen, nl. dat politiek engagement in
de nationale strijd grotendeels overeenkwam met een koalitie of gewenste koalitie tussen vak-
beweging en nationalistische partij, en ten tweede, dat er een eenvoudige kontinuiteit in
betrekkingen zou bestaan tussen nationalistische partij en vakbeweging in de twee perioden.
In onze behandeling van de strijd van de Ghanese vakbeweging tegen het koloniale bewind zullen
wij aandacht besteden aan deze beide posities. Onze bespreking van de rol van de vakbeweging in
de nationalistische strijd valt uiteen in 3 perioden:

-   Periode na de Tweede Wereldoorlog tot het begin van de dyarchie, 1945-51, de periode van

"positieve aktie".
- Periode 1951-54, de periode van verzet van linkse krachten in de vakbeweging tegen

Nkrumah's "taktische aktie".
- Periode 1954-57, een overgangsperiode van groeiende aanvaarding van "taktische aktie" en

een toenemende integratie van de vakbeweging in de partij.

A.3.1. Vakbeweging en Nationalisme, 1945-51: "Positieve Aktie"

De strijd van de Ghanese vakbeweging tegen het koloniale bewind heeft zich voor een belang-
rijk deel afgespeeld in Sekondi-Takoradi, een echte arbeidersstad met een grote koncentratie
van arbeiders bij de spoorwegen, havens en industrie6n en een gemakkelijke kommunikatie
tussen arbeiders, zetel en bakermat van de GCTUC, die op het eind van de veertiger jaren
onder invloed kwam van een radikaal leiderschap, dat een deel van de arbeiders in andere steden
van Ghana op kritieke momenten in de nationale strijd wist mee te slepen. Hoezeer echter het
onderwerp van nationalisme gesprekstof ging vormen voor vakbondsvergaderingen in Ghana
zowel in positieve als in negatieve zin (afwijzend) blijkt wei uit een verslag van Wright over
vergaderingen van de African Timber and Plywood Employees Union in Samrebo: "Politics
was the one topic about which they were most vocal . . . . . . . Most of their meetings, I was told,

were taken up with questions of nationalism and political strategy. Their standard of living
could not be thought of as being separate from their colonial status . . . ."  29)

In 1948 werd de leiding van de GCTUC, die tot dan toe een overwegend gematigde houding aan
de dag gelegd had ten aanzien van het koloniale bewind, overgenomen door Anthony Woode

(algemene sekretaris), 23 jaar oud, die zich een grote faam verworven had toen hij de Oil
Storage Workers van Takoradi had georganiseerd en het management had gedwongen tot het
tekenen van een C.A.0. en die zeer aktief geweest was in de stakingen naar aanleiding van de

Christiansborgrellen 30), en Pobee Biney (tweede algemene sekretaris),de leider van de Railway
Enginemen van Sekondi-Takoradi, wiens militante vakbondsstijl hem de bijnaam had bezorgd
van "Let Go the Anchor" (een verwijzing naar zijn gebruikelijke terminologie om een staking
aan te kondigen). Deze en andere leiders van Sekondi-Takoradi, zoals E.C. Turkson-Ocran,
Frank Woode en Isaac Kumah (de beide laatstgenoemden van de Railway Union) vormden een

98



radikale nationalistische groepering in de GCTUC, die het oude gematigde leiderschap, dat zich
gekompromitteerd had door haar optreden ten tijde van de Christiansborgrellen 31), op de
achtergrond wist te dringen.

Deze jonge, charismatische leiders waren niet enkel arbeidersleiders maar ook gemeenschaps-
leiders, opkomend voor de onderste lagen in de gemeenschap, militante nationalisten, die zelf-
bestuur niet enkel zagen in termen van Afrikanisatie van koloniale strukturen, maar eerder als
een bestuur door en voor de kleine man in de samenleving. Zij moesten niets hebben van de
UGCC, wier leiders zij beschouwden als "blanke Afrikanen", kollaborateurs met het koloniale
bewind, vervreemd van de massa en eigen Afrikaanse kultuur, "advokaten die hun pruik niet in
de waagschaal zouden stellen voor de kleine man". 32)

Verschillende auteurs hebben hen marxisten of kommunisten genoemd. Anthony Woode ver-
klaarde echter tegenover de auteur van deze studie dat hij en de andere leiders in die tijd geen
enkele koherente ideologie hadden gehad en niets hadden gelezen van Marx en dat daarom
sommige van hun aktiviteiten, achteraf bekeken, inkonsekwent lijken. Volgens Woode waren
er wei "marxistische" invloeden op hun denken, uitgaande van de kleine groep marxisten in
de vakbondswereld, met name van J.S. Annan van de Railway Union en van Isaac Wallace-
Johnson, een Creool van Sierra Leone, die in de dertiger jaren gepoogd had een socialistische
en anti-imperialistische massa-beweging in West Afrika op gang te brengen en met dat doel
voor ogen een anti-imperialistische ideologie kombineerde met het opnemen van specifieke
lokale grieven van arbeiders en andere onderliggende lagen van de bevolking tegen het
koloniale bewind. 33) De invloed van Wallace-Johnson op het radikale leiderschap van de
GCTUC blijkt niet alleen uit het feit dat Pobee Biney een organisator was van de bloeiende
tak van Wallace Johnson's West African Youth League in Sekondi-Takoradi, maar ook uit
het feit dat deze radikale vakbondsleiders niet zozeer ideologen als weI vertegenwoordigers
van de grieven van de kleine man waren.

Toen Nkrumah in juni 1949 uit de UGCC stapte en de CPP oprichtte, behoorden de radikale
leiders van de GCTUC tot zijn meest fervente aanhangers. De nauwe banden tussen CPP en
GCTUC in deze tijd kan men afleiden uit het feit dat Anthony Woode lid werd van het
Centrale Komitee van de partij; Kumah en Biney waren CPP-leiders in Sekondi-Takoradi;
Turkson-Ocran was lid van het Nationale Bestuur van de CPP en "gewend aan het toespreken
van CPP- en massa-bijeenkomsten". 34) Maar al spoedig zou een konflikt aan de dag treden
tussen een weifelende en voorzichtig maneuvrerende Nkrumah en de resoluut doortastende,
militant nationalistische leiders van de GCTUC in de door Nkrumah in 1949 aangekondigde
"positieve aktie". Positieve aktie, gelanceerd na het verschijnen van het rapport van de
Coussey-Kommissie over grondwetshervorming, was een op Ghandi geihspireerde "kampagne
van civiele ongehoorzaamheid bestaande uit agitatie, propaganda en in laatste instantie de
konstitutionele toepassing van stakingen, boycotten en tegenwerking gebaseerd op de
beginselen van absolute geweldloosheid" om de regering te dwingen een konstituante bijeen
te roepen. 35) Het was tenslotte de GCTUC die gehoor gaf aan de herhaalde oproep van
Nkrumah tot positieve aktie door het uitroepen van een algemene staking in januari 1950.
36)

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er grote onenigheid is geweest in het bestuur van de
GCTUC over deze "politieke aktie": sommige leiders en bonden, zoals de goed georganiseerde
mijnwerkersbond en UAC-bond, wilden niet deelnemen aan een zuiver politieke staking. Er is
ook bewijs voorhanden dat Nkrumah en de CPP, ondanks alle retoriek van "positieve aktie",
zeer twijfelachtig stonden tegenover deze algemene staking en zelfs deze "positieve aktie"-
staking wilden afgelasten; slechts onder druk van de radikale GCTUC-leiders vereenzelvigde
Nkrumah zich met de staking, toen deze al twee dagen aan de gang was. 37)

De algemene staking was slecht voorbereid en daarom gedoemd te mislukken, mede ook van-
wege het feit dat de basis niet voldoende gekend was in de staking en niet voldoende op de
hoogte was van de bedoeling van de staking. De bonden van Pobee Biney en Anthony Woode,
de Railway Union en Oil Storage Workers van Sekondi-Takoradi, deden bijna voor 1000/0
mee aan de staking, die van 6-21 januari duurde. Maar sommige bonden deden niet mee en
andere steunden de staking slechts enkele dagen. De koloniale overheid, die de noodtoestand
afkondigde met volledige steun van de chiefs, wist akties van de stakers (door hard optreden
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van de politie) te beperken tot sporadische uitbarstingen van geweld. Op de laatste dag van de
staking voelde de regering zich sterk genoeg om alle belangrijke TUC en CPP-leiders te arresteren
en te veroordelen. De arbeiders in de publieke sektor die deelgenomen hadden aan de algemene
staking (met name de spoorwegarbeiders), werden allen ontslagen en later weer aangenomen met
verlies van het recht op verschillende uitkeringen. Het viel daarom niet te verwonderen dat een
groot aantal van hen voorlopig alle interesse in vakbondswezen verloor tot genoegen van de
werkgevers (zie tabel 28); de GCTUC beroofd van haar leiderschap zakte in elkaar en vele van
de bij haar aangesloten bonden leden een kwijnend bestaan.

De staking was echter niet zonder sukses. De koloniale overheid werd zich volledig bewust van
de politieke emancipatie van het grootste deel van de bevolking en haar vastberadenheid om de
onafhankelijkheid zo spoedig mogelijk te bereiken; de staking spoorde de regering aan tot een
progressiever beleid en bespoedigde zo het proces van machtsovername door de CPP. Bovendien
kweekte deze staking, waarvoor een groot deel van de arbeiders, met name de spoorweg-
arbeiders van Sekondi-Takoradi, duur moest betalen, de verwachting bij de arbeiders dat zij
voor hun diensten beloond zouden worden niet alleen op het persoonlijke, materi6le vlak, maar
ook door het herstel van een sterk vakbondswezen en participatie in het politieke leven van het
land. De belofte van de CPP over het tot stand brengen van een nieuwe socio-ekonomische orde
na de onafhankelijkheid, die overeenkwam met de doelstellingen van de radikale TUC-leiders
en waarvoor vakbondsleden gestreden hadden, nl. een welvarender, meer egalitaire en
demokratische samenleving onder een regering die opkwam voor het belang van de kleine man,
legde een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de CPP, die in 1951 onder een nieuwe
grondwet de verkiezingen won en een regering kon vormen onder koloniale voogdij.

Het Arbeidsdepartement beschouwde de algemene staking echter niet als een mislukking van
zijn poging om ekonomistische bonden in Ghana te kre6ren, maar als een ongelukkige, hoewel
natuurlijke uitgroei van bepaalde omstandigheden, met name het groeiende politieke bewust-
zijn van vele elementen in het land en het onverantwoordelijke gedrag van sommige leiders.
38) Het zag daarom geen noodzaak om over te gaan tot onderdrukking van het vakbondswezen
per se. Vanuit een dergelijke visie begon het Arbeidsdepartement in hetzelfde jaar de GCTUC
weer op te bouwen, steunend op die vakbonden die niet deelgenomen hadden aan de algemene
staking. Aansluiting werd gezocht bij het IVVV. Men moet echter bedenken dat vele vakbonds-
leden en ook sommige leiders van de door het Arbeidsdepartement gesteunde GCTUC, zoals
D.K. Foevie van de mijnwerkersbond, CPP-aanhangers waren, hoewel zij vakbondsaktiviteiten
beperkt wilden zien tot de ekonomische sfeer en een onafhankelijke positie wilden bewaren ten
aanzien van de CPP.

De (ontslagen) arbeiders van Sekondi-Takoradi hadden zich echter een maand na de algemene
staking georganiseerd in de Gold Coast Unemployedl Association onder leiding van Turkson-
Ocran en Kumah. Deze organisatie, die afdelingen opende in alle andere steden van Ghana,
vocht aanvankelijk voor de wederopname van de na de algemene staking ontslagen arbeiders in
het arbeidsproces, maar verkreeg na het bereiken van het oorspronkelijke doel steeds meer het
karakter van een oppositie-beweging ten aanzien van de door het Arbeidsdepartement opgezette,
a-politieke GCTUC en ten aanzien van Nkrumah en partij, die een overgang voorstonden van
"positieve" naar "taktische" aktie.

A.3.2. Vakbeweging en Nationalisme, 1951-54: Strijd tegen "Taktische Aktie"
Nkrumah's beslissing om deel te nemen aan de koloniale regering en zijn aankondiging van een
verandering in strategie in de nationale strijd van "positieve" naar "taktische" aktie bracht met
zich mee dat hij en het grootste deel van de CPP-leiders thans meer geihteresseerd waren in het
konsolideren van hun nieuw verworven politieke macht en de kontinuering van de koloniale
ontwikkelingsstrategie dan in het trachten aan te moedigen van verdere politisering van de
massa en het aanbrengen van wezenlijke veranderingen in ekonomie en samenleving. Het was
duidelijk voor de partij dat zij haar verkiezingsbeloften niet onmiddellijk waar kon maken in
de gegeven situatie en dat de door haar gevoerde (koloniale) ontwikkelingsstrategie niet
belemmerd mocht worden door radikale elementen in de vakbeweging en door industridle
onrust. Daarom trachtte Nkrumah het radikalisme en militantisme van sommige vakbonds-
leiders "af te koelen".
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Deze veranderende houding van de CPP ten aanzien van de vakbeweging en de wezenlijke terug-
keer naar het koloniale vakbondsmodel klonk reeds door in de na de verkiezingen door de
CPP uitgevaardigde nota "Government Policy Toward The Trade Unions", waarin vermeden
werd melding te maken van enige specifieke band tussen TUC en partij en waarin meer de nadruk
lag op kollektieve onderhandelingen dan op politisering van de vakbonden, een nota die duidelijk
bedoeld was om de steun van de gematigde fraktie in de vakbeweging te herwinnen. 39)

Terwijl de CPP in deze nota om taktische redenen geen melding maakte van de betrekkingen
tussen vakbeweging en partij, poogde zij in de praktijk steeds meer greep te krijgen op de vak-
beweging door het bewerkstelligen van de benoeming van gematigde en gedisciplineerde partij-
leden in de sleutelposities van de afzonderlijke bonden en van de door het Arbeidsdepartement
herstelde GCTUC. CPP-leden zoals D.K. Foevie en J.K. Arthur stonden reeds met CPP-steun aan
het hoofd van de mijnwerkersbond. In 1951 wist een ander gematigd CPP-lid A.A. Moffat
algemeen sekretaris te worden van de Railway Union. In hetzelfde jaar werd Moffat, tezamen
met de gematigde, a-politieke Larbi-Odam, gekozen tot leider van de GCTUC, in welke
verkiezingen radikale leiders als Anthony Woode en Pobee Biney op de achtergrond geschoven
konden worden op grond van het feit dat zij geen lid meer waren van een vakbond (zitting
hebben in de Legislative Assembly). En de herstelde GCTUC werd geaffilieerd met het IVVV.

De leiders en arbeiders van Sekondi-Takoradi wilden de resultaten van de verkiezingen in de
GCTUC niet aanvaarden, die zij zagen als een "imperialistische intrige". De Gold Coast
Unemployed Association werd na deze verkiezingen omgevormd in een vakcentrale, aanvanke-
lijk onder de naam van Ghana Federation Trade Union Congress (GFTUC) en later van Ghana
TUC, onder leiding van Turkson-Ocran en Kumah, maar met informele steun van Pobee Biney
en Anthony Woode. Hoewel het programma van de G FTUC aanvankelijk van beperkte omvang
was, voornamelijk gericht op het aandringen op een radikale verandering in de loonstruktuur
en affiliatie van de Ghanese vakbeweging met het WVV, kreeg het tussen 1952 en 1953 een
steeds radikaler karakter, wat Nkrumah en de CPP, die uit waren op een minnelijke schikking
met de koloniale overheid,voortdurend in verlegenheid bracht. Het radikale leiderschap van
de GTUC werd steeds ongeduldiger door Nkrumah's langzame akties op het terrein van sociale
en ekonomische hervormingen, zijn gebruik van de bureaucratie van het Arbeidsdepartement
om de eisen van arbeiders ter zijde te schuiven en zijn samenwerking met het imperialisme.
Woode verklaarde eens openlijk dat de nieuwe vakcentrale een militante politieke macht wilde
worden om "zich te verzetten tegen Nkrumah en iedere vorm van imperialisme". 40) Woode,
president van de GTUC in 1952, en Biney keurden in de Legislative Assembly de gematigde
positie van de CPP met betrekking tot lonen en ekonomische/politieke zaken af, waarschuw-
den de CPP voor het gevaar van buitenlandse kontrole over het Volta Dam-projekt en drongen
aan op een grotere mate van nationalisatie en onmiddellijke onafhankelijkheid. Zij geselden
de korruptie, de groeiende persoonskultus van Nkrumah en maakten de onderdanigheid van
CPP-leiders aan partij-discipline belachelijk. 41) Woode wilde de "bourgeois" elementen uit
de partij te gooien en haar omvormen tot een echte "massa"-partij, maar Nkrumah wilde daar
niet aan.

Hoewel Nkrumah de kritiek van de linkervleugel in de vakbeweging ongelegen uitkwam, was
hij op dat tijdstip nog steeds bereid van haar krachten gebruik te maken vanwege haar invloed
op de basis en als dank voor de rol die zij gespeeld had om hem in het zadel te helpen, op
voorwaarde dat zij meer realistisch zou worden ten aanzien van zijn beperkte aktie-radius
onder koloniale voogdij. Een goed middel tot matiging zag hij in een samengaan tussen
GCTUC en GTUC en hij gaf zijn beste krachten aan het bereiken van dat doel. Na enkele mis-
lukte pogingen 42) gelukte het hem uiteindelijk in augustus 1953 op de Jaarlijkse Konventie
van de GCTUC een kompromis te bereiken tussen beide vakcentrales ten koste van de
gematigde, a-politieke leiders van de GCTUC. 43)

Een nieuwe stemmingsprocedure, waarbij iedere vakbond aangesloten bij de GCTUC slechts
recht had op 2 stemmen, afgezien van de grootte van de vakbond, en een wijziging in de
Trade Union Ordinance, die de CPP in juli 1953 in de Legislative Assembly aanvaard kreeg,
waarbij ook niet-vakbondsleden funktionarissen in de vakcentrale konden worden, hadden
tot gevolg, dat de gematigde, a-politieke leiders van de GCTUC zich van hun funkties beroofd
zagen in het door Nkrumah en de CPP gewilde kompromis en dat hun plaats werd ingenomen
door een evenwichtige verdeling van leiderschapsposities tussen radikale leiders van de GTUC
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(Kumah, vice-president; en Turkson-Ocran, algemene sekretaris) en een derde, nauw met de
CPP verwante groep van leiders van kleine vakbonden (enkele van hen hadden zelfs geen enkele
positie in de vakbeweging), die op basis van de nieuwe procedure een machtspositie verkregen
(F.E. Tachie-Menson, president; J.K. Tettegah, tweede algemene sekretaris). Het kompromis
werd bezegeld door het feit dat een resolutie ingediend door John Tettegah, aanvaard werd,
inhoudend dat de GCTUC een neutrale positie zou innemen ten aanzien van de twee vak-
internationales, het WVV en het IVVV; en door een uitdrukkelijke verklaring dat de GCTUC
onafhankelijk zou blijven van de regering. 44)

Al met al kan gezegd worden dat de gematigde, a-politieke richting in de vakbeweging de grote
verliezer was, maar ook de radikale richting zou spoedig ontdekken dat haar positie erg wankel
was geworden. Nadat allereerst het hoofdkwartier van de GCTUC was overgeplaatst van
Sekondi-Takoradi naar Accra "vanwege de vrees dat vakbondsleden van Sekondi-Takoradi, die
verdacht werden van kommunistische overtuigingen, het hoofdkwartier wei eens konden
bezetten" 45), zette Nkrumah nog in hetzelfde jaar een "kommunistische" zuiveringsaktie op
touw naar aanleiding van de gebeurtenissen in Brits Guyana, waar de konstitutie opgeschort
werd op grond van de pro-kommunistische gezindheid van Cheddi Jagan. Nkrumah wenste
zichzelf veilig te stellen voor een zelfde behandeling en zijn respekt bij de koloniale overheid
te vergroten. Anthony Woode werd uit de partij gestoten en in 1954 weigerde de CPP Woode
en Biney opnieuw te benoemen voor hun zetels in de Legislative Assembly (hun plaats werd
ingenomen door F.E. Tachie-Menson); Turkson-Ocran, algemene sekretaris van de GCTUC,
werd van zijn post ontheven en vervangen door Tettegah; de zuiveringsaktie had verder
betrekking op andere zgn. kommunisten in Sekondi-Takoradi. 46) Deze zuiveringsaktie legde
het fundament voor grotere steun van de vakbeweging aan de "taktische aktie" van Nkrumah
en de CPP en toenemende integratie van de vakbeweging in de CPP.

A.3.3. Vakbeweging en Nationalisme, 1954-57: Steun aan Taktische Aktie en

Toenemende Integratie in de Partij
Nadat de machtspositie van de gematigde, a-politieke richting en de radikale richting in de
vakbeweging voor een groot stuk gebroken was door de nieuwe CPP-fraktie in de vakbeweging,
die tot op grote hoogte bereid was medewerking te verlenen aan de "taktische aktie" van
Nkrumah, werd de vakbeweging steeds meer getransformeerd naar het beeld dat met name
John Tettegah voor ogen stond aangaande het funktioneren van de vakbeweging onder een
onafhankelijk Afrikaans bewind. Daar de meeste nieuwe leiders hun positie meer te danken
hadden aan patronage van de partij dan aan steun van de basis, trachtten zij de vakbeweging
steeds meer te voegen naar de wensen van de CPP en de band tussen CPP en vakbeweging
nauwer aan te halen.

Spoedig na zijn ambtsaanvaarding begon Tettegah te ageren tegen het a-politieke vakbonds-
model van de koloniale overheid en pleitte hij voor het samensmelten van kleine onder-
nemingsbonden tot nationale bonden langs industri6le lijnen, die sterker zouden staan in
het kollektieve onderhandelingsproces met de buitenlandse werkgevers, onder de auspicidn
van een allesoverheersende vakcentrale, die in grote mate van toezicht kon uitoefenen op de
bij haar aangesloten bonden, en voor het smeden van een nauwe band met de CPP, de

"arbeiderspartij", welke ideeitn te berde werden gebracht op de jaarlijkse kongressen van de
GCTUC van 1954 tot 1956.

Nkrumah en het grootste deel van de CPP-leiders (een klein deel was al te bevreesd voor de
schepping van een sterk gecentraliseerde TUC onder een ambitieus leiderschap, dat volgens
haar een bedreiging kon vormen voor de CPP zelf) keurden het beleid van Tettegah en
andere TUC-leiders goed, daar een nauwere band tussen vakbeweging en de CPP de steun
voor de partij en haar ontwikkelingsstrategie zou bevorderen onder het toenemend aantal
loonarbeiders en zou verhinderen dat de vakbeweging zich zou kunnen scharen aan de kant
van de in die tijd de CPP bedreigende, in Ashanti gebaseerde oppositiepartij, de NLM.
Bovendien zou een dergelijke nauwe band tussen vakbeweging en partij eisen tot loons-
verhoging kunnen beteugelen/of beperken, daar de regering haar financiale middelen zoveel
mogelijk wilde besteden aan de te voeren ontwikkelingsstrategie en stakingen, die sinds de
CPP in 1951 aan de macht kwam weer sterk toegenomen waren (zie tabel 29), kunnen
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Tabel 29 Gerapporteerd aantal Stakingen, Aantal Arbeiders erbij betrokken, en Aantal
Verloren Mandagen, 1941-74

Jaar Aantal Aantal Aantal Opmerkingen
stakingen arbeiders verloren

erbij mandagen
betrokken

41/42        7
42/43             10
44/45        2             700
45/46               3                     7.750
46/47        7             946

47/48 37 48.865 37 dagen staking door mijnwerkers
48/49            27                   7.650
49/50 54 38.557 123.311 TUC algemene staking van 12 dagen niet ingesloten
50/51             19 5.482 11.017
51/52 39 15.404 38.185
52/53 83 32.548 129.676
53/54 65 25.529 125.927
54/55            35 7.263 29.107
55/56                   23 1.039 13.191 Zonder mijnwerkersstaking

2 29.216 2.479.224 Mijnwerkersstaking 55/56
56/57 45 11.858 33.005

57/58 64 18.964 41.020
58/59            49 8.875 21.673 Industrial Relations Act, stakingen beperkend
59/60 50 10.101 12.788
60/61   26 4.404 6A59 1 dag staking van duizenden arbeiders in

commerci*le ondernemingen niet ingesloten
61/62             10 3.240 6A82 3 weken algemene staking niet ingesloten

62/63        7 820 1.390 Onjuist; onderschatting

7/63-9/64 9 3.033 1.477 Onjuist; onderschatting
1/65-3/66 13 6.802 66.508
4/66-6/66 17 5.685 4.208 Val Nkrumah-bewind 2/66
66/67 31 11.228 25.712
67/69 65 49.225 145.943
69/70 51 28.369 148A04 Begin Busia-regering 9/69

70/71        56 21.376 123.582

71/72 69 80.343 Busia-regering ontbindt TUC, 9/71
72/73             13                                         4.991
73/74             14                                         4.307
1/74-5/74 8 10A82

Bron: Kraus, J., The Political Economy of Trade Union-Government Relations in Ghana: The Struggle over
Minimum Wages under 4 Regimes, ongep. paper, New York, 1973; en Lisk, F., Inflation in Ghana.
Its effects on employment, incomes and industrial relations, in International Labor Review, vol. 113,
no. 3,1976.

indammen in een tijd, dat de Nkrumah-regering alle pogingen in het werk stelde om buiten-
lands kapitaal aan te trekken voor haar industrialisatiebeleid, en vakbonden kunnen aanzetten
tot een produktionistische in plaats van een konsumptionistische houding.

Het beleid van Tettegah en de zijnen bleef echter stuiten op heftig verzet van die bonden in
de GCTUC wier machtspositie hij had helpen ondermijnen, nl. de radikale bonden van
Sekondi-Takoradi en de ekonomistische, a-politieke bonden, waartussen een opvallende
koalitie groeide. Hoewel het merendeel van de arbeiders van deze merkwaardige koalitie leden
waren en bleven van de CPP 47), zagen zij grotere voordelen in een autonome opstelling ten
aanzien van de partij dan in een nauwer samengaan. Nadat pogingen van deze koalitie van
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radikale en gematigde bonden om de nieuwe CPP-leiders van de troon te stoten mislukt waren
48), kwam het uiteindelijk tot een afscheiding van de radikale en gematigde bonden van de
GCTUC. De gematigde bonden (zoals mijnwerkersbond en UAC-bond) bleven als onafhanke-
lijke, autonome bonden voortbestaan, maar bonden die hun hoofdkwartier in Sekondi-
Takoradi hadden, sloten zich aaneen in een nieuwe vakcentrale, Congress of Free Trade Unions
(CFTU) geheten. 49)

De besluitloosheid van de CFTU, het ontbreken van een goed georganiseerde oppositie-
beweging bestaande uit radikale en gematigde elementen binnen de vakbeweging, de ongelijke
strijd tegen de door de regering en partij gesteunde GCTUC 50) en het groeiend inzicht bij de
arbeiders van Sekondi-Takoradi, dat een hervormings-/en eventuele oppositie beweging ten
aanzien van de GCTUC en partij in de gegeven machtsstrukturen meer effici6nt kon zijn
binnen de GCTUC dan er buiten, leidden ertoe, dat de meeste bonden weer aansluiting zochten
bij de GCTUC binnen een jaar tijd, hoewel totale oppositie ten aanzien van de door Tettegah
voorgestelde "nieuwe struktuur" van de vakbeweging pas totaal ondermijnd kon worden na de
onafhankelijkheid.

Nadat deze laatste bedreiging voor groeiende CPP-invloed in de vakbeweging was weggevallen,
kon Tettegah zich in de laatste jaren voor de onafhankelijkheid geheel en al gaan wijden aan de
organisatorische vormgeving van de "nieuwe struktuur" van de vakbeweging, die in 1958 kracht
van vvet kreeg.

A.4. Konklusie

De ontwikkelingsstrategie van de koloniale overheid was gericht op het bevorderen en garande-
ren van een naar buiten gerichte ekonomie en samenleving in overeenkomst met de belangen
van de metropool. Na aanvankelijk elke vorm van vakbondsorganisatie onderdrukt te hebben,
stond de koloniale overheid de vorming van vakbonden toe en nam de "opvoeding" van de
nieuwe (en reeds bestaande) bonden ter hand om een radikalisatie van de bonden in het
koloniale systeem tegen te gaan.

De poging van de koloniale overheid tot het stimuleren van een op Engelse leest geschoeid
vakbondsmodel, te weten "grassroots unions" met een zwak overkoepelend centraal lichaam,
gekoppeld aan een niet met de Engelse traditie overeenkomend kontrole-systeem, hetgeen in
de Ghanese situatie ekonomisch zwakke en politiek ongevaarlijke ondernemingsbonden zou
inhouden, die het koloniale systeem en koloniale ontwikkelingsstrategie in wezen onaangetast
zouden laten, is evenwel voor een groot deel mislukt:

-   Op de eerste plaats ontstonden er naast de overwegend kleine ondernemingsbonden enkele
grote industriebonden, met name de spoorwegbond, die aan de wieg stond van de Ghanese
vakcentrale en een konstant radikale ideologische oritintatie aan de dag legde, en de goed
georganiseerde, ekonomisch militante mijnwerkersbond die in de gegeven omstandigheden
van repressie en vijandschap van de kant van de werkgevers ten aanzien van hun organisatie
belangrijke ekonomische resultaten voor zijn leden wist te behalen. 51)

-   En op de tweede plaats was vakbondsaktie in deze tijd meer de aktie van charismatisch
leiderschap, dat een vaak zwakke basis, althans voor de tijd van ekonomische en politieke
krisisperioden wist te organiseren en te mobiliseren.

-   En op de derde plaats was er de onvermijdelijke band tussen de groei van het vakbonds-

wezen en nationalisme, dat de weg scheen te openen voor een meer egalitaire, demo-
kratische en welvarende samenleving en een verbeterde positie van de arbeider.

De tijd van de dyarchie (1951-57), die een overgang vormde van "positieve" naar "taktische"
aktie, waarin een aan de macht gekomen petite-bourgeoisie zonder kleerscheuren (d.w.z.
zonder strukturele veranderingen in de ekonomie en samenleving) de geliefde onafhankelijk-
heid wilde bereiken, betekende een bittere teleurstelling voor het meest gepolitiseerde deel
van de Ghanese vakbeweging, de arbeiders van Sekondi-Takoradi, die de strijd tegen het
imperialisme wilden voortzetten en de idealen van de onafhankelijkheid in de praktijk gebracht
wilden zien.
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De eliminatie van de zgn. kommunisten uit de leidinggevende funkties van de vakbeweging te-
zamen met de "reaktionairen" opende de weg voor een nieuw leiderschap, dat eerder bereid
was om de "taktische aktie" te steunen en dat het Engelse vakbondsmodel, een "capitalist-
inspired system imposed by bureaucrats on poor colonial peoples" 52), ongedaan ging
maken en de Ghanese vakbeweging steeds meer integreerde in de partij. Een sterke en nauw
met de partij verbonden vakbeweging zou niet enkel in staat zijn de belangen van de leden
effektief te verdedigen, maar zou ook een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot het
ontwikkelingsbeleid van de partij.

De nationalistische periode in Ghana (1945-57) vertoont, in tegenstelling tot de opvattingen
van de theoretici van "niet-politiek vakbondswezen", een duidelijk politiek engagement van
de Ghanese vakbeweging, maar dit politieke engagement van de vakbeweging werd niet
gekenmerkt door een harmonische eenheid en kontinuiteit in betrekkingen tussen vakbe-
weging en partij, zoals theoretici van zowel "politiek vakbondswezen" als "niet-politiek vak-
bondswezen" beweerd hebben. Integendeel wij zien vaak felle konflikten optreden tussen
vakbeweging en partij over de wijze waarop de onafhankelijkheid tot stand gebracht moest
worden (strategie van het nationalisme) en hoe de onafhankelijke samenleving en ekonomie
er uit moest zien (inhoud van het nationalisme). Vanwege de zwakheid van het overgrote deel
van de Ghanese vakbeweging, zowel numeriek, organisatorisch als in politiek bewustzijn, kon
de partij deze konflikten in haar voordeel beslissen, mede gesteund door de groeiende
infiltratie van partij-loyalisten in de vakbeweging.

B.          VAKBEWEGING EN ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN KWAME NKRUMAH/
CPP, 1957-66

B.1. Ontwikkelingsstrategie van Kwame Nkrumah/CPP
"Seek ye first the political kingdom and all things will be added unto it" was de meest
populaire slogan geweest van de CPP in de strijd voor nationale onafhankelijkheid. In 1957
werd het politieke koninkrijk het eigendom van Nkrumah en de CPP en de "tweede revolutie"
de strijd om ekonomische onafhankelijkheid leek te kunnen beginnen. Geen aanval echter
werd v66r 1961 gelanceerd op de dominerende positie van buitenlands kapitaal in de Ghanese
ekonomie, niettegenstaande het app61 van vertegenwoordigers van zowel de rechter- als linker-
vleugel van de CPP tot vermindering van de afhankelijkheid van buitenlands kapitaal. 53)

Nkrumah's ontwikkelingsstrategie in de eerste jaren na de onafhankelijkheid was een direkte
kontinuering van de Dyarchie-periode, gebaseerd op de "vrije ondernemings" filosofie van
Arthur Lewis, die ook de achtergrond vormde van het Tweede Vijf Jaren Plan (1959-64).
Hoewel Nkrumah stelde dat het plan gericht was op het bouwen van "niet minder dan 600
fabrieken" en op de transformatie van Ghana in een "welvaartsstaat" 54), kwam dit plan
toch weer hoofdzakelijk neer op een waslijst van uitgaven voor de opbouw/uitbouw van de
sociale en fysische infrastruktuur om buitenlands kapitaal te verlokken tot investeringen in
de produktiesfeer (zie tabel 30). Maar buitenlands kapitaal kwam niet in voldoende mate en
de uitbreiding van de industrie bleef beneden de verwachtingen. 55)

In 1961 werd het Tweede Vijf Jaren Plan geschrapt en werd een bewuste keuze gemaakt voor
een "socialistische oplossing" van het ontwikkelingsprobleem. De historische betekenis van
deze verandering in ontwikkelingsstrategie - waarom deze verandering plaats vond; de vraag
of deze verandering diepgaande strukturele veranderingen teweegbracht in ekonomie en
samenleving; en de redenen voor het uiteindelijk falen van de nieuwe ontwikkelingsstrategie -
is het onderwerp geweest van een langdurig akademisch debat. 56) Een verklaring voor deze
verandering in ontwikkelingsstrategie moet, mijn inziens, gezocht worden op verschillende
niveaus:

-   Op de eerste plaats moet een verklaring gezocht worden in de exogene ekonomische
krachten, die inspeelden op een struktureel zwakke, op een monokultuur gebaseerde
exportekonomie. Tot 1958 was de regering niet gedwongen een verandering aan te
brengen in de "open" ekonomie. Voortdurend stijgende cacaoprijzen werkten handels-
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Tabel 30 Toekenning van Staatsinvesteringen in Ghana
(in percentages)

Produktieve investeringen Investeringen in Infrastruktuur
en sociale diensten

Eerste Vijf Jaren Plan
(1952-57) 11.2 88.8

Tweede Vijf Jaren Plan
(1959-64; geschrapt na twee jaar) 20.3 79.7

Zeven Jaren Plan
(1963/64-1969/70; geschrapt na 2 jaar) 37.3 62.7

Bron: Birmingham, W., e.a., (eds.), A Study of Contemporary Ghana, Vol. 1, Londen, 1966, p. 453.

overschotten, steeds omvangrijker overheiduitgaven zonder financieringstekorten en de
opbouw van buitenlandse reserves in de hand. Vanaf 1959 bracht een voortdurende daling
in de cacaoprijzen (van £ 285 in 1958 tot  £ 170 in 1961) een beweging op gang naar een
"gesloten" ekonomie en een verandering in ontwikkelingsstrategie. 57)

-   De koerswijziging in ontwikkelingsstrategie was echter niet alleen het gevolg van
ekonomische faktoren. Terwijl Nkrumah aanvankelijk had gedacht dat het bereiken van
formele onafhankelijkheid "automatisch" de weg zou openen voor ekonomische/politieke
onafhankelijkheid, bracht de ervaring in Ghana en zijn bekendheid met situaties in andere
ontwikkelingslanden hem tot de ontdekking van het verschijnsel van neo-kolonialisme.
58) Nkrumah's bewustwordingsproces van de "neo-koloniale realiteit" en zijn overtuiging
van de noodzaak om haar teniet te doen alvorens Ghana haar lot in eigen handen zou kun-
nen nemen droegen mede bij tot het aanvaarden van een ontwikkelingsstrategie die een
poging zou ondernemen om Ghana's afhankelijkheid van het "moederland" te doorbreken.

-   Een derde belangrijke faktor, die bijdroeg tot het aanvaarden van een nieuwe ontwikkelings-
strategie was het bezoek van Nkrumah aan de Oostlanden en China in 1961. De
ontwikkelingsstrategie in deze landen vormde een scherp kontrast met die van Ghana en
Nkrumah en zijn gevolg waren ten zeerste onder de indruk van de planningstechnieken en
ontwikkelingsresultaten in die landen. Het snelle schrappen van het tweede ontwikkelings-
plan en de wens tot zijn vervanging door een nieuw plan dat fundamentele kenmerken zou
dragen van socialistische planning, was hiervan mede het gevolg.

-   En tenslotte begon aanvang zestiger jaren een met de dag in definitie veranderende ideologie
steeds meer weerklank te vinden, het Nkrumai§me, dat een eclecticisme vertoonde dat eigen
is aan populisme en dat officieel verklaard werd tot de ideologie van partij en natie. 59)
Enkele grondidee6n  in het Nkrumaitme waren:

a.   De radikale verwerping van het kapitalisme en de aanvaarding van de mogelijkheid van
een direkte overgang van "traditionele" samenleving naar een socialistische samenleving
(met overslaan van de kapitalistische fase). Aan deze gedachtengang liggen vaak
"Afrikaans socialistische" ideetin ten grondslag. De Afrikaanse samenleving blijft wezen-
lijk "kommunalistisch" en verstoken van klassetegenstellingen. Tussen "kommunalisme"
en "socialisme" ligt moderne technologie en industrie. Socialisme wordt in zulk een
analyse niet teweeggebracht door een voortdurende klassestrijd, maar door een uiterste
inspanning ("hard werken") van de gehele samenleving om een moderne, geihdustriali-

seerde staat op te bouwen.

b.   De geleidelijke vervanging van een koloniale ekonomie door een nationale ekonomie
gebaseerd op het publieke eigendom van de produktiemiddelen. In het Nkrumaihme was
er geen sprake van plotselinge onteigening van privaateigendom en nationalisatie: in een
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overgangsperiode zouden zowel staatsondernemingen als privaatondernemingen een
wezenlijke bijdrage moeten leveren tot de modernisatie/industrialisatie van het land.

c.   De vernietiging van de "koloniale mentaliteit" en "koloniale waarden" en de terug-
keer naar/herwaardering van de traditionele Afrikaanse waarden: de verheerlijking
van de "Afrikaanse Persoonlijkheid". Fundamentele traditionele Afrikaanse waarden
waren het humanisme en de gelijkheid; vandaar de noodzaak van eliminatie van "het
systeem van uitbuiting van de ene mens door de andere" en uitroeiing van speciale
privileges.

d.   De voorhoede-konceptie van de partij. De verbreiding van het socialisme moet ge-
schieden door de partij, maar de voornaamste rol daarbij speelt een voorhoede
binnen de partij, voornamelijk bestaande uit de National Association of Socialist
Students Organisation (NASSO) en de Party Vanguard Activists (PVA).

e.   De noodzaak van kontinentale eenheid om kolonialisme en neo-kolonialisme te
overwinnen en ekonomische/politieke onafhankelijkheid te verzekeren.

Het Nkrumaihme en de andere bovenvermelde faktoren gaven in 1961 de uiteindelijke stoot
tot een "socialistische", "naar binnen gerichte" ontwikkelingsstrategie. In dat jaar werd een
29 leden tellende Nationale Planningskommissie in het leven geroepen, bijna geheel en al be-
staande uit Ghanese staatsambtenaren, die een Zeven Jaren Plan moesten ontwerpen, waarin
alle fysische en menselijke hulpbronnen in de samenleving op een integrale wijze gemobili-
seerd zouden worden om de gewenste modernisatie/industrialisatie te bereiken en neo-koloniale
banden te verbreken.

Het Zeven Jaren Plan, dat uiteindelijk in 1963 het licht aanschouwde, hield een investerings-
bedrag in van  £ 1000 milj., een geweldig bedrag vergeleken met het BBP van Ghana, dat in
1960 op  £ 469 milj. geschat werd, en had een grotere aandacht voor produktieve investeringen
dan voorafgaande plannen (zie tabel 30). Het plan omschreef de taak van de overheid in het
transformatieproces van Ghana als een soort superondernemer, zowel architect als aannemer,
maar was van mening dat nationalisatie en interventie oD het qebied van de landbouw (met
uitzondering van het "toevoegen" van eigen staats- en ko8peratieve farms) niet tot de taken
van de overheid behoorden. De nadruk in het plan lag op vermeerdering van de produktieve
kapaciteit zonder ook maar 6dn woord te reppen over de produktiewijze. 60) Apter heeft
gewezen op de "ambiguiteit" van zulk een benadering, die "staatsondernemingen steunt, maar
kompromissen sluit met betrekking tot kwesties als eigendom en klasse . . . . . . . ".  61)

Het plan stond een soort "Fabiaanse" strategie voor. Ghana zou een "gemengde ekonomie"
aanvaarden gedurende de overgang naar de socialistische samenleving en socialisme zou ge-
leidelijk aan bereikt worden door "de maximale uitbreiding van de publieke sektor binnen de
produktieve ekonomie". Ghana zou gekenmerkt worden door de "codxistentie" van vijf
onderscheiden sektoren: 1. staatondernemingen; 2. buitenlandse privaatondernemingen;
3. gemengde (staats-buitenlandse) bedrijven; 4. ko8peraties; 5. kleine Ghanese bedrijven. Uit
deze onderverdeling blijkt de belangrijke rol die toegekend werd aan buitenlands kapitaal (en
buitenlands management), dat onder overheidsleiding het ontwikkelingsproces moest ver-
snellen, maar in Nkrumah's optimistische visie zou de geleidelijke uitbreiding van de staats-
sektor buitenlands kapitaal op den duur verdringen.

Hoe meer echter Ghana (een groter mate van) kontrole trachtte te verkrijgen over haar eigen
ekonomie in de periode 1961-66; des te meer moeilijkheden ondervond het land bij de
verwezenlijking en financiering van haar "socialistisch" experiment. Daar handelsbetrekkingen
van Ghana grotendeels bleven plaats vinden binnen een zeer gemonopoliseerde wereldmarkt
vanwege het feit, dat pogingen om handelsbetrekkingen met de Oostlanden aan te knopen
uiteindelijk beperkt bleven 62), kreeg Ghana te maken met verslechterde handelsvoorwaarden,
daar de prijzen van grondstoffen tendeerden tot dalen, terwijl geitnporteerde goederen ten-
deerden tot stijgen. Haar industrialisatieprogramma bleef afhankelijk van buitenlandse techno-
logie, wier beschikbaarheid bepaald werd  door de inkomsten uit een exportsektor gebaseerd
op een voorkapitalistische produktiewijze en de aanvoer van buitenlands kapitaal. 63) De on-
mogelijkheid van Ghana om het plan te financieren uit export- en binnenlandse inkomsten
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(vanwege de scherpe daling in de cacaoprijzen) resulteerde in het zoeken naar financierings-
methoden die haar afhankelijkheid dramatisch zouden verhogen. Rond 1964 speelde Ghana
het klaar een kapitaalbron te vinden in middenlange en korte termijnkredieten met hoge
interest die zo'n  £168 milj. besloegen. 64) Ongeveer  £ 157 milj. hiervan bestond uit
"leveringskredieten", waarbij individuele buitenlandse firma's erin toestemden om een
"ontwikkelings"projekt te financieren onder een overeenkomst die gewaarborgd werd door
de regering van het land waarin de firma gevestigd was en de Ghanese regering. Daar de meeste
leveringskredieten niet gebruikt werden voor onmiddellijk produktieve projekten maar voor
infrastrukturele projekten, was het resultaat op korte termijn een zware schuldenlast, die
binnen een zeer korte tijdspanne terugbetaald moest worden.

De sterke staatsinterventie in de periode 1961-66 bracht echter ook belangrijke strukturele
veranderingen teweeg. De strategie om staatsondernemingen geleidelijk uit te breiden,
gekoppeld aan de pogingen om (buitenlandse) privaatondernemingen door administratieve
maatregelen (belastingen, importvergunningen, etc.) te kontroleren, was tot op bepaalde
hoogte effektief ondanks een (bijna onvermijdelijke) bepaalde mate van ontwrichting van het
ekonomisch leven (defekten in het distributiesysteem, verlies in exportinkomsten en tijdelijke
werkloosheid) en een grote mate van tegenwerking van diegenen wier belangen op korte of
lange termijn bedreigd werden. Terwijl buitenlandse ondernemingen de Ghanese ekonomie
tot 1961 bijna totaal beheersten, hadden rond 1965 publieke handelsondernemingen  (met
name GNTC) 350/0 van de totale commerci6le import van het land in handen, de State
Insurance Company (SIC) 500/0 van het verzekeringswezen, de Ghana Commercial Bank
meer dan 600/0 van het totale bankdeposito, Black Star Line  170/0 van Ghana's overzeese
handel. De Ghana National Construction Company (GNCC) had private bouwondernemingen
verdrongen uit projekten gefinancierd door de staat; en fabrieken die in handen waren van
staat en staats-privaatkapitaai, omvatten ongeveer 270/0 van de totale industridle produktie.
65)

Vele belangen werden door deze ontwikkelingsstrategie bedreigd. De herstrukturering van
de ekonomie beknotte ernstig de aktiviteiten van buitenlandse belangen. GNTC en haar toe-
nemende kontrole van import van essenti61 e goederen (gesteund door preferentlidle
behandeling van de overheid bij het verlenen van importvergunningen) was een direkte
konkurrent van buitenlandse handelsondernemingen. De import van goederen van de Oost-
landen en China bedreigde de sinds lang ontwikkelde banden tussen grote handelsfirma's met
industri6le ondernemingen in de metropool. Buitenlands kapitaal wist zich echter spoedig
aan de nieuwe situatie aan te passen. Enerzijds wisten buitenlandse ondernemingen door
steekpenningen en een netwerk van kontakten met korrupte CPP-funktionarissen de
benodigde importvergunningen te verkrijgen. 66) Anderzijds begon buitenlands kapitaal zich
van de opkoop van grondstoffen (in 1961 gemonopoliseerd door de United Ghana Farmers'
Council) en de koncentratie op handel in gemanufal<tureerde import steeds meer te richten
op produktie voor de binnenlandse markt door fabrikage in Ghana zelf, nog aangemoedigd
door allerlei gunstige fiskale kondities (geen belastingen voor een bepaalde periode; geen
belasting op de import van kapitaalgoederen). De konsumptietoename van degenen die
werkzaam waren in de zich uitbreidende bureaucratie en in de groeiende sociale en fysische
infrastruktuur, garandeerde een binnenlandse markt voor buitenlandse ondernemingen.

De embryonale nationale bourgeoisie die een plaats aan het verwerven was in die sektoren
van de ekonomie die niet totaal beheerst werden door buitenlands kapitaal (hout, bouw,
etc.) vond staatsbemoeienis op haar weg in deze sektoren. Het opzetten van grote staats-
ondernemingen in deze sektoren van de ekonomie (GNTC, GNCC), die een preferenti6le
behandeling genoten bij het verlenen van importvergunningen en niet besnoeid werden door
strikte kontrole op buitenlandse valuta, onderdrukte de nationale bourgeoisie. Buitenlandse
beleggers konden in aanmerking komen voor ko8peratie met de staat, maar dit was niet het
geval met Ghanese beleggers.

Ook de petite-bourgeoisie, die de CPP gesteund had in de onafhankelijkheidsstrijd als
garantie voor een goede toekomst, zag zich teleurgesteld in haar verwachtingen: daar de
belangen van grote buitenlandse handelsondernemingen bedreigd werden door de restriktie
op importvergunningen, kregen de talloze winkeliers en kleinhandelaren, die het binnen-
lands distributiesysteem hadden gevormd van buitenlandse ondernemingen, geen of bijna
geen goederen meer; Ghanezen in het transportwezen werden gekonfronteerd met stijgende
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benzinekosten en zelfstandige vaklieden met hooggeprijsd materiaal. De daling in de cacao-
prijzen bedreigde ernstig de aktiviteiten van de petite-bourgeoisie die nauw verbonden was
met de cacaoproduktie.

Salariaat en proletariaat, wier steun aanvankelijk nog afgekocht kon worden door de introduk-
tie van kosteloos onderwijs en gezondheidszorg en een minimumloon in 1960, kregen in de
periode 1961-66 te kampen met dalende werkelijke inkomens (zie tabel 18), hoge prijzen,
loonrestriktie, verhoogde belastingen om de ontwikkelingsstrategie te bekostigen en een tekort
aan essenti6le goederen (vanwege importrestriktie). De peasantry, die reeds een ongeproportio-
neerd deel van de staatsinkomens moest opbrengen, zag zichzelf verarmen in deze tijd vanwege
dalende cacaoprijzen en verhoogde belastingen.

De bureaucratische bourgeoisie, die de staatsmacht had overgenomen en de staatsondernemingen
runde, kende echter een grote welvaart ondanks enkele (niet effektief toegepaste) pogingen van
Nkrumah tot beperking van een al te grote welvaart. Staatsbedrijven lieten in deze periode
verbijsterende voorbeelden van korruptie zien, zoals de Abraham Kommissie duidelijk aantoonde.
67) Hoge CPP-funktionarissen en staatsambtenaren waren (in goed betaalde) alliantie met buiten-
lands kapitaal bij de sabotage van administratieve kontrolemaatregelen (kontrole op import en
buitenlandse valuta) en het verlenen van kontrakten (100/0 kommissieloon). Hun overdadige
welvaart leidde echter tot een steeds grotere vervreemding van de massa die hen aan de macht
geholpen had. Het verlies van de steun van de overgrote meerderheid van de bevolking betekende
de mislukking van hun mobilisatiepogingen voor een algehele inzet ter bevordering van de door
hen gevoerde ontwikkelingsstrategie en vormde een belangrijke bijdrage tot het slagen van de
coup in 1966.

B.2. Rol van de Vakbeweging in de Ontwikkelingsstrategie van Nkrumah/CPP
Het "autoritaire populistisch moderniserende" bewind van Kwame Nkrumah, om in termen van
Cox te spreken, trachtte de gehele bevolking te mobiliseren voor de modernisatie/industrialisatie
van het land en voor de strijd tegen neo-kolonialisme en imperialisme. Vooral de vakbeweging
leek Nkrumah een uiterst geschikte partner voor het slagen van de "tweede revolutie". In over-
eenstemming met zijn doelstellingen kreeg de vakbeweging een dubbele taak in het dekolonisatie-
proces:
1.   Hulp in de opbouw van de "socialistische" staat; en
2. Strijd tegen het imperialisme en neo-kolonialisme op kontinentale basis in antwoord op de

Pan-Afrikaanse visie van Nkrumah.

B.2.1. Vakbeweging en Opbouw van de "Socialistische" Staat

Het Programme for Work and Happiness, het partijprogramma opgesteld te Kumasi in 1962,
drukte de taak van de vakbeweging in het tot stand brengen van het socialisme als volgt uit:
"In de huidige fase van onze ontwikkeling moeten vakbondsfunktionarissen hun koloniale
mentaliteit en methoden ter zijde schuiven en bedenken dat zij niet strijden tegen kapitalisten . . . .

De vakbeweging moet verhevigde pogingen ondernemen om produktie en produktiviteit te doen
stijgen en ophouden met het voorstaan van ouderwetse voorwaarden, (want) de regering, die
gevormd wordt door onze partij is een volkspartij (en) het belang van de arbeiders wordt daar-
om beschermd door de staat . . . . De partij zal daarom stappen ondernemen om onze arbeiders

de rol van arbeid en opgevoerde produktiviteit bij te brengen. De partij en de regering zullen
steeds die socialistische beleidslijnen nastreven die uiteindelijk ten goede komen aan de arbeiders
en zullen er op toezien dat vakbonden deze maatregelen uitleggen aan hun leden in plaats van
louter te ageren voor rechten die reeds door de staat beschermd en gewaarborgd worden". 68)

Het partijprogramma drukt duidelijk uit dat de CPP in navolging van de meeste regeringen in de
ontwikkelingslanden (en socialistische landen) bedacht was op het voorkomen van wat Nkrumah
"militant unbridled trade unionism" heeft genoemd. De vakbeweging moest haar konsumptionis-
tische tendensen, die een uiting zijn van een "koloniale mentaliteit" laten varen, en kreeg als

0,voornaamste taken het opvoeren van de produktie en de opvoeding in de "socialistische
doktrine. De (door de wet vastgelegde) reorganisatie van de vakbeweging na de onafhankelijk-
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heid en de steeds grotere partij-invloed in de zestiger jaren hebben in grote mate bijgedragen tot
de dienende taak van de vakbeweging in de opbouw van het "socialisme".

8.2.1.1.    Reorganisatie van de Vakbeweging en Toename van Partijkontrole
Hoewel de door de wet vastgelegde reorganisatie van de vakbeweging in de tijd onmiddellijk na
de onafhankelijkheid door de meeste auteurs terecht gezien is als het beginpunt van steeds
grotere kontrole en overheersing van de TUC door de CPP en van een op produktionistische
doeleinden georidnteerde vakbeweging, moet men toch niet uit het oog verliezen, dat de stoot
tot deze wettelijk vastgelegde reorganisatie bijna uitsluitend kwam van de kant van de vak-
beweging (of juister gezegd van de kant van de CPP-fraktie in de vakcentrale). 69)

Wij hebben gezien hoe met name John Tettegah sinds 1954 gepoogd had het zwakke vakbonds-
model uit de koloniale tijd teniet te doen en het idee gekoesterd had van een "nieuwe struktuur"
van de vakbeweging, waarbij het aanhalen van een nauwere band met de CPP op grond van het
feit dat hij de doelstellingen van de CPP in overeenstemming zag met die van de vakbeweging,
en de oprichting van een gering aantal nationale bonden onder een sterk gecentraliseerde vak-
centrale als voornaamste drijfveren golden. Een sterke vakbeweging kon een bijdrage leveren tot
de opbouw van een socialistische staat en tot de verdediging van de belangen van de leden.
Duidelijk blijkt deze opvatting uit een resolutie die Tettegah aangenomen wist te krijgen op het
13de Jaarlijkse Kongres van de GCTUC in 1956: "We must turn to something like the General
Federation of Jewish Labour in Israel (Histadrut). This is a new nation and we must build trade
union machinery that can hasten the building of socialism and raise the living standards of the
working people". 70)

Ondanks het voortdurend verzet van de grote bonden (spoorwegbond, mijnwerkersbond, UAC-
bond etc.) tegen de voorgestelde nieuwe struktuur en het algemene wantrouwen binnen de
vakbeweging (gedeeld door sommige partijleiders) ten aanzien van de machtspositie die de
komende centralisering van de vakbeweging aan de TUC-leiders zou verschaffen 71), wist
Tettegah  in  1958 de ontwerpkonstitutie van de "nieuwe struktuur", gebaseerd op het
Isra6lisch en Westduits vakbondsmodel, aanvaard te krijgen. Nog in hetzelfde jaar verkreeg de
"nieuwe struktuur" met steun van Nkrumah en het grootste deel van de partij, die zich
verzekerd wilden zien van de steun van de vakbeweging voor de "tweede revolutie" kracht van
wet in een wet op de kollektieve arbeidsverhoudingen.

De wet op kollektieve arbeidsverhoudingen, die in december 1958 in het parlement behandeld
en aanvaard werd ondanks de kritiek van de elitaire oppositiepartij, de United Party (UP), die
zich opwierp als de verdediger van het 19de eeuwse liberale ideaal van individuele vrijheid van
de arbeider 72), vertoonde alle kenmerken van een kompromis tussen 2 partners, waarbij de
vakbeweging de uiteindelijke verliezer zou worden. Alles schijnt er op te wijzen dat Tettegah
en de zijnen in de roes van de grote macht en status die de nieuwe wet hen toebedeelde, de
potenti6le invloed van de vakbeweging op de partij ten gunste van de belangen van de leden
overschat hebben en de mogelijkheden van (overgrote) partijmacht die de wet bevatte (en
overduidelijk zichtbaar na 1961) onderschat hebben.

De wet op kollektieve arbeidsverhoudingen van 1958 scheen vele voordelen te bieden aan de
tot nog toe zwakke vakbeweging, waarvan de belangrijkste waren 73):

-   Zij voorzag in de oprichting van 24 (gereduceerd in 1961 tot 16, en in 1965 tot 10)
nationale bonden, die door het door de wet geihtroduceerde "check-off"-systeem van een
gezonde bron van inkomsten verzekerd waren en konden overgaan tot het aantrekken van
een full-time professionele staf, die een gelijkwaardige partner kon zijn in het onderhande-
lingsproces met de werkgevers. De gecentraliseerde struktuur van de vakbeweging bleek
echter uit het feit dat alle onderhandelingen van de nationale bonden - voor registratie, de
introduktie van de "union-shop" en het check-off-systeem, de te volgen weg in geval van
mislukking van kollektieve onderhandelingen - moesten verlopen via de vakcentrale, die
de uiteindelijke verantwoordelijkheid droeg voor alle vakbondszaken. Deze grote mate
van centralisatie vergrootte aanzienlijk de macht van TUC-funktionarissen, maar ook de
mogelijkheid tot partij-supervisie over de vakbeweging door de benoeming van partij-
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genoten in de belangrijkste funkties van de vakbeweging en de handhaving van hun loyaliteit
door de opbouw van een patronagesysteem.

-   Via de introduktie van het check-off systeem verkreeg de vakcentrale het grootste deel van
de vakbondskontributie in handen 74), wat de mogelijkheid opende voor het opzetten van
een groot permanent sekretariaat in het hoofdkwartier te Accra. Negen van de sekretarissen
van de verschillende departementen van het sekretariaat (benoemd door het bestuur van de
TUC) zaten samen met vertegenwoordigers van iedere bond in het Supreme Congress, het-
geen de invloed van TUC-bureaucraten in de vakbeweging ten zeerste deed toenemen.

-   Arbeiders in de privaatsektor profiteerden meer van de wet dan arbeiders in de publieke
sektor. Tot aan de uitvaardiging van de nieuwe wet hadden vele werkgevers geweigerd om
vertegenwoordigers van arbeiders te erkennen of met hen te onderhandelen. Werkgevers in
de privaatsektor werden nu gedwongen om vakbonden te erkennen en vertegenwoordigers
van de met een onderhandelingscertifikaat uitgeruste vakbonden in staande onderhandelings-
komitees te ontmoeten. 75) Arbeiders in de publieke sektor kregen echter geen onder-
handelingscertifikaat en konden daarom niet regelmatig onderhandelen met hun werkgever,
de regering. Daar zij niet mochten staken, hingen zij in hoge mate af van het initiatief van
de TUC om hun grieven bij de regering kenbaar te maken.

Naast deze voordelen die de nieuwe wet bood aan de vakbeweging, scheen de regering het
grootste rendement uit de nieuwe wet te halen. De regering behield de macht om, na de TUC
bij wet opgericht te hebben, haar weer bij wettelijk besluit af te schaffen, haar eigendommen te
konfiskeren en haar financi6n te bevriezen. De Minister van Arbeid verkreeg het recht op
inspektie van TUC-regels en kon in theorie die regels schrappen die hij afkeurde. Het Ministerie
van Arbeid had in overleg met de TUC het aantal vakbonden vastgesteld, maar het uiteindelijke
gezag betreffende aanvaarding, afwijzing of eliminatie van een bond berustte bij het ministerie.
Deze grote mate van administratieve macht die de regering door de nieuwe wet over de TUC
verkreeg, opende vele mogelijkheden voor partijmanipulatie van vakbondsleiders en vakbonds-
programma's. Een nog precairder kompromis was het bijna onmogelijk maken van legale
stakingen. Stakingen in de publieke sektor waren totaal verboden; in de privaatsektor waren
stakingen enkel wettelijk toegestaan nadat uitgebreide onderhandelingsprocedures doorlopen
waren en nadat 4 weken verlopen waren na de dag waarop men de Minister van Arbeid
verwittigd had dat men van plan was een staking uit te roepen. Het bijna geheel prijsgeven van
het stakingsrecht door de vakbeweging was uiteraard van groot belang voor de ontwikkelings-
strategie van de overheid en werd luid bejubeld door de overheid in het parlement. 76)

Het konkordaat tussen TUC en CPP, als neergelegd in de wet op kollektieve arbeids-
verhoudingen van 1958, kreeg nog enkele belangrijke aanvullingen door de (aanvullende)
wetten op kollektieve arbeidsverhoudingen van  1959 en  1960. Deze laatstgenoemde wetten
maakten het voor vakbonden onmogelijk om te blijven bestaan buiten de "nieuwe struktuur"
en stelden vakbondslidmaatschap verplicht voor alle arbeiders, die geacht werden te vallen
onder 66n van de met een onderhandelingscertifikaat uitgeruste vakbonden. 77) Deze wetten
verbeterden nog het toezicht van de TUC (en daardoor  van de CPP) over de loonarbeiders in
Ghana en vernietigden de oude oppositie tegen de "nieuwe struktuur".

Met de wetten van 1958,1959 en 1960 was Tettegah's droom van een monolitische, sterk
gecentraliseerde vakbeweging met een grote mate van financi6le stabiliteit en het grootste
deel van de loonarbeiders in haar gelederen (zie tabel 28) werkelijkheid geworden. Hoewel
Tettegah steeds gehoopt had dat de versterking van het vakbondswezen in Ghana ook ten
goede zou komen aan de leden (verdediging van hun belangen), bleek in de praktijk steeds
meer dat deze verwachting te hoog gegrepen was en dat de CPP steeds meer gebruik ging
maken van de sterk gecentraliseerde vakbeweging en de nieuwe wetten om de vakbeweging
tot haar "industridle vleugel" te maken, die enkel maar de haar door de partij voor-
geschreven funkties in de ontwikkelingsstrategie ten uitvoer moest brengen met voorbijgaan
van de belangen van de leden.
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B.2.1.2. Verschillende Funkties van de Vakbeweging in de Ontwikkelingsstrategie van
Nkrumah/CPP

De TUC kreeg verschillende funkties toegewezen door de partij, die een bijdrage konden
leveren aan de opbouw van het "socialisme". Op sommige funkties hebben wij reeds enkele
malen gewezen:

-   Aansporing tot produktiviteit. Een van de voornaamste funkties van de vakbeweging was
het aansporen van arbeiders in navolging van Nkrumah "tot hard werken . . . . . . . . voor de

ekonomische emancipatie van het land". 78) Nationale kampagnes tot verhoging van
discipline en produktiviteit werden op touw gezet en in bijna iedere vakbondsvergadering
werd de oproep tot produktiviteit een bijna vast ritueel. Verschillende kursussen werden
gegeven om "een nieuw type arbeider in het leven te roepen, die de voorhoede zou vormen
van socialistische arbeid en opbouw". 79) In 1962 werd S.D. Magnus George, vice-sekretaris-
generaal van de TUC, benoemd tot hoofd van een nieuw "Productivity Promotions
Department" en in 1964 tot direkteur van het nieuwe Productivity Centre. In 1964 werden
"Joint Production Committees" opgericht binnen alle ondernemingen bestaande uit
vertegenwoordigers van management, partij en vakbond, en pogingen werden ondernomen
om een premiestelsel in het leven te roepen dat niet individuen maar groepen arbeiders zou
prikkelen tot grotere produktiviteit.

- Edukatieve Funkties. Naast de opvoeding/akties tot verhoging van de produktiviteit
trachtte de TUC het onderwijs-, vak- en ideologisch niveau van haar leden te verhogen.
Basisonderricht werd georganiseerd in samenwerking met het Institute of Public Education;
de vakbeweging speelde een rol in "adult education" en vakonderricht; onderricht in vak-
bondsorganisatie werd gegeven door het Education and Publicity Department van de TUC.

De grootste nadruk lag echter op het onderricht van vakbondsleden/vakbondsleiders in
het Nkrumaisme. Vakbondsleiders werden regelmatig naar het Kwame Nkrumah Ideolo-
gisch Instituut te Winneba gestuurd voor kursussen in het Nkrumaihme. TUC-funktionaris-
sen bezochten regelmatig de verschillende bonden om hun pseudo-marxistische ideologie,
die door Pobee Biney "Soviet-ism nonsense" werd genoemd 80), te doen neerdalen op
vakbondsleden. Verschillende hedendaagse vakbondsleiders vertelden mij dat zij in die tijd
niets begrepen hadden van wat de ijverige ideologen hun trachtten bij te brengen en dat de
ideologie geen relevantie had met betrekking tot de werkelijke situatie van de arbeiders.

-   Kapitaalakkumulatieve en Managementsfunkties. In navolging van het Histadrut-model
vatte de TUC het plan op zich bezig te houden met het opzetten van industridle, agrarische
en verbruikersko8peraties. Zij richtte de General Co-operative Association of Labour in
Ghana  ( LACO) op, waarin  50/0 van de vakbondskontributie geihvesteerd werd, om handel
te bevorderen; verder de Co-operative Investment Trust, die een lening van £ 100.000 van
de regering ontving en nog meer beloofd werd; en de Industrial Co-operative Society
(INDUSCO), die industriedn zou opzetten (en haar financi6le middelen ontving van de
Co-operative Investment Trust). De zgn. Labour Co-operative Enterprises bleven echter
gering in aantal. De voornaamste ko8peratieve onderneming was een meubelfabriek met
250 arbeidsplaatsen, die het Business Enterprises Department van de TUC op 1 januari
1961  overnam van de Industrial Development Corporation  ( IDC), en waarin gedxperimen-
teerd werd met het Joego-Slavische model van arbeidersraden. 81) Vanwege het feit dat
deze onderneming hoofdzakelijk diende voor het verschaffen van baantjes aan partij-
genoten en het leveren van goedkoop, ja zelfs onbetaald meubilair aan hoge CPP-
funktionarissen, zakte deze onderneming en daarmee het Joego-Slavische experiment
spoedig in elkaar. De TUC begon ook een busdienst voor arbeiders te runnen en richtte
enkele "people's stores" in vakbondsbureaus op, waarvoor kredieten verkregen werden
van Oost-Duitsland.

Aan de oproep van Tettegah  in  1959 "tot arbeidersparticipatie  in de staatsondernemingen
om de suksesvolle voltooiing van de socialistische transformatie van industrie en handel te
verzekeren" 82) werd gehoor gegeven in het Programme for Work and Happiness in 1962,
waarin gesteld werd dat een verhoging van arbeidsinteresse in grotere produktiviteit en
nationale vooruitgang een versterking van arbeidersparticipatie in management vereiste,
en niet enkel door vertegenwoordiging in management.  In  1964 gaf de regering te kennen,
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dat een aantal staatsondernemingen overgedaan zouden worden aan de arbeiders om "de
socialistische opbouw van het land te bevorderen". 83) De eerste ondernemingen die
overhandigd zouden worden waren Sanco Consolidated Corporation in Tema, Metal
Industries Corporation in Accra, Ghana Match Corporation in Kade en de State Bakery in
Accra. Vakbondsleden werden verder gekozen tot managementkomitees in staatsonder-
nemingen en waren partners in de Joint Production Committees in ondernemingen.

-   Welzijnsfunkties voor de Leden. In Ghana was 200/0 van het budget van de GTUC
bestemd voor welzijns- en verzekeringsfondsen. Hierbij behoorde het solidariteitsfonds
om arbeiders ten tijde van stakingen te helpen - een nieuw verschijnsel in de geschiedenis
van de Ghanese vakbeweging, en het Sociale Welzijns- en Verzekeringsfonds om leden bij
te staan in geval van ziekte, werkloosheid en opneming in het ziekenhuis. De meeste
welzijnsfunkties voor de leden werden echter overgelaten aan de staat.

Deze bijna totale afstemming van de funkties van de vakbeweging op de opbouw van het
socialisme en de bijna totale onderschikking aan de leiding van de partij hielden echter het
zaad in zich voor de ontkieming van konflikten tussen basis en TUC en tussen TUC en
partij, zoals wij aanstonds zullen zien.

B.2.2. Ghanese Vakbeweging en Strijd tegen het Kolonialisme en Neo-kolonialisme op
Kontinentaal Niveau

In Nkrumah's ontwikkelingsvisie had de vakbeweging niet enkel een belangrijke interne rol
te spelen, hulp bij de opbouw van het socialisme in Ghana, maar ook een kontinentale rol,
hulp bij de opbouw van een Pan-Afrikaanse socialistische gemeenschap als noodzakelijke
voorwaarde voor het slagen van het socialistisch experiment in Ghana. Nkrumah was
daarom een van de belangrijkste inspirators van de oprichting van een "radikaal" Pan-
Afrikaans vakverbond, de All African Trade Union Federation (AATUF) en hij moedigde
de Ghanese vakbeweging aan daarin een leidende rol te spelen. Wij zullen eerst in het kort
Nkrumah's visie op een Pan-Afrikaanse vakfederatie bespreken en daarna de rol van de
Ghanese vakbeweging in AATUF.

8.2.2.1. Nkrumah's Visie op een Pan-Afrikaans Vakverbond
Nkrumah is zijn hele leven lang een vurig Pan-Afrikanist geweest. In zijn eigen woorden
was de bevrijding van Ghana van koloniale overheersing en uitbuiting zinloos en zonder
effekt als ook niet het gehele Afrikaanse kontinent bevrijd werd. Vandaar zijn voort-
durend pleidooi voor de noodzaak van kontinentale politieke eenheid en de organisatie
van een kontinentale ekonomie op socialistische grondslag als de enige mogelijkheid om
aan de krachten van imperialisme en neo-kolonialisme weerstand te bieden. 84)

Evenals Trotski in andere omstandigheden verwierp Nkrumah het idee dat socialisme
met sukses in *#dn enkel Afrikaans land opgebouwd kon worden: "Socialism and African
unity are organically complementary". 85) Vandaar zijn idee van "een aanval op twee
fronten": de opbouw van het socialisme in Ghana moest tegelijkertijd gepaard gaan met
de opbouw van het socialisme in geheel Afrika. En juist zoals politieke onafhankelijkheid
een noodzakelijke voorvereiste was voor de opbouw van het socialisme in Ghana, zo ook
was de totale bevrijding van Afrika van koloniale overheersing een voorvereiste voor de
opbouw van een op het socialisme gegrondveste "Verenigde Staten van Afrika".

In Nkrumah's visie was de oprichting van een Pan-Afrikaans vakverbond "een dynamisch
en positief instrument in de verwezenlijking van een Verenigde Staten van Afrika". 86)
Een Pan-Afrikaans vakverbond kon een eerste aanzet en een belangrijke bijdrage betekenen
tot de verwezenlijking van Nkrumah's droom, een Verenigde Staten van Afrika. De GTUC
moest niet alleen haar beste krachten geven aan de opbouw van het socialisme in Ghana,
maar moest ook haar medewerking verlenen tot de oprichting van een Pan-Afrikaans vak-
verbond, dat zou strijden voor een politiek en ekonomisch onafhankelijk Afrika en mee-
helpen aan de opbouw van Afrikaanse eenheid op socialistische grondslag en dat zich
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onafhankelijk zou opstellen ten aanzien van de twee grootste vakinternationales, die tot dan
toe in Afrika geopereerd hadden, het WVV en het IVVV: "Kameraden, ik voel, dat de TUC
een taak te vervullen heeft in de verwezenlijking van een All African Trade Union Federation
binnen het kader van de Afrikaanse Persoonlijkheid en Afrikaanse Gemeenschap, te weten
een African Trade Union Federation, die onafhankelijk is en die geen trouw verschuldigd is
noch aan het WVV en noch aan het IVVV, maar die haar krachten inzet voor de
onafhankelijkheid en eenheid van Afrika". 87) In antwoord op deze oproep van Nkrumah
ging de GTUC haar banden met de vakinternationales (wat in feite neerkwam op de banden
met het IVVV) verbreken en de oprichting van AATUF stimuleren. 88)

8.2.2.2.     Rol van de Ghanese Vakbeweging in AATU F

Nkrumah's initiatief tot de oprichting van een Pan-Afrikaans vakverbond en het advies tot
het verbreken van banden met het WVV en het IVVV en de welwillende instemming van de
GTUC daarmee, hing samen met het feit dat de werkzaamheden van deze vakinternationales,
volgens Nkrumah (en GTUC) niet primair gericht waren op de verbetering van het lot van de
Afrikaanse arbeiders en de strijd tegen imperialisme en neo-kolonialisme, maar op het winnen
van Afrikaanse vakbondenvoor 66n van beide posities in de Koude Oorlog, kommunisme
(met in het kielzog Russisch imperialisme) of kapitalisme (met als gevolg handhaving van de
status quo). Nkrumah wilde een Pan-Afrikaans vakverbond dat aan niemand anders trouw
verschuldigd was dan aan "Moeder Afrika". 89)

In november 1959, een maand na de formele verbreking van de banden met het IVVV door
de GTUC, vond in Accra de Eerste Voorbereidende Konferentie van AATU F plaats.  Er werd
besloten dat Accra het hoofdkwartier van AATUF zou worden. De GTUC gaf £ 10.000 aan
het Voorbereidingssekretariaat; en ook de ideologie op deze voorbereidingskonferentie was
een volkomen afstraling van het Nkrumaisme en zijn Pan-Afrikaanse idealen. Reeds werd
gesteld, dat de bij AATUF aangesloten vakcentrales en bonden alle banden met het WVV en
het IVVV zouden moeten verbreken. 90)

Na een propagandatoer van Tettegah door Afrika was de opkomst voor de Oprichtings-
konferentie te Casablanca van 25-30 mei 1961 overweldigend, wat het appul van het Pan-
Afrikanisme weI aantoont. 91) De poging om tot een gemeenschappelijk aktieprogramma
te komen en tot vakbondseenheid op een kontinentaal vlak mislukte echter; de voornaamste
redenen hiervoor waren:

-   Er waren op de eerste plaats uiteenlopende opvattingen over de inhoud die aan de Pan-
Afrikaanse idealen moest gegeven worden. Deze meningsverschillen waren grotendeels
een afspiegeling van de verdeling van Afrika op politiek vlak in een "radikale" groepering,
het zgn. Casablanca-blok (de "socialistische" landen als Ghana, Mali, Guinee, Algerije,
VAR en later Tanzania) en een "gematigde" groepering, het zgn. Monrovia-blok.

De "radikale" groepering onder de aanwezige bonden in Casablanca legde in navolging
van Nkrumah een grote nadruk op de dreiging van "neo-kolonialisme" en anti-
imperialistische strijd en op de noodzaak te komen tot Afrikaanse eenheid in de zin van
een organische samensmelting van de verschillende Afrikaanse staten onder 66n regering;
zij was gekant tegen uitbreiding van de EEG en stond 6dn Afrikaanse Gemeenschappe-
lijke Markt voor; zij steunde Afrikaanse bevrijdingsbewegingen en wees op de noodzaak
om Afrikaanse kulturen te behoeden "tegen de verstikking door het kolonialisme".
Deze ideologische positie wilden de radikale bonden geihkorporeerd zien in de organisa-
tie van AATUF: zij stonden een hoge mate van "supranationale" organisatie voor door
centralisatie en het accent op uniformiteit van de bij AATUF aangesloten vakcentrales.

De "gematigde" richting zag Pan-Afrikaanse eenheid meer in termen van een "alliantie"
tussen bestaande staten met de nadruk op nationale soevereinigteit en losse federatieve
verbanden, voornamelijk op ekonomisch terrein. Maar zij steunde de radikale richting
wat betreft de noodzaak van het behoud van Afrikaanse kultuur, verzet tegen racisme
en neutraliteit in buitenlandse politiek. Haar positie speelde ook door in de door haar
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gewenste vakbondsorganisatie: zij legde de nadruk op "nationale soevereiniteit", op losse
banden tussen de bij AATU F aangesloten bonden  met het oog op diversiteit.

-   Het probleem van de banden met internationale vakbondsorganisaties bleef een groot
struikelblok in het bereiken van Afrikaanse vakbondseenheid. Ondanks druk van Ghana
bleven de gematigde bonden weigeren om hun banden met internationale vakbonds-
organisaties te verbreken vanwege de financi8le/technische hulp van deze organisaties en
zij wezen erop dat AATUF, ondanks alle retoriek, geheime financidle steun ontving van het
WVV. 92)

Vanwege de onmogelijkheid om tot overeenstemming te komen over de kwestie van inter-
nationale affiliatie, verlieten alle gematigde bonden de konferentie en vormden in 1962 hun
eigen Pan-Afrikaanse vakfederatie, de African Trade Union Confederation (ATUC), die in
feite een organisatie op papier is gebleven zonder veel aktiviteiten of organisatie met Senegal
als de grote leider, waaraan Tettegah onmiddellijk de "totale oorlog" verklaarde als zijnde een
"

marionettenorganisatie van het internationaal imperialisme". 93)

Het is echter goed te bedenken dat AATUF ondanks oppositie tegen internationale affiliatie
van de bij haar aangesloten bonden geen isolatie voorstond. Issifu, de voormalige Ghanese

organisatie-direkteur van AATUF, verklaarde in 1964: "Ofschoon AATUF elke vorm van
affiliatie . . . . . . afwijst, preken of streven wij geenszins een isolatiepolitiek na. Integendeel, onze

neutrale opstelling is openhartig en positief; wij onderhouden in alle ernst broederlijke be-
trekkingen met alle vakbondsorganisaties of vakbondsinstituties op basis van wederkerig
respekt voor de kontinentale soevereiniteit van onze beweging". 94)

Op de AATUF-konferentie te Bamako van 10-14 juni 1964, waarop John Tettegah van
sekretaris tot sekretaris-generaal gepromoveerd werd en waar men het eens werd over de
transfer van een permanent hoofdkwartier naar Accra, waar een fantastisch gebouw klaar
stond als geschenk van de Ghanese regering, werden twee duidelijke doeleinden gesteld aan
AATU F:
- Strijd tegen kolonialisme en neo-kolonialisme in landen waar de Afrikaanse revolutie

nog niet kompleet is.
-   In "progressieve, socialistische" landen was de rol van AATUF en de bij haar aangesloten

bonden totaal verschillend: strijden voor de konsolidering van de massapartij en helpen

bij de kontinuering van het socialisme. 95)

Duidelijk blijkt weer eens uit deze doelstellingen de invloed van het Nkrumaitme, dat
gematigde vakbondsleiders afschrikte. In de woorden van een Nigeriaanse vakbondsleider:
"De Ghanezen trachten Nkrumaihme te substitueren voor Pan-Afrikanisme". 96) Juist toen
AATUF meer invloed begon te winnen in Afrika, gooide de coup in Ghana in 1966 roet in
het eten en met de val van Nkrumah zakte AATU F voor enige jaren in elkaar, hetgeen haar
afhankelijkheid van Ghana aantoonde. 97) In Ghana was reeds eerder ontevredenheid onder
de arbeiders ontstaan over de toenemende externe gerichtheid van de vakbeweging en over
de ongeproportioneerde sommen geld die aan AATU F besteed werden ten koste van  de
interne ontwikkeling van de vakbeweging en de verdediging van de belangen van de arbeiders
in  Ghana.  Het kan echter niet ontkend worden dat AATU F een belangrijke bijdrage geleverd
heeft tot de emancipatie van de Afrikaanse arbeider en aan het bewustwordingsproces van
het neo-kolonialisme, althans zeker onder het Afrikaanse vakbondsleiderschap.

B.3. Feitelijke R I gespeeld door de Vakbeweging tijdens de Regering van Nkrumah/
CPP

De rol van de vakbeweging in de jaren 1957-66 was voornamelijk gericht op de verwezenlij-
king van het "socialisme" onder leiding van de partij. Het ondergeschikt maken van
arbeidersbelangen aan de belangen van de staat en de ontwikkelingsstrategie van de over-
heid, hetgeen in feite grotendeels neerkwam op de disciplinering van de vakbeweging tot
een "produktionistische" rol ten koste van een "konsumptionistische" rol, leidde tot vele
konflikten:
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1. Konflikten tussen CPP en TUC;
2. Konflikten tussen basis en TUC/CPP.

B.3.1. Konflikten tussen CPP en TUC over de gevoerde Ontwikkelingsstrategie en de Rol

van de Vakbeweging in de Ontwikkelingsstrategie
Vanuit een vergelijking van de GTUC met vakbewegingen in de westerse landen kwam Tracht-
man - gevolgd door Timothy en Folson 98) - tot de konklusie, dat de vakbeweging in Ghana
totaal overheerst was door de partij en dat konflikten tussen vakbeweging en regering vermeden
werden. 99) Een meer korrekte evaluatie van de situatie is gegeven door de Economist, die op-
merkte, dat "hoewel de organisaties van arbeiders en boeren de indruk zouden kunnen wekken
van twee soliede steunblokken van de CPP, zij geenszins onkritisch stonden ten aanzien van
regeringsbeleid of ten aanzien van leden van de regering". 100)

Twee soorten konflikten hebben de verhouding tussen CPP en TUC vertroebeld en brachten
aan het licht dat de zo luid verkondigde eenheid tussen partij en vakbeweging in de praktijk
nooit bereikt is. Een komplete breuk tussen TUC en CPP is echter vermeden door toenemende
partijmacht en het patronage-systeem van de CPP ten aanzien van TUC-leiders en potentitile
leiders.  De twee konflikten die de CPP en TUC verdeelden hielden, waren:
1.   Konflikten over de gevoerde ontwikkelingsstrategie;
2.   Konflikten over de rol van de vakbeweging in de gevoerde ontwikkelingsstrategie.

B.3.1.1. Konflikten tussen TUC en CPP over de gevoerde Ontwikkelingsstrategie
TUC-leiders maakten deel uit van de verschillende ideologische frakties, waarin de partij steeds
meer gespleten werd na de onafhankelijkheid, met name in de zestiger jaren. Tettegah en andere
TUC-leiders, zoals zijn luitenant Charles Heyman, behoorden tot de linkervleugel van de CPP,
de zgn. "socialist boys". Onder deze linkervleugel bevonden zich "puriteinen" en "opportunis-
ten" en, zoals Apter en Ikoku terecht opmerken, een van de machtigste personen in het
opportunistisch deel van de linkervleugel was Tettegah.  101)

Tettegah wenste, evenals de andere "socialist boys", een verdergaande socialistische ori ntatie
van de ekonomie en samenleving dan de officiale partijlijn, die meer in overeenstemming leek
met de ideologische oridntatie van de rechtervleugel van de CPP, waaronder zich vele oudge-
dienden bevonden en de zgn. "kapitalisten" in de partij. Tettegah (en andere vakbonds-
leiders) lanceerde regelmatig felle aanvallen op Ghanees privaatkapitaal, waardoor hij zich de
vijandschap van de rechtervleugel van de partij op de hals haalde, en buitenlands kapitaal,
waarmee hij de overwegend gematigde verklaringen van Nkrumah ten aanzien van buitenlands
kapitaal doorkruiste. 102) Maar vaak werden hij en andere TUC-leiders op de vingers getikt
door de partijleiding om zich niet bezig te houden met uitspraken die gevaarlijk leken voor de
ontwikkelingsstrategie van de partij en moesten zij tegengestelde verklaringen afleggen. 103)

Ondanks de wegens partij-supervisie vaak voorkomende tegenstrijdige uitspraken, schijnt de
positie van de vakbeweging ten aanzien van buitenlands kapitaal in die tijd toch verder te
gaan dan de officiale partijlijn: de vakbeweging erkende dat Ghana buitenlands kapitaal nodig
had, maar zij stond maatregelen voor die grotere Ghanese kontrole op nieuwe buitenlandse
projekten/investeringen garandeerden - minstens 400/0 van de aandelen zou in staatshanden
moeten zijn, bepalingen moesten getroffen worden voor eventuele nationalisatie, arbeiders
moesten vertegenwoordigd zijn in het management, etc. 104)

In 1961, toen Nkrumah op bezoek was bij Kennedy, brak er een fel konflikt naar buiten tussen
de TUC, gesteund door de linkervleugel van de partij en de pers, en de rechtervleugel van de
partij, die de TUC in het parlement beschuldigde van politieke arrogantie, tegenwerking van de
ontwikkelingsstrategie van de overheid (vanwege de voortdurende looneisen en het afschrikken
van buitenlands kapitaal) en gevaarlijke ambities. 105) Bij zijn terugkeer ging Nkrumah in op
dit konflikt in zijn beroemde Dawn Broadcast van 8 april 1961. Enerzijds hekelde hij de
"kapitalisten" in de partij en kondigde maatregelen aan om hun grote rijkdommen aan banden

te leggen, maar anderzijds veroordeelde hij de "loslippigheid" van vakbondsfunktionarissen, die
het land, partij en regering geen goed deed. 106)
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Strengere disciplinaire maatregelen en versterking van partijtoezicht over de vakbeweging werden
aangekondigd. De steeds grotere supervisie van de partij over de TUC na 1961 verhinderde
grotendeels verdere dissidente geluiden van de kant van de vakbeweging en pogingen van haar
zijde om de CPP in een meer socialistische richting te dirrigeren.

8.3.1.2. Konflikten tussen TUC en CPP over de Rol van de Vakbeweging in de Ontwikkelings-
strategie

Het verlies van vertrouwen van de CPP in de TUC was niet enkel het gevolg van ideologische ver-
schillen, maar ook van het nooit volledig verdwenen, hoewel vaak onsuksesvol, streven van de
TUC naar belangenbehartiging van de leden door het eisen van loonsverhogingen, medezeggen-
schap in het ontwerpen van de ontwikkelingsstrategie en vertegenwoordiging in beleidsorganen
en management. Tettegah drong verder in  1959 aan op een effektief systeem van toezicht op
prijzen en huren als voorwaarde voor loonkontrole, op een gedeeltelijke herverdeling van het
nationale inkomen en op betere informatie over de staat van de ekonomie. 107)
Damachi Wijst terecht op het feit dat sommige van deze eisen diametraal tegengesteld waren aan
Nkrumah's visie op de rol van de vakbeweging in het ontwikkelingsproces. 108) De herhaalde-
lijke eisen van de TUC tot loonsverhoging, die in 1961  in de rangorde van 20 tot 400/0 lagen,
kwamen zeer ongelegen uit voor een regering die gekozen had voor loonbeperking om inflatie
het hoofd te bieden en buitenlandse beleggers aan te trekken.

De steeds grotere transformatie evenwel  van de TUC na  1961  in een partij-mechanisme tot op-
voering van de produktie met voorbijgaan van de konsumptionistische verlangens van de leden
leidde in 1962 en 1963 tot een groeiend konflikt tussen leiders van de nationale bonden aan .
de ene kant en TUC-leiders, die men verweet de arbeidersbelangen te zwak bij de partij te ver-
dedigen, en partijfunktionarissen aan de andere kant. De nationale vakbondsleiders wilden er
zich niet langer voor lenen om als ondergeschikten behandeld te worden door de partij en
TUC-funktionarissen die niet in staat waren de belangen van hun leden voldoende te verdedigen;
zij stonden op het nakomen van de door de TUC-statuten vastgelegde procedures (tegen partij-
inmenging en toezicht) en stelden de TUC-funktionarissen verantwoordelijk voor het feit dat de
vakbeweging geen invloed kon uitoefenen op het overheidsbeleid niettegenstaande de grootte
van de organisatie en het door de CPP-retoriek toegegeven belang van de vakbeweging. Zij
zagen in, mede onder groeiende druk van de basis, dat de integratie van de vakbeweging in de
partij niet geleid had tot de verwachte efficidnte vertegenwoordiging van de arbeidersbelangen,
maar tot een steeds grotere impotentie van de vakbeweging, die geen enkele zeggenschap had
in het uitstippelen van het nationale ekonomische beleid, maar enkel beslissingen van bovenaf
moest uitvoeren. 109)

Deze interne konflikten brachten echter geen verandering in de situatie, maar deden partij-
invloed nog eerder toenemen. In 1964 moest de militante Tettegah, die volgens Damachi het

verwijt kreeg dat hij zich te veel bezig hield met de vertegenwoordiging van de belangen van de
leden, zich totaal gaan bezighouden  met AATU F en mocht zel fs het hoofdkwartier van de
TUC niet meer betreden. 110) Hij werd opgevolgd door J.K. Ampah, een streekgenoot van
Nkrumah 111) en een loyaal partijlid, die enkele volgelingen van Tettegah uit de TUC ver-
wijderde en hen verving door partij-getrouwen en Tettegah zelf ervan beschuldigde vakbonds-
oppositie te voeren tegen de partij. 112) Hoewel hij zich voordeed als de grote strijder tegen
korruptie binnen de vakbeweging 113), bracht hij de vakbonden nog verder onder partijtoe-
zicht.  In zijn programma "The Task before Us" reduceerde hij de vakbonden van  16 tot 10
zogenaamd om alle bonden financieel stabiel te maken, maar in feite om het toezicht te ver-
groten en om zijn kampagne voor grotere produktiviteit te vergemakkelijken. ledere vakbonds-
leider die zijn positie dankte aan zijn behartiging van arbeidersbelangen en niet aan partij-
patronage, was automatisch verdacht. Ampah's poging om de vakbeweging, vooral op het
hoogste niveau, voor 1000/o te beheersen is nooit gelukt. Op het einde van 1965 werd Ampah
zelf ervan verdacht betrokken te zijn bij een coup tegen Nkrumah; achter het hem belastende
feitenmateriaal stak blijkbaar de ongrijpbare Tettegah. 114) Ondanks alle beloften aan
arbeiders om hun positie in de samenleving te verbeteren, viel niet veel te bespeuren van een
dergelijke verbetering op het einde van de Nkrumah-periode.
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E.3.2. Konflikten tussen Basis en TUC/CPP
De steeds grotere invloed van de partij op de vakbeweging na de wet op kollektieve arbeids-
verhoudingen van  1958, wat leidde tot een steeds grotere nadruk op de produktionistische
rol van de vakbeweging met voorbijzien van de konsumptionistische eisen van de leden, stuitte
in het begin van de zestiger jaren op een steeds groter verzet bij de basis. De geringe resultaten
die de vakbeweging voor de leden kon behalen leidden tot een steeds grotere vervreemding
tussen leden en TUC-leiders, die gezien werden als rijk beloonde, van "boven af" gedirigeerde
uitvoerders van een "socialistisch programma", dat grotendeels ten goede kwam aan de
bureaucratische bourgeoisie.

Hoewel de bekostiging van het modernisatie/industrialisatieprogramma van de partij, mede
onder druk van de vermindering in het nationale inkomen door de daling van de cacaoprijzen,
offers eiste van alle lagen van de bevolking, werd bijna uitsluitend van arbeiders en boeren ge-
vraagd de "buikriemen nauwer aan te halen", terwijl de welvaart/korruptie van de partij- ·
bonzen maar al te duidelijk werd. Er was over het algemeen slechts sprake van een geringe,
meestal onbegrepen en tegenstrijdige uitleg van wat "socialisme" en ontwikkelingsstrategie
van de overheid beoogde ten aanzien van de arbeiders. Vanuit een dergelijke situatie valt het
te begrijpen dat de pogingen ondernomen door vakbonds- en partijleiders om arbeiders op
te roepen tot hogere produktiviteit via morele in plaats van materi6le prikkels, wat misschien
had kunnen slagen in een werkelijk socialistisch programma, gedoemd waren te mislukken.
Fitch en Oppenheimer schrijven: "Essentially the CPP solved the problem of moral versus
material incentives by denying both; the workers were ordered to become Stakhanovites to
defend a revolution that had never really begun". 115) De reaktie van de basis tegen de hem
opgelegde rol (zonder enige werkelijke medezeggenschap) in de ontwikkelingsstrategie van
de overheid en tegen de gevoerde ontwikkelingsstrategie in het algemeen werd overduidelijk
bij de algemene staking van  1961.

B.3.2.1. De Algemene Staking van 1961
In de periode 1957-61 groeide bij arbeiders het besef dat de wet op kollektieve arbeids-
verhoudingen van  1958 in feite meer neerkwam op een uitverkoop van de vakbeweging aan
de CPP en de TUC-belangen dan op een werkelijke verbetering van de belangenbehartiging
van arbeiders. Tussen 1958 en 1961 vonden enkele felle arbeidersdemonstraties plaats. In
het bijzonder de grote arbeidersdemonstratie van de Commercial and Allied Workers Union
(CAWU) in 1960 te Accra, waarbij arbeiders alles kort en klein sloegen in het hoofd-
kwartier van de GTUC en een protestmars organiseerden naar het parlementsgebouw, ver-
rastte CPP en TUC volkomen en maakte overduidelijk dat de luid verkondigde, volledige
steun van de vakbeweging aan de ontwikkelingsstrategie van de overheid grotendeels tot
retoriek beperkt bleef en dat de basis slechts onder bepaalde voorwaarden tot zulk een
steun bereid was. Deze demonstratie die leidde tot de overhaaste instelling van een minimum-
loon in Ghana van 65 pesewas, vormde slechts de inleiding tot een van de felste reakties van
de arbeiders op het overheidsbeleid in de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Ghana, de
algemene staking van 1961.

De algemene staking van september 1961, die het bolwerk van de CPP aan het wankelen
bracht, werd op touw gezet door de lagere leiders van de Railway Union en andere vak-
bonden in Sekondi-Takoradi, die in dagelijks kontakt stonden met de basis en haar volle
vertrouwen genoten, en was gericht tegen de CPP en de TUC-elite (in alliantie met de niet
meewerkende nationale leiders van de stakende bonden). 116) Vidal Quist, een van de
voornaamste stakingsleiders in 1961, heeft in 1968 de volgende redenen voor de staking
gegeven   117):

a.   De onmiddellijke oorzaken van de staking:
-  Het Verplichte Besparingsplan;
--   De gestegen omzetbelasting en invoerrechten op essentidle goederen als melk, suiker,

rijst etc.;
-   De ingevoerde eigendomsbelasting naast de normale grondpacht en huurbelasting.
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b.   De meer verwijderde oorzaken van de staking:
-   Het toezicht op de vakbonden onder de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen van

1958, die op schrijnende wijze de verklaring van de IAO van 1948 over de vrijheid van
vereniging schond.

-   De uitspattingen, omkoperij en korruptie van het Nkrumah-bewind, die het gehele
publieke leven doordrongen.

-   De grove nalatigheid van Dr. Nkrumah om streng op te treden tegen korrupte partij-
genoten na zijn Dawn Broadcast van 8 april 1961.

De onmiddellijke oorzaken van de staking waren de offers gevraagd van de stedelijke bevolking
in het "versoberingsbudget" van  15 juli 1961 noodzakelijk om het ambitieuze Tweede Vijf
Jaren Plan (1959-64) te blijven bekostigen bij een tegenvallende daling van de cacaoprijzen op
de wereldmarkt. Hoewel cacaoboeren het het zwaarst moesten ontgelden in dit budget, werd
thans ook een gedeelte van de lasten van de ontwikkelingsstrategie van de overheid overgeheveld
naar de stedelijke bevolking door de afkondiging van de door Quist vermelde
versoberingsmaatregelen.

Het verplichte Besparingsplan, ontworpen door de ekonoom Kaldor 118), hield in dat personen
die meer dan e 336 per jaar verdienden, moesten accepteren dat 50/0 van hun lonen/salarissen
in nationale investeringsobligaties omgezet werd met 40/0 rente; na  10 jaar kon  men het geih-
vesteerde bedrag weer terugkrijgen. De limiet 0336 was gekozen om de ongeschoolde arbeiders

vrij te stellen van deelname aan het plan; het meest getroffen werden de geschoolde arbeiders
(die een belangrijk deel vormden van de Railway Union), wier inkomen juist boven de 0 336 lag
en die daarom het minst in staat waren om deze reduktie in lonen te dragen. Bovendien was het
vertrouwen van (geschoolde) arbeiders in het CPP-bewind dermate geschokt door de grote mate
van korruptie dat zij niet bereid waren hun zuurverdiende centen in zulk een plan te steken, te
meer door de zeer ondiplomatieke opmerkingen van sommige CPP-leiders, dat "patriotten"
bereid moesten zijn deze bijdrage tot de ontwikkeling van het land te leveren zonder zelfs te
rekenen op terugbetaling. Het is zeker dat het plan over het algemeen niet beschouwd werd als
een investeringsprojekt, maar als een slinkse vorm van direkte belastingen. Het type socialisme
dat Nkrumah voorstond blijkt wei uit het feit dat arbeiders in het geheel niet gekonsulteerd
waren over deze maatregel.

De diepste achtergrond van de staking was gelegen in de grote teleurstelling van arbeiders over/
en het protest tegen de algemene kenmerken van het CPP-bewind, de grote mate van korruptie
en het autokratische en elitaire karakter ervan, zoals duidelijk blijkt uit de meer verwijderde
oorzaken van de staking gegeven door Quist. Voor sommige (lagere) vakbondsleiders werd het
steeds meer duidelijk dat een hervorming van de samenleving naar de idealen van de onafhanke-

lijkheidsstrijd - een welvarender, meer egalitaire en demokratische samenleving - de verwijdering
vereiste van het steeds meer elitaire en van de massa vervreemde CPP-bewind.

Toch lagen naast dit onderliggend (groeiend) klassebewustzijn ook gemeenschaps/lokale
elementen ten grondslag aan de algemene staking van  1961.  119) De korrupte elite kwam van

Accra; Accra was de zetel van uitbuiting van de mensen van Sekondi-Takoradi door CPP-
officials en het hoofdkwartier van de TUC-bureaucraten, die de vakbonden van Sekondi-
Takoradi op de achtergrond hadden geschoven. Minister Adamafio's aanduiding van de stakers
als "ratten uit het westen (van Ghana)" duidt niet alleen op de verachting en de groeiende
kloof tussen sommige partij-funktionarissen en arbeiders die hen aan de macht geholpen hadden,

maar ook op dit gemeenschapskonflikt.

Nadat spoorwegarbeiders tevergeefs gepoogd hadden om de aftrek van hun lonen te voorkomen
via verzoeken tot de TUC en de Presidentitile Kommissie die Nkrumah verving (op bezoek naar

de Oostlanden), brak op 4 september 1961 een illegale staking uit bij de spoorwegen, waarover
de nationale leiders van de spoorwegbond geen macht hadden en waarvan zij zich spoedig
zouden distanti6ren. De staking breidde zich uit tot andere bonden in Sekondi-Takoradi en tot
spoorwegarbeiders in Kumasi en Accra. Hoewel de staking in Accra maar twee dagen duurde,
duurde de staking in Sekondi-Takoradi 17 dagen wat getuigt van de diepe wrok van de arbeiders
van Sekondi-Takoradi. 120) De staking had de morele en aktieve steun van andere sociale lagen
van de bevolking, vooral van de marktvrouwen en de werklozen, die voor een groot deel
afhingen van respektievelijk koopkracht en inkomen van de loonarbeiders en deelden in hun
wrok ten aanzien vande groeiende socio-ekonomische en kommunikatieve kloof tussen CPP-
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elite en de kleine man in de samenleving; bovendien werd in het verloop van de staking om
opportunistische redenen (bekosting van voedsel voor de stakers) financidle hulp aanvaard van
de elitaire oppositiepartij, de UP. 121)

Nkrumah trachtte bij zijn terugkeer in het land op 17 september de arbeiders op een vader-
lijke, verzoenende wijze naar het werk te doen terugkeren, maar toen de arbeiders hieraan
geen gevolg gaven, nam hij zijn toevlucht tot de harde lijn en dreigde met geweld, als gevolg
waarvan de staking tot een einde kwam. Op 3 oktober werden 19 vakbondsleiders, enkele
marktvrouwen, die de stakers van (gratis) voedsel hadden voorzien, en prominente leden van
de oppositiepartij gevangen genomen. De TUC, die gedurende de staking tevergeefs gepoogd
had het vertrouwen van de arbeiders van Sekondi-Takoradi te herwinnen door haar
bemiddelingsdiensten tussen arbeiders en regering aan te bieden na de staking eerst fel ver-
oordeeld te hebben, juichte de gevangenname toe, omdat de leiders zich hadden laten
gebruiken door "buitenlandse agenten en staatsondermijnende politici". 122) Na 9 maanden
werden de gevangen stakingsleiders weer vrijgelaten.

Hoezeer deze staking van belang is geweest voor het overheidsbeleid in de tijd na  1961,
blijkt wei uit de volgende maatregelen:
-   Het werd duidelijk in de dagen na de staking dat Nkrumah een van de belangrijkste

oorzaken van de staking, nl. het anti-elitisme, onderkende en besefte dat dit een ernstige
hinderpaal vormde voor de verdere doorvoering van het "socialistisch" programma.
Hij trachtte zijn belofte gedaan in de Dawn Broadcast tot intoming van buitensporige
rijkdom ten uitvoer te brengen. Zijn maatregelen bleven echter grotendeels beperkt tot ·
enkele oude getrouwen die later echter weer in ere hersteld werden, zodat het
vertrouwen in partij en overheidsbeleid nooit volledig werd hersteld.

-   Uitbreiding van het CPP/TUC-toezichtsapparaat tot op ondernemingsniveau, waarbij
gebruik gemaakt werd van op een politiestaat gelijkende kontroletechnieken (spionnen,
het aankweken van vrees).

-   Kort na de staking begon Nkrumah met de versnelde doorvoering van zijn socialistisch
programma en de voltooiing van het Afrikanisatieproces.

Na september 1961 tot het einde van het Nkrumah-bewind is er nooit meer een dergelijke
staking, die een bedreiging kon vormen voor overheid en ontwikkelingsstrategie van de
overheid, voorgekomen. Dit is niet te danken aan Ghanese kulturele trekken van optimisme
in tegenspoed en onverschilligheid ten aanzien van het politieke gebeuren, zoals Drake en
Lacy beweren  123), maar aan een steeds strikter partijtoezicht, die op zijn beurt leidde tot
een steeds grotere apathie, cynisme en vervreemding tussen basis en lagere leiders aan de
ene kant en TUC en CPP aan de andere kant. Het meest signifikante gevolg van de staking
van 1961 is niet dat arbeiders betrekkelijk rustig bleven tot het einde van het Nkrumah-
bewind (het aantal stakingen nam na 1961 drastisch af), maar dat zij geen vinger uitstaken
om het CPP-bewind van de ondergang te redden bij de staatsgreep door het leger in
februari 1966.

B.4. Konklusie

De industrialisatie/modernisatie van Ghana via een ontwikkelingsstrategie, die volgens
Genoud kapitalistische (handhaving van privaatbezit en grote ongelijkheden in de samenleving
en groot vertrouwen op buitenlands kapitaal bij de modernisatie van het land) en Russisch
socialistische elementen (grotere planning en het opzetten van staatsondernemingen)
bevatte, 124) vroeg grote offers van arbeiders en arbeidersbeweging. Nkrumah en de CPP
trachtten arbeiders en arbeidersbeweging te mobiliseren tot een konstruktieve bijdrage in de
ontwikkelingsinspanning: verhoging van de produktie met voorbijzien van loonsverhoging,
en politisering van de massa. Het integratieproces van de vakbeweging in de partij dat
begonnen was in het begin van de vijftiger jaren en uitmondde in de wet op kollektieve
arbeidsverhoudingen van 1958 scheen de mogelijkheid te openen voor een nauwe samen-
werking tussen partij en vakbeweging in de opbouw van het "socialisme" en een positieve
bijdrage van de vakbeweging in de ontwikkelingsinspanning te garanderen. Toch is deze
mobilisatiepoging van de arbeiders voor de ontwikkeling van het land voor een groot deel
mislukt vanwege de volgende redenen:
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-   Het grootste deel van de vakbeweging was enkel bereid geweest om de autonomie van de
vakbonden ten aanzien van de partij op te geven en toe te stemmen in de "nieuwe struk-
tuur" en partij-integratie (en bijna geheel af te zien van het stakingsrecht) in de hoop dat
de CPP-fraktie in de sterk gecentraliseerde vakcentrale zou kunnen participeren in het
ontwikkelingsbeleid van de overheid en de belangen van de arbeiders via haar vertegen-
woordiging in de hoogste partij-organen zou kunnen verdedigen. In plaats van konsultatie
en belangenbehartiging leidde de integratie van de vakbeweging in de partij tot bureau-
cratische bevoogding van arbeiders door geihkorporeerde leiders en tot steeds groter
autoritarisme om kritiek ten aanzien van overheidsbeleid en TUC en eisen tot loonsver-
hoging in een toenemend inflatoire situatie te onderdrukken. Om echter volledig recht te
doen aan de nationale vakbondsleiders moet hierbij aangetekend worden, dat zelfs een
gedeelte van hen - binnen de geringe ruimte van eigen meningsopvatting die partijtoezicht
toestond - kritiek had op het ontwikkelingsbeleid, dat in hun ogen niet socialistisch
genoeg was, en zich steeds meer ging identificeren met de belangen van de leden (wat
vaker leidde tot hun verwijdering uit de vakbeweging).

-   Pogingen tot demokratisering van vakbeweging en bedrijven, waardoor een grotere
betrokkenheid van arbeiders bij de "revolutie" bewerkstelligd had kunnen worden en de
"revolutie" meer "van onderen op" had kunnen plaatsvinden, bleven enkel minimaal.
125)

-   Indoktrinatiepogingen van arbeiders bleven beperkt van omvang, gingen boven de hoofden
van arbeiders heen en waren niet relevant met betrekking tot de "werkelijke situatie" van
het "socialisme" in Ghana. Terwijl partijkaders zich moeite gaven om een vage ideologie,
het Nkrumaisme, aan arbeiders uiteen te zetten, werden de meest elementaire gegevens
over de staat van de ekonomie en de bedoeling van Nkrumah's ontwikkelingsstrategie
niet duidelijk gemaakt.

-   De aanvaarding van offers voor de ontwikkeling van het land zou de komplete eliminatie
van die leiders/adviseurs vereist hebben, die produktie en uitstel van konsumptie van
arbeiders verlangden, maar zelf geen enkele blijk gaven van zelf-opoffering.

Terwijl dergelijke faktoren de mobilisatie van arbeiders verhinderden, bleef het aantal ernstige
open konflikten, waarvan de algemene staking van 1961 het hoogtepunt vormde, uiterst
beperkt. Tot op grote hoogte toont de vakbeweging onder het CPP-bewind het gelijk aan van
de stelling van Berg en Butler dat Afrikaanse bonden erg vatbaar zijn voor regeringskontrole
vanwege de zwakte van de vakbondsorganisatie. Maar de voornaamste oorzaken van de vak-
bondszwakte die Berg en Butler aangeven, nl. financidle moeilijkheden en ethnische
heterogeniteit, zijn het minst relevant voor Ghana. Het grootste probleem van de Ghanese
arbeiders onder het CPP-bewind was de kontrole over hun eigen vakbonden, die door nauw
met de partij verbonden vakbondsleiders aan de partij ondergeschikt gemaakt waren en zich
niet tot echte arbeidersorganisaties konden ontwikkelen. Het ontbrak Ghanese arbeiders in
deze tijd overwegend aan een duidelijk gevoel van klasse-identiteit en het vermogen tot
informele organisatie om aan de stevige greep van de CPP op de vakbeweging weerstand te
bieden. Maar de CPP-erfenis heeft ook een keerzijde. Terwijl de CPP-periode tijdelijk de
ontwikkeling van een representatief vakbondswezen blokkeerde, voorzag zij van de andere
kant ook in de organisatie-struktuur van het grootste deel van de Ghanese loonarbeiders, die
na de coup overgenomen kon worden door de arbeiders om uiting te geven aan hun eigen

belangen en opinies. De diepe wrok ten aanzien van de overgrote mate van partij-invloed in
de CPP-periode leidde tevens tot een afkeer van iedere nauwe samenwerkingen met welke
partij/regering dan ook en de verheerlijking van het "vrije" vakbondsmodel.

C.         VAKBEWEGING EN ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN DE NATIONAL
LIBERATION COUNCIL (NLC), 1966-69

C.1. Ontwikkelingsstrategie van de NLC

Op 24 februari 1966 wierp een gekombineerde macht van leger en politie het CPP-bewind
omver. Verschillende analyses zijn er gegeven over de redenen van de coup 126); de na de
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coup opgerichte NLC gaf zelf als onmiddellijke redenen van de coup de noodzaak van verwijdering
van de Nkrumah-diktatuurdie individuele vrijheid onderdrukte, ekonomischechaosen korruptie.
Ongetwijfeld waren de tekortkomingen van het CPP-bewind ernstig genoeg om de coup op een
dergelijke wijze te rechtvaardigen; de diepste redenen voor de coup waren echter de grieven van
een materialistisch ingestelde postkoloniale militaire elite, die ten zeerste bekommerd was om
haar veiligheid en status en vastbesloten was om haar koloniale privileges te handhaven die het
Nkrumah-bewind scheen te willen ondermijnen. 127)

De nieuwe regering zag zichzelf wezenlijk als een overgangsregering die orde op zaken kwam
stellen in de grootste chaos, om daarna zo snel mogelijk de macht over te geven aan een
"representatieve regering". Dit orde op zaken stellen kwam neer op het ongedaan maken van
de Nkrumah-periode en van Nkrumah's naar binnen gerichte ontwikkelingsstrategie en een
wezenlijke terugkeer naar de koloniale periode en koloniale ontwikkelingsstrategie.

Bij haar machtsovername werd de  N LC gekonfronteerd met een grote buitenlandse schuld
(zie tabel 31) , het zelfs niet aandurvend uit angst voor represailles van westerse krediteurs om
die schulden af te wijzen die het resultaat waren van frauduleuze praktijken 128); budgetaire

en betalingsbalansmoeilijkheden (in 1965 een tekort van NO 93 milj.); en hoge stijgingen van
prijzen en levenskosten: tussen maart  1963 en januari 1966 steeg de index van levenskosten
met 58.20/0.

De N LC deed een beroep op westerse "vrienden", die de regeringswisseling van harte toege-
juicht hadden, voor ekonomische hulp. Terwijl Ghana voorheen niet of slechts met de groqtste
moeite geld had kunnen betrekken op de kapitaalmarkt, waren het IM F en westerse landen
thans bereid leningen te verschaffen aan Ghana (zie tabel 31). 129) In maart 1966 arriveerden

gezantschappen van IMF en Wereldbank in Accra om van advies te dienen bij de te voeren
ontwikkelingsstrategie; besprekingen met deze twee gezantschappen vormden de basis voor het
beleid van "ekonomische stabilisatie en konsolidatie" dat door de NLC in 1966 ondernomen

werd. In de drie jaar na de coup was de steun van het IMF cruciaal voor het verkrijgen van
uitstel van betalingen van de staatsschuld; in ruil daarvoor aanvaardde de  N LC de drastische

besnoeiing in overheidsuitgaven opgelegd door het IMF.

Tabel 31. Samenstelling van Externe Staatsschuld (in $ milj.)

Totale uitstaande schuld Totale uitstaande schuld
op 23 februari 1966 op 31 mei 1969

Leningen op lange termijn 101.6 228.9

Leveringskredieten 397.7 310.7

Betalingsachterstellingen op leveringskredieten/
importrekeningen/gezantschappen 81.8 7.0

Bankleningen/IMF/andere kredieten 90.7 206.2 a)

Totaal uitstaande schulden 671.8 752.8

Uitstaande interestschulden 115.6 192.8

TOTALE VERPLICHTINGEN 787.4 954.6

Aantekening:  a) Deze stijging reflekteert vooral leningen van het IMF (in totaal omvattend $ 95.8 milj.) en
uitstel van betalingen over $ 52.7 milj. aan interestschulden.

Bron: Ghana, The Development of the Ghanaian Economy 1960 tot 1969, Accra, juni, 1969
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Bij de "wederopbouw" van het land steunde de regering weer op de koloniale trits staats-
ambtenaren/intelligentsia, chiefs en kapitaal (hoewel thans ook Ghanees kapitaal) die allen
hun eigen grieven hadden ten aanzien van het Nkrumah-bewind en aktief en passief verzet
hadden gepleegd tegen dit bewind  130). De steun van de chiefs was van grote waarde voor
de politieke stabilisatie (en vergemakkelijkte het liberale imago dat de NLC aan de dag wilde
leggen om westerse landen gunstig gezind te maken ten aanzien van haar bewind): de alliantie
tussen chiefs en N LC "leek duidelijk op de relatie tussen chiefs en koloniaal bestuur onder
indirect rule". 131) Het koloniale partnerschap tussen regering en "civiele dienst" kwam
vooral tot uiting in de grote plaats, die ingeruimd werd voor staatsambtenaren in de
verschillende komitees en kommissies die door de NLC in het leven werden geroepen om de
technisch en politiek onervaren leger- en politieofficieren van advies te dienen in het
ontwikkelingsbeleid. Ghana, schreef Markowitz, was een markant voorbeeld van "techno-
cratie-kapitalisme", dat vaak volgt in het spoor van militaire coups. 132) Hooggetrainde
technocraten uit de civiele dienst zaten in het belangrijkste komitee, het Nationaal Ekonomisch
Komitee en het Politieke Komitee (waarin vooral leden van de oppositiepartij van de CPP, de

UP, zoals Busia, Joe Appiah en Richard Amponsah gezeten waren). Deze Ghanese technocraten
werden bijgestaan door een team van experts van de Harvard Universiteit, waarvan de leider,
Dr. G. Papanek, een zelfde "reddingsmissie" had vervuld in het Indonesi6 van na de coup,
terwijl anderen hun ervaring hadden opgedaan in Iran en verschillende Latijns-Amerikaanse
staten. 133)

Het waren deze binnenlandse en buitenlandse technocraten die de ontwikkelingsstrategie uit-
stippelden. De eerste uitspraken van de  N LC wezen er al  op dat de leidende rol van de staat
in het ontwikkelingsproces grotendeels teniet zou worden gedaan. Op 2 maart 1966 kondigde
generaal Ankrah aan dat er voortaan 4 sektoren van de ekonomie erkend zouden worden:
"De privaatsektor; de gezamenlijke staats-privaatsektor; de staatssektor; en de ko8peratieve
sektor. De privaatsektor zou de grootste blijven zowel in termen van het aantal tewerkgestelde
personen als bruto produktie". 134) De privaatsektor zou openstaan voor zowel Ghanezen als
buitenlanders, maar alle aanmoediging zou gegeven worden aan Ghanese ondernemers. De rol
van de staat zou, evenals in de koloniale tijd, beperkt blijven tot het opbouwen van de infra-
struktuur. Alle staatsondernemingen zouden doorgelicht worden en zo nodig verkocht aan
privaatondernemingen; in feite werden sommige staatsondernemingen voor zo'n schandalig
lage prijs overgedaan aan internationaal (en nationaal) kapitaal dat publieke reaktie niet kon
uitblijven, in het bijzonder bij de overdracht van de farmaceutische staatsonderneming aan
Abbott Laboratories in Illinois. 135)

Buitenlands kapitaal werd omringd met allerlei gunstige fiskale privileges. om buitenlands
kapitaal aan te trekken werd belastingontheffing voor 3 jaar en belastingverlichting tot 10 jaar
aangeboden, terwijl de repatrioring van winsten en kapitaal gegarandeerd werd. Ter bevorde-
ring van het ontstaan van een Ghanese nationale bourgeoisie werd aangestuurd op
"Ghananisering" van kleinere (Afrikaanse en Libanese) bedrijven. Op 31 december werd het
Ghanaian Enterprises Decree uitgevaardigd. Dit dekreet hield in dat binnen 5 jaar alle klein-
handelsondernemingen met een jaarlijkse omzet van onder de NO 500.000, alle groothandels-
ondernemingen met een jaarlijkse omzet van onder de Ne 1 milj. per jaar en alle verwerkende,
industriiile en transportondernemingen met een kapitaal van onder de NO 100.000 of met
minder dan 30 personen in dienst, uitsluitend voor Ghanezen gereserveerd zouden worden.
Een tijdslimiet van twee jaar werd er bovendien gesteld, waarbinnen alle taxi-eigenaren en
lokale vertegenwoordigers van overzeese industridlen Ghanezen moesten zijn. 136)

De coup bracht daarom fundamentele veranderingen teweeg in de machtsrelaties en verdeling
van privileges in de Ghanese samenleving en een ommekeer in de beleidslijnen van Kwame
Nkrumah. De ekonomie werd weer opengesteld voor buitenlands kapitaal door een
liberaliserend importbeleid in het midden van 1968, toen het "stabilisatie- en konsolidatie-
programma" als be6indigd beschouwd werd en een Twee Jaar Ontwikkelingsplan 1968-70
geihtroduceerd werd, en door een geringere kontrole op buitenlandse valuta. 137) De embry-
onale bourgeoisie werd gestimuleerd om staatsondernemingen op te kopen.

De staatsambtenaren werden goed bedeeld door de N LC. De devaluatie, (aan-)bevolen door
het IMF in 1967, had een verlaging in de salarissen van de staatsambtenaren teweeggebracht,
maar in hetzelfde jaar werden hun salarissen verhoogd. Vanwege de dramatische verhoging
van de cacao-prijzen na de coup (door het vrije spel van marktkrachten of door internationale
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politiek?) werd de betalingsbalanskrisis tijdelijk tot stilstand gebracht en konsumptieprivileges
werden weer teruggegeven aan deze elite, met winkels vol met geimporteerde goederen.

Het proletariaat verging het echter slecht onder de  N LC. Onder het "stabilisatie- en konsolidatie-
programma" van de N LC werden regeringsuitgaven drastisch beperkt en 63.000 arbeiders ont-
slagen, bijna allen op 9000 arbeiders na in de publieke sektor. Hoewel het Twee Jaar Ontwik-
kelingsplan 1968-70 mikte op een vermindering van het aantal werklozen, werd dit geen sukses
en de werkloosheid, die de CPP had trachten te ondervangen door het openen van staats-
bedrijven en de oprichting van de Workers' Brigade, drukte met al zijn gewicht op het
proletariaat, nog geteisterd door lage lonen en de nieuwe lasten van onderwijs en gezondheid.

Ook de kleine boer had het zwaar te verduren onder de  N LC. Cacaoprijzen stegen na de coup
als een komeet. De hogere prijzen kwamen echter niet onmiddellijk ten goede aan de boer,
daar na de ontbinding van de UGFC, die onder de CPP het enig erkende opkoopagentschap
van de CMB (in de periode 1961-66) was geweest, opnieuw een reeks van tussenpersonen
tussen de direkte producent en de CMB stonden. Kleine boeren zaten in schulden en hoewel
essentidle konsumptiegoederen, zoals suiker en melk, weer beschikbaar kwamen op het platte-
land waren deze hooggeprijsd, in het bijzonder na de devaluatie van 1967. Rijke boeren
verging het beter; velen van hen werden cacao-opkoper of keerden zich, zoals in de koloniale
tijd, naar handel, transport en landbezit.

De doeleinden van de NLC waren beperkt gebleven: enige stabiliteit in de ekonomie teweeg-
brengen, de verwijdering van de strukturen gelegd door haar voorgangers (de CPP), herstel van
de invloed en materiole voordelen van leger, politie en geselekteerde sociale groepen, het op-
stellen van een konservatief nationaal beleid en de voorbereiding van een soort demokratisch
systeem. Ondanks beperkte suksessen van het regime in de ekonomie, werd al spoedig duidelijk
dat de ekonomische krisis geenszins opgelost was en dat het herstel van de ekonomie tot een
bepaald niveau van stabiliteit een karwei op lange termijn was. Sommige drastische maatregelen
aanvaard door de  N LC hadden een gering sukses gekend, zoals de besnoeiing van de tekorten
in overheidsuitgaven en de reduktie in de groei van de importomvang. 138) De nationale
schuld, het voornaamste doelwit van de N LC, steeg echter van $ 787.4 milj. in  1966 tot
$ 954.6 milj. in 1969. De tekorten op de betalingsbalans bleven bestaan: in 1968 was het
tekort N€ 51.5 milj. Het stijgingscijfer van de prijzen van konsumptiegoederen, ofschoon voor
een groot stuk bedwongen, was nog inflatoir en de werkloosheid kende een rekordhoogte. Het
jaar 1968 was een jaar van ekonomische stagnatie met zeer geringe ekonomische groei (0.40/0).
Dit gering sukses, gekoppeld aan de zekerheid dat een "verantwoordelijk" bestuur en
ontwikkelingsbeleid gegarandeerd werd door de verschillende klassen die door haar op de voor-
grond waren geschoven, en groeiende ontevredenheid met het NLC-beleid onder verschillende
lagen van de bevolking (de verschillende sekties van de civiele elite inbegrepen, die een snellere
overdracht van de macht gewenst had) leidden tot afstand van de macht in september 1969.

C.2. Rol van de Vakbeweging in de Ontwikkelingsstrategie van de NLC

De vakbeweging was de enige massa-organisatie uit de CPP-periode die mocht blijven voortbe-
staan na de coup. De reden van deze gunst werd duidelijk, toen generaal Ankrah bij het aan-
vaarden van zijn ambt als voorzitter van de NLC verklaarde dat de NLC de vitale rol erkende
die een "juist" georganiseerde vakbeweging kon spelen in de ekonomische ontwikkeling van
het land. Hij benadrukte, dat een "efficiiinte en werkelijk ko8peratieve vakbeweging"
gestimuleerd zou worden. De vakbeweging zou zich echter moeten onthouden van participatie
in politiek en haar aktiviteiten zouden zich enkel op het ekonomische vlak moeten afspelen.
139) Deze laatste eis hield een duidelijke veroordeling van het vakbondswezen in de Nkrumah-
periode in en een wezenlijke terugkeer naar het koloniaal vakbondswezen. De N LC zag dus

het belang van de steun van de vakbeweging voor het slagen van de door haar gevoerde
ontwikkelingsstrategie en voor de depolitisering van de arbeiders.

Deze houding van de N LC ten aanzien van de vakbeweging werd nader gekonkretiseerd op de
buitengewone konferentie van de GTUC te Legon van 4-5 juni  1966, toen de afgevaardigde van
de N LC, schout-bij-nacht D.A. Hansen, in een toespraak die algemeen beschouwd werd als een
definitieve stellingname van de NLC ten aanzien van de vakbeweging, als voornaamste punten
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naar voren bracht  140):

a.   De vakbeweging, die onderworpen was geweest aan politieke kontrole gedurende de
Nkrumah-periode, zou nu volledige vrijheid genieten om haar eigen konstitutie op te
stellen, haar eigen vertegenwoordigers te kiezen en om haar eigen administratie,
aktiviteiten en programma's te organiseren, "mits zij de hogere belangen van de natie in
het oog hield". Hoewel deze positiename steeds gehandhaafd is door de NLC, werd een
grote uitzondering op deze positie al direkt na de coup gemaakt, toen een ex-CPP-
minister, B.A. Bentum, die nauw bij de coup betrokken was geweest, door de N LC als
tijdelijk sekretaris-generaal van de vakbeweging benoemd werd.

b.   De NLC zou konventie no. 87 van de IAO betreffende vrijheid van vereniging en het
recht op organisatie nakomen.  141)  In het begin van 1967 vaardigde de N LC de Civil
Service (Amendment) Regulations (dekreet 134) uit, waarbij de verplichting tot vak-
bondslidmaatschap voor ambtenaren afgeschaft werd.

c. Deze vrije vakbeweging zou politieke aktiviteiten en ideologieiin moeten mijden en
'*

onafhankelijk moeten zijn in de ware zin des woords." Een duidelijke indikatie dat
de N LC de vakbeweging wilde bevrijden van elke CPP-invloed.  142)

d.    De (aanvullende) wet op kollektieve arbeidsverhoudingen van  1965, die een complex
instrumentarium bevatte voor de regulering van industri6le konflikten en strikte limitaties
aan het stakingsrecht, zou gehandhaafd blijven.

e.   De vakbonden zouden aktiviteiten moeten mijden die afbreuk zouden kunnen doen aan
het ekonomisch herstel, grotere produktiviteit aanmoedigen, en eisen tot loonsverhoging
die niet samengingen met een toename in produktiviteit beperken.

f.   De National Advisory Committee for Labour zou nieuw leven ingeblazen worden en zou
een kanaal vormen voor vakbondsvertegenwoordiging. Ook in andere adviesorganen zou
de vakbeweging vertegenwoordigd mogen zijn.

Uit deze beleidspunten ten aanzien van de vakbeweging blijkt dat de NLC - hoewel een veel
hogere mate van liberalisatie voorstaande dan het Nkrumah-bewind - ervoor zorgde dat deze
liberalisatie niet zover zou gaan dat haar administratieve kontrole en ontwikkelingsstrategie
in gevaar gebracht zouden kunnen worden. Wat de vakbeweging betreft betekende
liberalisatie dat er weinig openlijke inmenging in TUC-zaken zou zijn, dat de wettelijke
maatregelen tegen stakingsakties - hoewel formeel gehandhaafd - minder streng toegepast
zouden worden en dat de vakbeweging vertegenwoordigd zou zijn in allerlei adviesorganen
die het overheidbeleid zouden bepalen. Maar tot verrassing van velen, die evenals de
redakteur van de Ghanaian Times een beroep deden op de NLC om "de TUC een nieuw
gezicht te geven", 143) bleek de NLC niet bereid om de gecentraliseerde kontrolestruktuur
van de vakbeweging die ge6rfd werd van het CPP-bewind, ongedaan te maken.  Het was
duidelijk dat de NLC haar supervisie over de vakbeweging niet wilde verliezen om haar
"stabilisatie- en konsolidatie-programma" door te zetten. De vereisten van ekonomische
wederopbouw en politieke stabiliteit stelden daarom een duidelijke grens aan vakbonds-
demokratie en de gedrfde TUC-struktuur, een schijnbaar betrouwbare sekretaris-generaal aan
het hoofd van de vakbeweging en anti-stakingsvoorzieningen schenen aan deze eisen perfekt
te voldoen.

C.3. Feitelijke Rol gespeeld door de Vakbeweging tijdens de Regering van de NLC

Tijdens de N LC-periode kan men duidelijk twee perioden onderscheiden in de feitelijke rol
van de vakbeweging onder dit bewind. Het eerste jaar was over het algemeen (hoewel er
reeds enkele konflikten optraden) een periode van nauwe samenwerking tussen vakbeweging
en NLC en steun van de vakbeweging aan de ontwikkelingsstrategie van de NLC. In 1967
begonnen zich echter steeds duidelijker konflikten af te tekenen tussen beide partijen, hoe-
wei het om verschillende redenen nooit tot een echte openlijke konfrontatie tussen hen
gekomen is.
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C.3.1. Periode van Nauwe Samenwerking tussen Vakbeweging en NLC

De steun van de vakbeweging, in theorie een van de "integrale vleugels" van de CPP, aan de
nieuwe machthebbers was eensgezind. In resoluties, aanvaard door de vakbonden over het
gehele land, werden leger en politie gefeliciteerd met "hun reddingsaktie van arbeiders en lijdende
massa's". 144) Hoewel men aan dergelijke resoluties en aan de verschillende demonstraties van
arbeiders over het gehele land ter ondersteuning van de coup een zekere mate van opportunisme
niet kan ontzeggen, blijkt toch uit deze eensgezinde steun voor de NLC de diepe wrok die
arbeiders in Ghana koesterden ten aanzien van het autoritarisme/toezicht van CPP en de door
de CPP-fraktie geleide TUC en de genegenheid van arbeiders voor (betrekkelijk) liberale
regeringen die een bepaalde mate van vakbondsdemokratie en vakbondsautonomie tolereren.

Het leek wei of de arbeiders zelfs de gunstige resultaten van het Nkrumah-bewind (zoals
kosteloos onderwijs en gezondheidszorg, minimumloon en een sterk georganiseerde vak-
beweging, die althans de potentie bezat als een eensgezind front op te treden tegen regering en
werkgevers) totaal vergeten waren, z6 groot was hun verguizing van Nkrumah, CPP en hun
ontwikkelingsstrategie.  De N LC trachtte de steun van de arbeiders nog te vergroten door het
verlenen van bescheiden ekonomische koncessies (verhoging van het minimale belastbare
inkomen van ¢  432 tot 0 480; en prijsverlaging van sommige essentidle goederen) en de aan-

kondiging van een loonherzieningskommissie. Het resultaat van deze maatregelen, de hoop op
verdere koncessies voor arbeiders en de verwachting dat de ekonomie onder het nieuwe
bewind zou verbeteren waren belangrijke faktoren die bijdroegen tot de (aanvankelijke) steun
van de vakbeweging aan de N LC.

Deze band tussen TUC en N LC werd nog versterkt door de arrestatie van de topfunktionarissen
van de TUC en de benoeming van Benjamin Bentum tot tijdelijk sekretaris-generaal van de
TUC, die de TUC zou gaan hervormen tot een demokratischer beweging dan de N LC voor ogen
had gestaan.

C.3.1.1. Bentum's Reorganisatie van de Vakbeweging en Samenwerking van de Vak-
beweging met de NLC en haar Ontwikkelingsbeleid

De benoeming van B.A. Bentum, een ex-vakbondsleider en ex-CPP-minister 145), tot tijdelijk
sekretaris-generaal van de TUC 48 uur na de coup was een aanvankelijke teleurstelling voor
de vakbondsleden die graag schoon schip hadden willen maken. Vanwege zijn steun aan de
coup was hij de enige ex-CPP-minister die niet gevangen genomen werd na de coup. Voor de
N LC-leden waren de (aanvankelijke) afhankelijkheid van Bentum van hun goedgunstigheid
en zijn bewezen trouw aan "de waarden van de coup" doorslaggevende faktoren voor zijn
benoeming als sekretaris-generaal. Een dergelijk figuur aan het hoofd van een op kontrole-
georionteerde vakbeweging zou ten zeerste tegemoet komen aan de allesoverheersende eisen
van ekonomische wederopbouw en politieke stabilisatie.

Bentum's optreden direkt na de coup scheen er op te duiden dat de N LC inderdaad de juiste
man op de juiste plaats had gekozen en dat er een nauwe samenwerking kon groeien tussen
een (onafhankelijke) vakbeweging en de NLC in het ongedaan maken van de Nkrumah-
periode en de opbouw van het nieuwe Ghana.

Bentum hield regelmatig anti-Nkrumaihtische speeches. 146) Op 3 maart 1966 leidde Bentum
een grote demonstratie van arbeiders die eindigde in de verbranding van alle socialistische
literatuur die in het bezit was van de vakbeweging. Bentum was de leider van verschillende
delegaties om de redenen van de coup en de steun van de vakbeweging daarvoor in andere
Afrikaanse landen te verklaren. Bentum speelde een belangrijke rol in de zuivering van CPP-
elementen uit de vakbeweging.

De oude TUC-konstitutie werd opgeschort en een nieuwe konstitutie werd voorbereid door
een komitee dat door Bentum in het leven werd geroepen om vakbonden op te bouvven die

"werkelijk opkomen voor de arbeiders in het land, en niet, zoals onder het vorige regime,
passieve instrumenten zijn, gedikteerd door een politieke partij" 147), wat overeenkwam
met de wensen van de N LC.  Bij het opstellen van deze nieuwe konstitutie bleek reeds de
ambivalente rol van Bentum ten aanzien van de  N LC. Bentum trachtte een demokratischer
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en meer gedecentraliseerde vakbeweging in het leven te roepen dan de  N LC voor ogen stond en
stelde verkiezingen voor alle TUC-funkties voor, de funktie van sekretaris-generaal inbegrepen.
Bentum, bekritiseerd om zijn benoeming door de N LC trachtte zo zichzelf als gekozen leider
aan het hoofd te stellen van een "echt onafhankelijke en demokratische" vakbeweging, wat de
nodige bedenkingen opriep bij de NLC. Ondanks dreigementen met arrest door de N LC  148)
bleef Bentum staan op verkiezingen voor alle TUC-funkties en op de Buitengewone Konferentie
van de GTUC te Legon van 4-5 juni 1966 werd hij gekozen tot sekretaris-generaal. Na de
konferentie werden ook in de nationale bonden verkiezingen gehouden.

De nieuwe konstitutie die op deze buitengewone konferentie aanvaard werd, is opvallend van-
wege het feit dat er eigenlijk maar weinig substanti6le veranderingen in voorkomen in
vergelijking met Tettegah's originele "nieuwe struktuur"-dokument, behalve dan dat iedere
vermelding van CPP en socialisme geschrapt is, dat de nieuwe liberale/demokratische geest in
het hele stuk voelbaar is en dat een grotere mate van decentralisatie toegestaan werd. De
nationale bonden die weer van  10 op de oorspronkelijke 16 gebracht werden, kregen een
grotere zelfstandige macht ten koste van sekretariaat en bestuur. 149) Een andere belangrijke
maatregel was dat een motie van wantrouwen van 2/3 meerderheid van kongresafgevaardigden
thans kon leiden tot ontslag van de sekretaris-generaal, een maatregel die ondenkbaar zou zijn
geweest in de CPP-periode.

Hoezeer de vakbeweging - met inachtneming van enkele speciale eisen - bereid was haar mede-
werking te verlenen aan het NLC-beleid in het algemeen en het NLC-beleid ten aanzien van de
vakbeweging in het bijzonder blijkt wei uit het "Programme for Progress" dat aanvaard werd
op het buitengewone kongres te Legon en dat als volgt kan worden samengevat:

a.   De TUC zou onafhankelijk van de regering moeten zijn en zich afzijdig houden van partij-
politiek.

b.   De TUC zou betrekkelijk gedecentraliseerd van struktuur moeten zijn en primair gericht
op de vertegenwoordiging van de belangen van de leden.

c.   De TUC zou de schadelijke effekten van stakingsakties op de "fragiele" nationale ekonomie
moeten erkennen en de leden "verantwoordelijkheid" bijbrengen.

d.   De TUC legde echter de nadruk op medezeggenschap en participatie in het nationale
ontwikkelingsbeleid. Deze claim was gebaseerd op de idee dat arbeiders enkel bereid zouden
zijn zich te onthouden van stakingsakties, als zij zouden beschikken over andere middelen
om hun belangen effektief te verdedigen.

e.   Het programma drong aan op het verbreken van kontakten met AATUF en in oktober 1966
leidde Bentum de TUC uit AATUF. 150)

Het nieuwe vakbondsprogramma dat door Bentum samengevat werd als een "onafhankelijk en
demokratisch, maar verantwoordelijk vakbondswezen" 151) vertoonde aldus belangrijke over-
eenkomsten met het overheidsbeleid en vormde de basis voor een nauwe samenwerking tussen
vakbeweging en overheid. Inderdaad zo nauw was over het algemeen hun samenwerking dat de
TUC zich in april 1967 genoodzaakt voelde het publiek en haar leden er aan te herinneren dat
de vakcentrale geen "bestanddeel" van de regering was. 152) Geleidelijk aan echter begonnen
zich spanningen te vertonen in hun verhouding, daar beide partners elkaar beschuldigden van
inbreuk op de voorwaarden van hun alliantie.

C.3.2. Periode van Konflikten tussen Vakbeweging en  N LC

Verschillende faktoren waren er verantwoordelijk voor dat vanaf medio 1967 de aanvankelijk
nauwe relatie tussen N LC en vakbeweging aan ernstige spanningen onderhevig werd.  Deze
faktoren waren:

1. Industrieel militantisme;
2.   Roep van de vakbeweging om een radikale hervorming van het inkomensbeleid;
3. Minimale inbreng van de vakbeweging in het overheidsbeleid;
4. Vermeende politieke aktiviteiten van de vakbeweging.
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De op handen zijnde machtsoverdracht aan de civiele regering en de hoop van de vakbeweging
op een "new deal" onder deze civiele regering verhinderde echter een regelrechte konfrontatie
tussen TUC  en N LC.

C.3.2.1. Industrieel Militantisme
Niettegenstaande de handhaving van de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen van 1965 en
verklaringen van de TUC tot zelf-discipline 153) nam het aantal illegale stakingen na de coup
sterk toe (zie tabel 29). Dit industrieel militantisme was een gevolg van het feit dat vak-
bonden zich na de coup vrij voelden om hun lang gevoelde grieven te uiten. Lonen waren laag
en arbeidsvoorwaarden over het algemeen slecht; veel managers voelden zich thans na de
Nkrumah-periode vrij om "koloniale" managementspraktijken weer ter hand te nemen (wille-
keurige ontslagen; slachtoffering van arbeidersleiders en verzet tegen kollektieve onder-
handelingen, etc.  154); de overheid scheen de werkgevers te veel te steunen  155); en het
instrumentarium voor de regulering van konflikten was te complex en vergde te veel tijd om
een oplossing te brengen.

Na een aanvankelijk lankmoedige houding tegenover het grote aantal stakingen waarschuwde
generaal Kotoka, verantwoordelijk voor arbeidszaken, in een dreigende radioboodschap op
19 december 1966 dat "een lange periode van industri6le vrede noodzakelijk was . . . . . om de

ekonomie te herstellen en dat de N LC de "sabotage" door illegale stakers niet met lede ogen
zou blijven aanzien, maar hen streng zou aanpakken". 156)

Bentum trachtte meestal tussen de druk van boven en beneden heen te laveren. Hoewel hij
stakingen nooit totaal veroordeelde (in laatste instantie kon gebruik gemaakt worden van het
stakingsrecht op voorwaarde dat de lokale leiders eerst de nationale leiders gekonsulteerd
hadden en dat de betreffende staking geen bedreiging vormde voor personen/eigendom),
trachtte hij het aantal stakingen te reduceren, de voorkeur gevend aan overreding (maar soms
ook bedreigingen) boven werkelijke repressie. Ondanks alle aansporingen van Bentum namen
de stakingen eerder toe dan af, met name na de aanvaarding van het Mills-Odoi rapport door
de NLC. Vakbondsleiders die gepoogd hadden arbeiders te overreden het resultaat van dit
rapport af te wachten, konden hen na de publikatie van dit voor arbeiders zo teleurstellende
rapport niet meer in toom houden.

Toch deed Bentum er in 1968 nog alles aan om tot betere kollektieve arbeidsverhoudingen en
industridile vrede te komen ter ondersteuning van de ontwikkelingsstrategie van de overheid.
Hij vaardigde daarvoor twee dokumenten uit 157), waarin hij het belang onderkende van
industri61 e vrede voor de ontwikkelingsstrategie van de overheid en enkele maatregelen aangaf
om industritile vrede te bewaren. Maar Bentum bleef het steeds vaker ontslaan van stakers
door het N LC-bewind veroordelen en hij wees erop dat de regering zich eerst eens volledig
bewust moest worden van de betreurenswaardige financi6le positie van de lagere inkomens-
groepen en effektieve maatregelen moest ondernemen om de kloof tussen arm en rijk te over-
bruggen. 158) Daar de regering niet bereid was om tot een radikale hervorming van de loon-
struktuur over te gaan, zoals wij nu zullen zien, bleef een van de voornaamste oorzaken van
stakingen voortbestaan.

C.3.2.2.    Roep van de Vakbeweging om een Radikale Hervorming van het Inkomensbeleid
Na de coup was er een algemene eis tot loonsverhoging om arbeiders te kompenseren voor
de daling in werkelijke inkomens in de jaren na 1961, toen geen loonsverhoging meer door
het Nkrumah-bewind was toegestaan (zie tabel  18). In april 1967 benoemde de N LC een
kommissie onder leiding van G.C. Mills-Odoi om een onderzoek in te stellen naar struktuur
en beloning in de openbare diensten. De verwachtingen van de arbeiders en van de TUC
waren hooggespannen en de TUC en de verschillende nationale bonden in de openbare
diensten overhandigden memoranda aan de kommissie.

Terwijl de kommissie nog aan haar onderzoek bezig was, devalueerde de  N LC het Ghanese

geld met 300/0 in juli 1967 en als kompensatie gaf zij een 50/0 loons- en salarisverhoging
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buiten de kommissie om aan alle werknemers in de openbare diensten. De TUC deed direkt
haar beklag bij de regering dat zij niet gekonsulteerd was over de devaluatie en 50/0 loons-
verhoging en dat de loonsverhoging de kloof tussen hogere en lagere inkomensgroepen in de
openbare diensten nog vergrootte. 159)

De kommissie zelf was geen voorstander van loonsverhogingen voor de lagere inkomens-
groepen, daar zij nog meer druk op een reeds precair budget zouden uitoefenen, en legde de
nadruk op verbetering van de levensstandaard door middel van prijsverlagingen; maar zij
stemde op "humanitaire gronden" toe in een verhoging van het minimumloon in het volgend
jaar (1968) van 70 tot 75 pesewas. De kommissie verwierp het argument van de vakbeweging
dat het bewerkstelligen van een inkomensverdeling van hoogste naar laagste niveaus, gegeven
de voortdurend stijgende levenskosten en de beperkingen van Ghana's ekonomische toestand,
noodzakelijk was om tot sociale rechtvaardigheid te komen. Volgens de kommissie kon een
dergelijke inkomensherverdeling niet tot stand gebracht worden binnen de bestaande socio-
ekonomische orde. 160)

De TUC, die de Mills-Odoi kommissie oorspronkelijk gevraagd had om het minimumloon van
NO 0,65 tot N¢ 2 te verhogen, reageerde scherp op het rapport. In een verklaring van het
bestuur van de TUC werden als voornaamste punten van kritiek naar voren gebracht:
'8Wij kunnen de konservatieve en bevooroordeelde argumenten die door de kommissie naar
voren werden gebracht om tot haar konklusies te komen, niet accepteren . . . . . . . . . 880/0 van het

totaal aantal loonarbeiders kan zich geen evenwichtige maaltijd veroorloven . . . . . Wij wensen
ten zeerste te benadrukken dat wij verwachten dat de mensen aan de top van de sociale ladder
een groter deel van de nationale last zullen dragen dan de arbeiders, die reeds te veel te dragen
hebben..... Het is verrassend dat het effekt van het totale pakket aanbevelingen zal zijn . . . . . dat

het verhoudingscijfer (in inkomens tussen laagst en hoogst betaalde werknemers in de open-
bare diensten) zal toenemen van 1 :22 tot 1 :39". 161)

Mede onder druk van de kritiek van de TUC en de Junior Civil Servants' Association werd een
nieuwe kommissie benoemd onder leiding van de ekonoom J.H. Mensah om het Mills-Odoi
rapport te herzien. Deze kommissie ging echter niet verder dan enkele minimale koncessies
aan dagloners. Bovendien stond de Mensah kommissie een loonbeleid van de overheid voor dat
loongroei zou beperken tot een maximum van 50/0 per jaar, alweer zonder onderscheid te
maken tussen de lagere en hogere inkomensgroepen. 162)

Vanwege de geringe konsideratie van de voorstellen van de Mensah kommissie voor de lagere
inkomensgroepen in de samenleving, nam Bentum ontslag uit de kommissie in maart 1969;
hij publiceerde een Minderheidsrapport dat een vernietigende kritiek inhield op het overheids-
beleid en dat (evenals het TUC-memorandum aan de Mills-Odoi kommissie) niet gepubliceerd
werd. Dit konflikt over een radikale inkomensherverdeling in de Ghanese samenleving ver-
slechterde de verhouding tussen  N LC en vakbeweging die reeds ernstig vertroebeld was door
het industrieel militantisme, nog meer.

C.3.2.3. Minimale Inbreng van de Vakbeweging in het Overheidsbeleid
Direkt na de coup begon de vakbeweging medezeggenschap op te eisen in de nationale
ontwikkelingsstrategie. De TUC dacht door vertegenwoordiging in beleidskommissies/organen
de besluitvorming te kunnen beihvloeden ten gunste van arbeidersbelangen. De roep van de
TUC om participatie in het overheidsbeleid werd door de NLC beantwoord met het plaatsen
van TUC-vertegenwoordigers in een reeks kommissies en komitees. 163)

De TUC ontdekte echter al spoedig dat een vertegenwoordiging met een of twee afgevaardig-
den in een kommissie nog niet op zichzelf genomen de zekerheid gaf dat de opvattingen van
de arbeidersbeweging volledig gehoor zouden vinden of dat de uiteindelijke aanbevelingen
van de kommissie het vakbondsbeleid zouden reflekteren. Terwijl het TUC-standpunt in
(althans de beginfase van) het CPP-tijdperk een geprivilegieerd gehoor vond, werd het nu in
de verschillende kommissies gekonfronteerd met het standpunt van "experts" (hooggetrainde
technocraten) en vijandige zakenbelangen, waarachter weer de machtige invloed schuil ging
van internationaal financieel/industrieel en handelskapitaal, vertegenwoordigd door het
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Harvard Universiteitsteam en adviseurs van het  IM F en de Wereldbank, wier opvattingen vaak
diametraal tegengesteld waren aan die van de TUC.

Nog erger in de ogen van de TUC was dat zij, hoewel zij althans een stem had in verschillende
kommissies, totaal niet gekonsulteerd werd in het opstellen van het nationale ontwikkelings-
plan. De N LC hechtte schijnbaar niet veel waarde aan het advies van de vakbeweging in verge-
lijking met het advies van experts en nationale bourgeoisie. Van een vertegenwoordiging van
haar klassebelangen via adviesorganen werd de TUC zodoende gedwongen andere middelen
ter hand te nemen om haar doeleinden te bereiken. Zij was voorlopig nog tevreden met het
gebruiken van legale middelen - appul aan de IAO en rechtbanken - en schuwde het gebruik
van de algemene staking. 164) Was er geen overgang geweest naar een civiele regering in 1969,
die een militanter optreden van de vakbeweging in toom hield vanwege de verwachting van
betere kondities onder zulk een regering, dan zou de vervreemding tussen TUC en NLC wei eens
hebben kunnen uitgroeien tot een open konfrontatie.

C.3.2.4. Vermeende Politieke Aktiviteiten van de Vakbeweging
De N LC heeft de vakbeweging steeds gewaarschuwd zich niet op het politieke vlak te begeven,
voornamelijk in de zin van het aanknopen van konnekties met een politieke partij, met name de
CPP, uit vrees dat een alliantie tussen de vakbeweging en een politieke partij haar positie en
ontwikkelingsbeleid zou kunnen ondermijnen. Ofschoon Bentum verklaarde dat de nieuwe TUC
enkel het belang van arbeiders zou dienen en niet misbruikt kon worden door politici 165), was
hij zich terdege bewust van het gevaar voor ontmanteling van de vakbeweging, als de N LC  zou
gaan geloven dat de vakbeweging gemanipuleerd werd door politici. Hoe groot dat gevaar was en
hoe moeilijk te omzeilen bleek wei uit het feit dat de N LC vanwege het toenemend industrieel
militantisme onder haar bewind steeds meer geneigd was om politieke motieven (CPP-inspiratie)
achter de stakingsgolf en uitspraken van vakbondsleiders te zoeken.

De TUC voelde zich daarom vanwege het gevaar voor institutionele overleving gedwongen haar
loyaliteit ten aanzien van de NLC te beklemtonen en alle verdenking van politieke aktie weg te
nemen bij die gelegenheden dat zij een standpunt innam dat tegen het overheidsbeleid indruiste.
166) Bovendien was de TUC er zelf niet op gebrand vanwege het CPP-verleden om haar beweging
te laten infiltreren door politici die de vakbeweging voor eigen doeleinden wilden gebruiken.
In de konstitutie van  1966 had de TUC haar hoogste funktionarissen verboden om ooit een
leidende funktie te aanvaarden in welke partij dan ook. Tussen 1967 en 1969 (het jaar dat
politieke partijen weer officieel werden toegestaan) verschenen vele waarschuwingen tegen

politiek aktivisme en onbetrouwbare politici (vele ex-UP-leiders zoals Busia en Amponsah waren
reeds bezig met de nodige informele verkiezingsvoorbereidingen) in TUC-publikaties: "Workers
must beware and wary of the political wolves. We cannot be fooled again". 167) De NLC hield
alle mogelijke koalities van vakbondsleiders met politici scherp in de gaten en was bijzonder op
haar hoede tegen gebruikmaking van vakbondsmilitantisme door ongeduldige politici om haar
tot spoedige troonsafstand te dwingen. 168)

Tegen deze achtergrond hield de TUC een konferentie in Kumasi in juli 1969 om het politieke
standpunt van de vakbeweging in de komende verkiezingen te bepalen. Drie alternatieven werden

voorgelegd aan de afgevaardigden: 1. de TUC kon een bestaande partij gaan steunen; 2. zij kon
een eigen partij gaan stichten; en 3. zij kon politiek neutraal blijven. Het is signifikant dat 108
van de 110 afgevaardigden stemden voor politieke neutraliteit; de twee resterende stemmen op-

teerden voor een door de TUC-gesponsorde partij. 169) De keuze voor een neutrale houding ten
aanzien van alle partijen had tot gevolg dat de TUC zich na de verkiezingen onafhankelijker en
kritischer kon opstellen tegenover de zegenvierende partij en de door deze te voeren ontwikke-
lingsstrategie; van de andere kant zou de zegevierende partij ook geen enkele bijzondere ver-
plichting/dank voelen ten overstaan van de TUC, daar deze als orgaan geen rol gespeeld had in

de triomf van de partij. Teleurgesteld in het N LC-beleid, trad de vakbeweging met grote ver-
wachtingen de Tweede Republiek binnen en bereidde zich voor om de belangen van de arbeiders

te verdedigen tegenover de nieuwe leiders.
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C.4. Konklusie
Na de coup ontstond er in Ghana een betrekkelijk vrije en demokratische vakbeweging, die kon
opkomen voor de belangen van de leden. De grotere demokratisering van de vakbeweging was
niet enkel het gevolg van de omverwerping van het CPP-bewind door een meer liberaal militair
bewind, maar nog meer het resultaat van initiatief en diplomatie van Benjamin Bentum, die een
dergelijke hervorming van de TUC-struktuur en haar rol tot stand bracht tegen overheids-
oppositie in.

Deze vrije/demokratische vakbeweging wenste niet alleen op te komen voor de belangen van de
leden, maar wilde ook haar medewerking verlenen aan de ontwikkelingsinspanning in Ghana.
Zij legde over het algemeen een "verantwoordel ijke" houding aan de dag ten aanzien van
stakingsakties om de nationale ontwikkelingsstrategie van de overheid niet in gevaar te brengen
en zij trachtte de leden op te voeden in deze "verantwoordelijkheid".

Het opkomen voor de belangen van de leden en de bereidwillige medewerking aan de ont-
wikkelingsinspanning van Ghana bracht een zekere ambivalentie teweeg in het optreden van de
vakbeweging. Bentum was bereid om het industrieel militantisme van de leden in toom te
houden op voorwaarde dat de belangen van de leden behartigd zouden worden door een grotere
(adviserende) inbreng in het overheidsbeleid en door een radikale hervorming van het inkomens-
beleid. De overwegend gematigd reformistische kritiek van de vakbeweging op het bewind als gevolg
van de weigering van het NLC-bewind om op de eisen van de vakbeweging in te gaan leidde niet tot
een openlijke konfrontatie tussen beide partijen, omdat beide daartoe niet bereid waren.

De  N LC wenste geen kon frontatie met de vakbeweging, omdat zij haar positie nooit voldoende
stabiel achtte en omdat zij een liberaal imago in het buitenland wenste te bewaren (met name
in Engeland). Bovendien scheen Bentum er steeds echt op uit te zijn arbeiders af te houden van
het misbruiken van hun hervonden vrijheid door onnodige illegale stakingen en om geen subver-
sieve kritiek op het regime te uiten. De vakbeweging wenste geen konfrontatie met het militaire
bewind, omdat zij bedacht was op institutionele overleving en omdat zij het meer opportuun
achtte haar eisen op te schorten en te realiseren onder de op handen zijnde civiele regering.
Haar neutrale opstelling in de verkiezingsstrijd maakte het mogelijk om haar opgeschorte eisen
onafhankelijk aan de Progress Party van Dr. K.A. Busia, die met overweldigende meerderheid
de verkiezingen won, te stellen en haar medewerking of tegenwerking van het nieuwe bewind
te laten afhangen van de houding van de nieuwe regering ten aanzien van de arbeidersbeweging.

D.         VAKBEWEGING EN ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN BUSIA/PP, 1969-72

D.1. Ontwikkelingsstrategie van Busia/PP

Op  1  oktober  1969 nam de Progress Party  (PP)  na een grote overwinning in een hectische
verkiezingsstrijd, waarvan de meeste ex-CPP-leiders op grond van de wet uitgesloten waren, de
teugels van de regering over van  de  N LC.  De kern van het leiderschap van de partij bestond
uit die vertegenwoordigers van de intelligentsia en zakengemeenschap, die eertijds de oppositie-
partij, de UP, hadden geleid in de Nkrumah-periode, thans aangevuld met een jongere
generatie intellektuelen. In ethnische termen hadden de PP-leiders de grootste aanhang ge-
vonden onder de Akan (met name in de Ashanti, Brong-Ahafo en Central Regions).
PP-leiders waren felle tegenstanders van het socialisme/CPP, zij deden zich voor als kruisvaarders
tegen korruptie en als kampioenen van de demokratie 170); evenals hun voorgangers (de NLC)
waren zij zeer pro-westers. De meest prominente PP-leiders hadden belangrijke funkties bekleed
onder de NLC en waren door de NLC naar voren geschoven als "verdedigers van de waarden van
de coup"; hun leiderschap in de tweede republiek garandeerde een bepaalde kontinuiteit in het.
beleid van beide regeringen.

De PP was de verkiezingen ingegaan zonder een duidelijk omlijnd ontwikkelingsprogramma; en
geen ontwikkelingsprogramma werd op systematische wijze gepresenteerd aan de natie v66r
het budget van 30 juli  1971. Tot aan dit budget van 1971 propageerde de Busia-regering een
bevordering van ekonomische groei en versnelling van het tempo en omvang van de "Ghana-
nisering" van de ekonomie, riep Ghanezen op tot verhoging van "nationale discipline" en "self-
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help" en beleed haar speciale bekommernis voor de armste lagen van de bevolking, nl. de platte-
landsbevolking en de werklozen. In grote lijnen was dit een voortzetting van het ontwikkelings-
beleid dat, althans op papier, ingezet was door de NLC in haar Twee Jaar Ontwikkelingsplan
1968-1970.171) Ondanks het onsamenhangend en opzettelijk vaag gehouden ontwikkelings-
programma waren de verwachtingen van de overgrote meerderheid van de bevolking hoogge-
spannen ten aanzien van het ontwikkelingsbeleid van de PP, daar de PP zichzelf geprojekteerd
had als een partij van experts, "the best brains of the country", die het vermogen bezaten om
een wetenschappelijke oplossing te brengen voor alle euvels in de samenleving. 172)

De PP, die in grote mate was gesteund door Ghanese zakenbelangen in de verkiezingsstrijd, wilde
als dank voor deze steun onmiddellijk na haar machtsovername beginnen met een versnelling van
de "Ghananisering" van kleine en middelgrote ondernemingen. Op 18 november 1969 vaardigde
de Busia-regering de kontroversi6le Aliens Compliance Order uit, waardoor duizenden niet-
Ghanese Afrikanen (en Libanezen), die niet in het bezit waren van geldige verblijfsvergunningen,
het land uitgezet werden met de bedoeling hun zaak over te dragen aan Ghanezen en om het
werkloosheidsprobleem in Ghana te verlichten. Deze verdrijving van niet-Ghanese Afrikanen,
hoewel voor een tijd erg populair in Ghana, riep heftige konflikten op met de buurlanden. 173)
De Aliens Compliance Order werd gevolgd door de Ghanaian Business (Promotion) Act van 1970,
die het Ghanaian Enterprises Decree van de N LC versnelde door buitenlanders uit de sluiten van
kleinhandel; deze wet bracht ook de definitieve datum voor het be6indigen van buitenlandse deel-
name aan handelsaktiviteiten op kleine en middelgrote schaal terug van medio 1973 naar 1970.
De wet vermelde verder een aantal specifieke kategorie&n van ondernemingen met een jaarlijkse
omzet van minder dan NO 500.000, die met ingang van juli 1971 gereserveerd zouden worden
voor Ghanezen. De regering verschafte speciale leningen (waarvan vele parlementari6rs gebruik
wisten te maken 174) voor de overname/het opzetten van kleine en middelgrote ondernemingen,
lanceerde een plan om commercidle bank-kredieten te garanderen aan geschikte Ghanezen en
breidde trainingsfaciliteiten voor (toekomstige) ondernemers uit.

Ondanks haar overwegende nadruk - in navolging van de N LC - op privaatondernemerschap, in
het bijzonder Ghanees privaatondernemerschap, was de PP ook vanuit pragmatische overwegingen
bereid om enkele staatsondernemingen weer uit te breiden op die terreinen van de ekonomie
waarop Ghanese privaatondernemers zich niet wilden/konden begeven, met name zeevisvangst,
landbouw op grote schaal en bepaalde importhandel. 175) Nieuwe, direkte buitenlandse privaat-
investeringen bleven van harte welkom en verschillende prikkels werden hiertoe gegeven aan
buitenlands kapitaal, staatsleningen inbegrepen; maar de enige substantildle, nieuwe buitenlandse
privaatinvestering in de PP-tijd, ondanks alle vriendschapsbanden tussen PP-leiders en westerse
landen, was een Guiness brouwerij.

De pogingen van de Busia-regering om ekonomische groei te versnellen en het probleem van de
werkloosheid op te lossen werden belemmerd door de ekonomische krisis waarin Ghana zich
bevond. Aan deze krisis waren vooral de nationale schuld en de betalingsbalans debet. In 1970
vond er op voorstel van de Busia-regering al weer een nieuwe vergadering met westerse schuld-
eisers plaats, waarbij Ghana ontheffing kreegvan 500/ovan het bedrag dat betaald had moeten
worden aan hoofdsom en interest tussen  1970 en 1972. Volledige betaling zou echter moeten
beginnen in juli 1972 en Ghana zou, tenzij een nieuwe overeenkomst bereikt zou worden,
gemiddeld N¢ 50.8 milj. per jaar moeten betalen van 1971  tot 1980, ongeveer 11.30/0 van de
beraamde exportverdiensten. 176)

De mogelijkheid van de regering om deze verplichtingen na te komen werd bemoeilijkt door
een daling van Ne 60 mil j. in de ontvangsten van cacao in 1971 en door een veel verder gaande
liberalisatie van de buitenlandse handel dan bij de NLC in haar laatste regeringsjaar. De regering
plaatste een toenemend aantal importgoederen op een "Open General Licence" (OG L):  rond
1970 was 600/0 van alle import vrij van direkte kontrole. Het liberalisatieprogramma leidde
spoedig tot een (ongewenste) verhoging van de import van voedsel en minder essenti6le
konsumptiegoederen, maar niet tot de verwachte toename in die geimporteerde goederen die
essentieel waren voor investeringen en kapaciteitsbenutting, hetgeen de hoop op een snelle
toename in binnenlandse produktie tot een nulpunt deed dalen. 177) Er was een algehele ver-

slechtering van de ekonomische situatie, in het bijzonder tot uiting komend in het stijgend aantal
werklozen, stijgende prijzen en een toenemend aantal stakingen. Tegen het einde van 1971 werd
het aantal werklozen geschat op 211.500, waarvan meer dan 85.000 arbeiders het slachtoffer
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waren van ontslagen tussen februari 1966 en december 1970. De konsumptieprijsindex, 100 in
1963, stond op 199.4 in april 1971.178)

Gealarmeerd door de daling van cacaoprijzen op de wereldmarkt, de stijgende importrekening
en de verslechterde ekonomische situatie, kondigde de Busia-regering in het budget van juli
1971 drastische maatregelen aan. Het budget besnoeide de import van verschillende goederen,
de privileges en vergoedingen van staatsambtenaren en uitgaven voor het leger en schafte
kosteloze universitaire opleiding bijna totaal af. Verder werd nog een "Nationale Ontwikkelings-
heffing" aangekondigd, waarbij iedere arbeider verplicht werd een bijdrage te leveren aan de
ontwikkelingsinspanning, een maatregel die veel geleek op het Verplichte Besparingsplan van
Nkrumah in 1961, dat de toenmalige UP-leiders fel veroordeeld hadden en dat geleid had tot de
algemene staking van 1961. De regering preciseerde echter later haar positie door aan te
kondigen dat degenen die minder dan N¢ 34 per maand verdienden, vrijgesteld zouden worden
van de Nationale Ontwikkelingsheffing. Bovendien zou de grootte van de heffing afhankelijk
zijn van het inkomensniveau, rijzend van  10/0 op inkomens van onder de N£  1000 per jaar tot
50/oop de belastbare inkomens van ondernemingen.

Deze speciale maatregelen en belastingen werden mede ingegeven door de beslissing van de
regering om een nog grotere aandacht dan voorheen te schenken aan en zo veel mogelijk financi6le
middelen ter beschikking te stellen van een ambitieus en duur plattelandsontwikkelings-
programma (in tegenstelling tot het stedelijk ontwikkelingsprogramma van Nkrumah) en het
werkloosheidsprobleem niettegenstaande de zwakke betalingsbalanspositie en grote buiten-
landse schulden.

Dit plattelandsontwikkelingsprogramma was gericht op de realisering van twee doeleinden:

-   Het eerste doeleinde was van bijzonder belang en voordeel voor de plattelandsbevolking
en omvatte voorziening van leidingwater, electriciteit en medische centra voor het platte-
land om de ongelijkheid in levensstandaard tussen stad en platteland te verminderen. In
feite bleek echter al spoedig dat regeringshulp voor plattelandsontwikkeling voornamelijk
toegewezen werd op regionale voorkeursbasis. Op 21 november 1969 bijvoorbeeld
kondigde Busia aan: "De PP-regering heeft binnen nauwelijks twee maanden van regerings-
verantwoordelijkheid bijna N¢ 5.1 milj. uitgetrokken voor ontwikkelingsprojekten in
enkel de Ashanti Region". 179)

-   Het tweede doeleinde was van belang voor plattelands- en stedelijke bevolking tegelijker-
tijd, nl. de bevordering van de produktie van voldoende voedsel om Ghana's groeiende
bevolking van voedsel te blijven voorzien, de levenskosten in de stedelijke centra te
drukken en de handelsbalanspositie van het land te verbeteren. Het opzetten van grote
plantages op het platteland zou bovendien werkgelegenheid scheppen voor de jeugd,
wat de vloed van jonge migranten naar de steden zou tegengaan en jeugdige werklozen
in de steden zou prikkelen tot een "Back to the Land". Het tekort aan kompetente
managers voor het opzetten en runnen van grote plantages zou opgelost worden door
staatsambtenaren te stimuleren om de openbare diensten te verlaten en om zich in de
landbouw te begeven. Een bewuste poging werd aldus ondernomen om een agrarische
bourgeoisie in het leven te roepen en om een kapitalistische ontwikkeling van het platte-
land te bevorderen (ten koste  van de kleine boer).

De tweede hoofdprioriteit van het ontwikkelingsprogramma van de regering werd beschreven
als "een frontale aanval op het werkloosheidsprobleem". Dit zou geschieden door de uit-
breiding van de werkgelegenheid op het platteland, maar ook door de start van een massaal
programma van huizenbouw, "wat huursverhogingen zou tegengaan die de laagst betaalde
arbeiders zo ernstig belasten", en publieke werken in de stedelijke centra. 180)

De werkelijke uitvoering van dit ontwikkelingsprogramma werd echter steeds meer
belemmerd door de verslechterde ekonomische en financi8le positie van Ghana. In 1971 was
er een tekort op de betalingsbalans van  £ 60 milj., bijna tweemaal zo hoog als het tekort van
1970. Een herstel van de cacaoprijzen op de wereldmarkt scheen vooralsnog niet in het voor-
uitzicht. Substanti6le schuldenbetalingen stonden voor de deur en de waarschijnlijkheid van
een nieuwe ontheffing bij een volgende onderhandelingsronde met de schuldeisers leek gering.
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Bovendien moest Ghana zo spoedig mogelijk   £ 11 milj. aan het IMF terugbetalen vanwege

leningen verkregen in de periode 1966-68 en het IMF was enkel bereid om nieuwe korte
termijnskredieten te verstrekken onder bepaalde (gebruikelijke) voorwaarden (insluitend
devaluatie). De wanhoop nabij, bezweek de Busia-regering voor deze druk en devalueerde de
nieuwe cedi met 440/0. Tegelijkertijd werd het minimumloon opgetrokken van NO 0.75 tot
N¢ 1 per dag en de producentenprijs van cacao van NO 8 tot NO 10, maatregelen die de
gevolgen van de devaluatie en het versoberingsbeleid geenszins konden uitwissen.

Op het einde van 1971 waren er weinig sociale groepen in de samenleving die tevreden waren
met het PP-beleid, zelfs niet de geprivilegieerde groepen, waarop de PP steunde bij de machts-
overname van de N LC.

Internationaal kapitalistische belangen hadden weinig te lijden van de ekonomische moeilijk-
heden in Ghana, zoals duidelijk blijkt uit het jaarlijkse rapport van Unilever van 1971.181)
Terwijl vele buitenlandse ondernemingen hoge winsten meldden, trachtte Ghana wanhopig
te maneuvreren in de greep van westerse schuldeisers.

Chiefs werden evenals in de NLC-periode op de voorgrond geplaatst door Busia, die zelf een
broer van de chief van Wenchi was. De nieuwe grondwet had nieuwe Houses of Chiefs in de
acht regio's en een National House of Chiefs in Kumasi in het leven geroepen, die een
belangrijke adviserende taak in het nationale beleid hadden. De regering herstelde ook in
toenemende mate de lokale macht van de chiefs.

Partijleiders verrijkten zichzelf via dezelfde methoden als de voormalige CPP-leiders en
wisten verwanten/vrienden/stamgenoten te bevoordelen bij het verlenen van regerings-
kontrakten. Veel vormen van overdaad en misbruik, zoals de bouw van een nieuw huis door
Busia in Wenchi voor NO 155.000, de zakenbelangen van de ministers, de splinternieuwe
Mercedes Benzes, de bouw van rusthuizen voor ministers in het gehele land voor NO 2.8
milj. (mddr dan het bedrag uitgetrokken in het laatste budget voor huizenbouw in geheel
Ghana) en Busia's openlijke erkenning dat (uitgezonderd hijzelf natuurlijk) "er geen enkele

eerlijke persoon in mijn kabinet zit", moedigden de opvatting nog aan dat de PP-regering in
werkelijkheid niet beter was dan het CPP-bewind, in feite nog erger vanwege haar schijn-
heilige houding. 182)

Staatsambtenaren, die in 1969 een grote macht en vele privileges bezaten, zagen deze voor
een stuk ingeboet tijdens de PP-periode. In februari 1970 ontsloeg Busia zonder enige waar-
schuwing 568 staatsambtenaren; deze zgn. "Apollo 568 people" schenen het slachtoffer te
zijn van een beleid gebaseerd op tribalisme en partijpatronage (de meeste ontslagenen waren
Ewes en ex-CPP-leden). In juli 1971, in dezelfde maand dat verschillende voorrechten van
de staatsambtenaren door het versoberingsbudget ingetrokken werden, werden de Civil Service

Disciplinary Code Regulations afgekondigd, waardoor het doen en laten van staatsambtenaren
beknot werd.

De zakengemeenschap, die in het begin van de Busia-regering geprofiteerd had van Busia's
Ghananiseringsprogramma, kreeg in het budget van 1971 te maken met een achteruitgang

in regeringhulp voor industri6le expansie in verband met de nieuwe regeringsori6ntatie op
plattelandsontwikkeling en met extra-belastingen op stedelijke ondernemingen. Commerci6le
belangen werden geschaad, toen grotere importrestrikties in het budget werden aangekondigd
(na de liberalisatieperiode).

Busia's regering riep grote studentenonrust op, niet alleen voortkomend uit partikuliere
grieven, zoals de afschaffing van kosteloos universitair onderwijs, maar ook uit protest tegen
de konservatieve en (toenemend) autoritaire opstelling van de regering. Studenten eisten
onder meer kosteloos onderwijs en vrije pers, een einde aan Busia's "dialoog" met Zuid-
Afrika, een beleid van algehele nationalisatie en amnestie voor alle politieke ballingen
(Nkrumah incluis).

In de dorpen bemerkte de overgrote meerderheid van de bevolking niet veel van de regerings-
plannen op lange termijn (plattelandsontwikkeling) maar veel meer van de intensifikatie van
lasten op korte termijn: lage cacaoprijzen en stijgende prijzen voor essenti6le goederen;
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bovendien werden cacaoboeren niet meer uitbetaald in kontanten, maar kregen een soort bonnen,
een systeem omgeven door grote korruptie (wat produktieverlaging en smokkel naar buurlanden
bevorderde). In de steden zag men een groeiende konfrontatie tussen arbeiders en PP-bewind
vanwege de weigering van de Busia-regering om het loon van arbeiders te verhogen in een steeds
ernstiger inflatoire situatie en het opleggen van de Nationale Ontwikkelingsheffing.

Busia's budgetaire maatregelen ten aanzien van het leger, zijn besnoeiing van verschillende privi-
leges van het leger en zijn benoemingsbeleid - benoeming van partij gunstig gezinde officieren in
de topfunkties van het leger - deed het leger onder leiding van kolonel I.K. Acheampong op
13 januari 1972 naar de wapens grijpen. Hieruit blijkt dat de coup van 1972, hoewel later gerecht-
vaardigd (evenals de coup van 1966) als een reaktie op de korruptie en het ekonomisch wanbeheer
van de voorafgaande regering, evenals de coup van  1966 het werk was van een postkoloniale
militaire elite die bezorgd was om haar veiligheid, status en privileges. 183) Het vermogen van de
legerofficieren (zowel  in  1966 als in  1972) om hun grieven te verbinden met die van andere lagen
van de bevolking bracht het sukses en de populariteit van de coup met zich mee.

D.2. Rol van de Vakbeweging in de Ontwikkelingsstrategie van Busia/PP

De rol die de vakbeweging kreeg toebedacht in de ontwikkelingsstrategie van de PP, was in grote
lijnen identiek met die onder het NLC-bewind.

De nieuwe grondwet garandeerde een staatsbestel gebaseerd op het westerse patroon van een
liberale demokratie, dat door Cox geklassificeerd werd als "pluralistisch". Vrijheid van organisatie
en vereniging was verzekerd in de nieuwe grondwet. Het algemene verkiezingsmanifest van de PP
in 1969 hield de belofte in van een onafhankelijke/vrije vakbeweging, die kon opkomen voor de
belangen van haar leden, maar ook haar medewerking zou moeten verlenen aan de ontwikkelings-
strategie van de overheid:
"

...... Het PP-programma voor ekonomische en industri6le ontwikkeling zal het mogelijk maken
aan arbeiders een behoorlijk loon uit te betalen, dat van tijd tot tijd aangepast zal worden aan de
stijgingen in levenskosten en veranderingen in produktiviteit. De PP gelooft dat Ghana een sterke,
onafhankelijke vakbeweging nodig heeft. De onafhankelijkheid van de vakbeweging zal erkend en
beschermd worden. De TUC zal aangemodigd worden om:
-   de belangen en het welzijn van de leden te beschermen;
- industriiile konflikten te minimaliseren en uiteindelijk te elimineren;
- hogere produktiviteit te bevorderen;
-   een systeem te ontwikkelen dat zal voorzien in een efficitinte en snelle regeling van industri6le

konflikten 6fwel door onderhandelingen 6fwel door rechtsuitspraken". 184)

Ondanks deze belofte van loonsverhogingen in het verkiezingsmanifest zou al gauw blijken dat de
PP, toen zij eenmaal aan de macht was gekomen, niet bereid was om loonsverhogingen toe te
staan niettegenstaande de steeds stijgende levenskosten. Verschillende redenen waren hiervoor
verantwoordelijk:
-  de (mislukte) poging om ekonomische groei te versnellen;
-   de PP was, evenals de Mills-Odoi kommissie, van mening dat het bewerkstelligen van prijs-

verlagingen (hoewel dit nooit gelukt is) een heilzamer effekt op de ekonomie zou hebben dan
loonsverhogingen;

-   de weigering van de PP om een radikale inkomensherverdeling tot stand te brengen;
-  de PP beschouwde in wezen alle arbeiders als "arbeidersaristokraten" vergeleken bij de platte-

landsbevolking en werklozen;
-   en (nauw verbonden met het voorafgaande punt) de PP wilde al de haar ter beschikking

staande middelen gebruiken voor plattelandsontwikkeling (hoewel dit beleid sterk tribalistisch
gekleurd was) en de bestrijding van het werkloosheidsprobleem.

Eenmaal aan de macht gekomen bevestigde premier Busia in zijn openingsspeech tot het 3de Twee
Jaarlijkse Kongres van de GTUCte Winneba op 31 juli 1970 nogmaalsdat de PP voorstander was van
een onafhankelijke, verantwoordelijke vakbeweging. Hij veroordeelde het grote aantal stakingen
dat had plaats gevonden gedurende het eerste jaar van zijn ambtstermijn als schadelijk voor de
gehele gemeenschap (arbeiders inbegrepen) en wees op de belangenidentiteit die er in de
ontwikkelingslanden (in tegenstelling tot de geihdustrialiseerde landen) zou bestaan tussen werk-
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nemers en werkgevers/regering op grond van de noodzaak van ekonomische ontwikkeling.
185) In februari 1971 hield Busia arbeiders, evenals andere groepen in de samenleving, voor,
dat persoonlijke en publieke discipline een noodzakelijke voorwaarde was voor nationale
ontwikkeling: arbeiders moesten hun impulsen tot stakingen en eisen tot loonsverhoging
bedwingen in het belang van nation-building; dit zou gemakkelijker gaan, als zij de tering
naar de nering zouden zetten, d.w.z. als zij probeerden te leven met de financidle middelen
die ze bezaten, een niet erg inspirerende aanmaning voor arbeiders die gebukt gingen onder
stijgende levenskosten en grote ongelijkheden in de samenleving ondervonden.

Pogingen van een partij, bestaande uit zakenelementen en (konservatieve) intellektuelen,
die weinig genegen zouden blijken om te luisteren naar arbeidersverlangens en weinig
discipline aan de dag legden in het tonen van hun welvaart, om een (ide6el voorgestane)
vrije/onafhankelijke vakbeweging af te houden van stakingen en eisen tot loonsverhoging in
een steeds grotere inflatoire situatie met verwijzing naar een belangenidentiteit en met een
beroep op discipline schenen bij voorbaat weinig kans van slagen te zullen heben. De PP
zou 6fwel uiteindelijk moeten zwichten voor de looneisen van de vakbeweging, wat welis-
waar een konfrontatie met de vakbeweging uit de weg zou gaan maar haar ontwikkelings-
programma in gevaar zou brengen, 6fwel overgaan tot een grotere mate van toezicht/
repressie van de vakbeweging, wat haar ontwikkelingsprogramma zou redden, maar een
groot risiko inhield van een konfrontatie met de vakbeweging.

D.3. Feitelijke rol gespeeld door de Vakbeweging onder de regering van Busia/PP
Evenals onder de N LC was er in de beginfase van het PP-bewind een betrekkelijk goede
samenwerking tussen regering en vakbeweging, gevolgd door een periode van steeds grotere
spanningen. Terwijl deze spanningen in de N LC-periode niet uitliepen op een regelrechte
konfrontatie tussen vakbeweging en regering, daar beide partijen zich niet gebaat voelden
bij een dergelijke konfrontatie, stuurden PP-leiders, met name de uiterst rechtse PP-leiders,
regelrecht af op een konfrontatie met de vakbeweging en haar leiderschap met het
uiteindelijke doel om de door hen ongrijpbare vakbeweging te vernietigen. Wij zullen
achtereenvolgens de periode van betrekkelijk goede samenwerking behandelen en dan de
periode van steeds grotere konflikten, uitlopend op de konfrontatie van de vakbeweging
met de partij en de ontbinding van de GTUC.

D.3.1.      Periode van Betrekkelijk Goede Samenwerking tussen GTUC en PP, 1969-70
Hoewel de GTUC zich tijdens de verkiezingen niet als organisatie achter de PP geschaard
had, scheen toch de mogelijkheid voorhanden dat er zich harmonieuze relaties zouden
ontwikkelen tussen vakbeweging en partij tijdens de regeringsperiode van de PP.

De PP had tijdens de verkiezingen de belofte gedaan er voor te zorgen dat arbeiders in
Ghana een behoorlijk loon zouden krijgen, als zij aan de macht kwam en had geprobeerd
het vertrouwen (en de stemmen) te winnen van de arbeiders. Het lijkt zeker dat de over-
grote meerderheid van de arbeiders op de PP stemden, met name in de Akan-gebieden.
En toen de PP aan de macht was, zorgde Busia ervoor dat de 2000 dokwerkers, die door
de NLC ontslagen waren na een staking in 1968, weer in dienst genomen werden.

Hoewel er in het eerste jaar van het PP-bewind al enkele strubbelingen tussen TUC en
PP te konstateren vielen naar aanleiding van het industrieel militantisme van de vak-
beweging, was de vakbeweging op het 3de Twee Jaarlijkse Kongres van de GTUC te
Winneba in juli 1970 toch bereid om in grote lijnen met de regering samen te werken
om nationale ontwikkeling te bevorderen, mits haar looneisen in ogenschouw genomen
zouden worden. De 21 resoluties, op dit kongres aanvaard, waren in feite een
bevestiging van de positie die de GTUC had ingenomen onder het N LC-bewind.  De
voornaamste punten waren dan ook:
-   Het kongres herhaalde haar standpunt van absolute neutraliteit ten aanzien van

partijpolitiek, zoals besloten was op het buitengewone kongres te Kumasi in  1969.
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-   Het kongres verzekerde de regering dat de vakbeweging wegen zou blijven zoeken  om
harmonieuze relaties tot stand te brengen tussen vakbeweging en regering/werkgevers.

-   Het kongres beloofde de steun van de vakbeweging voor het agrarisch beleid en de platte-
landsontwikkeling van de regering.

-   Hoewel de resoluties-kommissies aanvankelijk een 250/0 stijging van het dagelijks minimum-
loon had voorgestaan en Bentum deze positie had gesteund, vroeg het kongres om een 1000/0
minimumloonsverhoging van N¢  0.75 tot N¢ 1.50. De regering werd ook gevraagd om
geleidelijk alle belastingen op essenti6le goederen op te heffen.

-   De TUC zou proberen haar hele scale van aktiviteiten ten gunste van de leden nog uit te
breiden: (vak)onderwijs; een goedkope woningen-projekt; het bevorderen van credit unions
en ko6peraties. 186)

De vakbeweging bleek daarom in het eerste jaar van het PP-bewind, ondanks enkele kleine
konflikten, bereid tot samenwerking met de PP en deze samenwerking had zeker kunnen voort-
duren, als het PP-leiderschap een grotere openheid had getoond voor de GTUC-leiders en vak-
bondseisen. Bentum's leiderschap van de GTUC onder het N LC-bewind was gekenmerkt
geweest door een gematigd reformisme en was zeker niet opzettelijk subversief. Hij zou zeker
tot kompromissen bereid zijn gebleven en misschien zelfs op konstruktieve wijze zijn hulp
hebben blijven aanbieden aan een regering die in de praktijk een grotere demokratische geest
aan de dag gelegd had dan de PP en die bereid zou zijn geweest te luisteren naar zijn kritiek.
Ongelukkigerwijze bleek de PP, gekenmerkt door een extreme intellektuele arrogantie, geen oor
te hebben voor vakbondskritiek op haar beleid en te vlug bereid om naar het wapen van
repressie te grijpen. Gekonfronteerd met een grote mate van intolerantie en warsheid van
kompromissen werden Bentum en andere GTUC-leiders aangezet tot een steeds radikaler kritiek,
steeds grotere konflikten en uiteindelijk openlijke konfrontatie met het bewind.

D.3.2. Periode van Groeiende Konflikten, 1970-71
Reeds gedurende de periode van betrekkelijk goede samenwerking, maar in het bijzonder in het
jaar daarna, rezen konflikten die grotendeels identiek waren met de konflikten die de relaties
tussen GTUC en NLC vertroebeld hadden. Deze konflikten kwamen voort uit de volgende
faktoren:
1. industrieel militantisme;
2.   pogingen tot grotere participatie van de GTUC in de ontwikkelingsstrategie van de overheid;
3.   pogingen tot partijbeheer van de vakbeweging;
4.   roep van de vakbeweging om een radikale hervorming van het inkomensbeleid.

D.3.2.1. Industrieel Militantisme
Evenals onder het N LC-bewind werden de TUC-funktionarissen gekonfronteerd met een groot
aantal stakingen (zie tabel 29) onder de nieuwe regering, die de TUC verweet dat zij niet genoeg
aktie ondernam om deze stakingen te voorkomen. De PP, zich erg bewust van de invloed van
stakingen op nieuwe (buitenlandse) investeringen, raakte volgens Gerritsen "bijna buiten zinnen"
over deze stakingsgolf. 187) De Busia-regering ging steeds meer evenals haar voorganger, de
N LC, deze stakingsgol f wijten aan een samenzwering van de vakbeweging met de CPP om de
CPP weer aan de macht te brengen.

De GTUC bleef echter, evenals onder het NLC-bewind, illegale stakingen veroordelen vanwege
"de noodsituatie (waarin) onze natie verkeert". 188) Tegelijkertijd bleef Bentum verkondigen
dat de vertragende en inadekwate procedures om konflikten te regelen vaak weloverwogen ge-
exploiteerd door management, tezamen met de groeiende inkomenskloof tussen lager en hoger
betaalde arbeiders, primair verantwoordelijk waren voor de vele stakingen. Totdat deze
fundamentele oorzaken van stakingen waren weggenomen, zou het volgens hem nutteloos zijn
en onjuist als de GTUC een nog hardere lijn tegen stakers zou gaan volgen. En toen de werkelijke
inkomens van de laagst betaalde arbeiders bleven dalen in 1970/71 en het PP-bewind geen gehoor
gaf aan de eis om de kloof tussen hogere en lagere niveaus te dichten, viel er een overgang te
bespeuren van veroordeling van stakingsakties naar kritiek op het regeringsbeleid.
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PP-leiders waren niet eensgezind over de wijze van benadering van het stakingsprobleem. Er was
een toenemende druk van de uiterst rechtse vleugel van de PP (Victor Owusu, Richard Ampon-
sah, Oheneba Kow Richardson, e.a.) en van de vroegere "radikaal" uit de CPP-tijd, J.H. Mensah
om de anti-stakingsmaatregelen in de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen te verscherpen.
Maar tot juni 1971 werden zulke maatregelen tegengehouden door meer gematigde leden van
het kabinet, met name premier Busia, de eerste PP-minister van arbeid Jatoe Kaleo (later
minister van transport en kommunikatie) en zijn opvolger Dr. W.G. Bruce-Konuah die, hoewel
zij stakingen veroordeelden, meer open stonden voor de moeilijkheden van vakbondsleiders om
de industri6le vrede te bewaren en een verzoenende houding prefereerden boven een openlijke
konfrontatie met de vakbeweging.

De reeks grote stakingen  in de periode juni-augustus 1971 versterkten de toenemende pressie
van de rechtervleugel van de partij om een straffere houding aan te nemen tegenover de
stakers. Sommige van deze extremisten gingen zover dat zij voorstelden illegale stakers te
ontslaan en hen te vervangen door partij-aanhangers onder de werklozen. Ongetwijfeld onder
invloed van deze pressie van de rechtse extremisten in de partij beval Dr. Bruce-Konuah het
ontslag aan van 400 stakende dokwerkers, toen zij geen gehoor gaven aan een regeringsultima-
tum om het werk te hervatten, steunde het ontslag van 150 stakende PWD-arbeiders en
vaardigde een zelfde ultimatum van ontslag of hervatting van werk uit aan de spoorweg-
machinisten (die zich echter niet stoorden aan dit dreigement).

Het leiderschap van de GTUC veroordeelde deze ontslagen en bedreigingen met ontslag als
ernstige schendingen van de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen en zij waarschuwde de
regering dat zij door haar direkte en willekeurige interventie in industri6le konflikten, die
veeleer moesten worden opgelost door vakbonden en management, het risiko liep van een
direkte konfrontatie met de vakbeweging. 189) In de staking van spoorwegmachinisten kon
een algemene staking uit sympathie met de gerechtvaardigde eisen van deze arbeiders enkel
voorkomen worden door Bentum's oppositie tegen een openlijke, harde konfrontatie met de
regering en zijn aandringen bij de regering om te onderhandelen met de machinisten in plaats
van hen te bedreigen. Dit resulteerde in gesprekken tussen regering, spoorwegmanagement en
TUC-delegatie, waardoor een oplossing in het konflikt bereikt werd. Maar in plaats van voort
te bouwen op dit suksesvol initiatief tot verbetering van de relaties tussen regering en vakbe-
weging, stuurde de rechtervleugel van de PP rechtstreeks aan op een escalatie van het konflikt
tussen vakbeweging en partij, dat uiteindelijk resulteerde in de ontbinding van de GTUC.

D.3.2.2.   Pogingen tot Grotere Participatie van de GTUC in de Ontwikkelingsstrategie van
de Overheid.

Bentum stond ideologisch een samenleving voor waarin een hoge mate van demokratie
heerste en waarin de vakbeweging, evenals andere organisaties, in hoge mate kon partici-
peren in de formulering van het ontwikkelingsbeleid. Hij stelde de oprichting van
verschillende organen voor om de vakbeweging en werkgevers aktief te betrekken bij het
nationale ontwikkelingsbeleid. 190) En hij claimde het recht van de GTUC om gekonsulteerd
te worden in de formulering van het budget. 191)

Bentum gaf bovendien voortdurend zijn advies aan de overheid door middel van zowel de
nationale pers als de eigen organen van de TUC over bijna de gehele scala van nationale
beleidskwesties: werkloosheid, het buitenlands schuldprobleem, verhoging van produktiviteit,
etc. Maar zijn raadgevingen en vraag naar grotere participatie werden niet geaccepteerd door
het PP-leiderschap, dat te zeer overtuigd was van zijn eigen deskundigheid bij het opstellen
van ontwikkelingsprogramma's om nog advies uit niet-intellektuele kringen te honoreren.
Gedurende de zomer van 1971 deden verschillende ministers en de regeringspers steeds
venijniger aanvallen op de "onbeschaamde eis van vakbondsleiders om het volk te
representeren in kwesties die hen niet aangaan" 192) en zij beschuldigden Bentum van een
overdreven eigenwijsheid en eigendunk.

Gekonfronteerd met deze intolerante en onverzoenlijke houding van PP-leiders was
Bentum geneigd om steeds radikaler en openlijke aanvallen op de regering te lanceren. Van-
wege de groeiende stedelijke onrust met betrekking tot het regeringsbeleid en Bentum's
enorme prestige bij de leden was hij in staat de vakbeweging steeds meer te transformeren
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tot een oppositiebeweging die een serieuzer bedreiging ging vormen voor het regime dan de
officiale parlementaire oppositiepartij, de Justice Party (JP), wier leiders in feite even ver
verwijderd stonden van de arbeiders als de PP-leiders (niettegenstaande opportunistische toe-
naderingspogingen tot de vakbeweging). Inderdaad was het juist vanwege het ontbreken van
een effektieve oppositiepartij dat de onderliggende lagen van de bevolking gingen opzien naar
de GTUC als een organisatie die in staat was hun belangen te verdedigen tegen een elitair en
steeds meer autoritair regime.

Bentum ondernam ook een poging om lokale leiders en leden meer te doen participeren
in kwesties die relevant waren voor het nationale ontwikkelingsbeleid. Hij trachtte distrikts-
en regionale raden van de TUC nieuw leven in te blazen, zodat zij meer aandacht zouden
besteden aan het onderricht van plaatselijke leiders/leden. De gegeven kursussen werden ge-
deeltelijk opgezet om onervaren lokale leiders/leden te instrueren in de juiste procedures die
gevolgd moesten worden in arbeidskonflikten en in de voordelen van vreedzame onder-
handelingen boven direkte stakingsakties. Maar zij dienden ook als diskussieforum over
nationale politieke en ekonomische kwesties langs lijnen die vaak bijzonder kritisch waren
ten aanzien van de "status quo" en de regeringspassiviteit.

Al deze aktiviteiten van Bentum en andere TUC-leiders moeten gezien worden als bijdrage
tot de vormgeving van een grotere demokratie in Ghana, waarbij naar hun mening de vak-
beweging een belangrijke rol moest spelen. De PP, die in de praktijk steeds minder blijk gaf
van de demokratische idealen waartoe zij zich bekende, kon weinig waardering opbrengen
voor deze initiatieven en beschouwde ze als "subversieve politiek" waartegen de nodige
maatregelen getroffen moesten worden, hetgeen leidde tot steeds grotere spanningen met
de vakbeweging.

D.3.2.3.    Pogingen tot Partijbeheer van de Vakbeweging
De PP trachtte, zoals wij gezien hebben, in de aanvangsfase van haar regeringsperiode een
taktisch kompromis te sluiten met de vakbeweging in de hoop dat het verlenen van een
paar gunsten discipline bij de arbeidersbeweging en medewerking aan haar ontwikkelings-
beleid zouden teweegbrengen. Toen deze poging niet in staat bleek industrieel militantisme
in te tomen, ondernam de Busia-regering in feite dezelfde strategie als de CPP om de vak-
beweging in het gareel te krijgen: zij stelde pogingen in het werk om partij-getrouwen in de
voornaamste funkties van de vakbeweging te krijgen.

Voor het 3de Twee Jaarlijkse Kongres van de GTUC te Winneba in 1970 steunden sommige
ministers, zoals R.R. Amponsah en J.H. Mensah, en de regeringspers openlijk de kandida-
tuur van K.A. Osei-Mensah, algemene sekretaris van de Petroleum and General Transport
Workers'Union, voor het sekretaris-generaalschap van de GTUC. Osei-Mensah zou, dachten
zij, gemakkelijker in de hand te houden zijn dan Bentum, daar hij uit de geboortestreek
van Dr. Busia kwam en nauwe banden onderhield met het partijleiderschap. De algemene
afkeuring van kongresafgevaardigden van partijbemoeienis met de verkiezingen van de
GTUC bleek duidelijk uit het feit dat Bentum de PP-kandidaat (Osei-Mensah) met 94
stemmen tegen 17 stemmen versloeg. En Bentum waarschuwde de partij in scherpe be-
woordingen zich voortaan van dergelijke interventies in vakbondszaken te onthouden. 193)

Ofschoon de PP Bentum's verkiezing als sekretaris-generaal van de TUC niet had kunnen
verhinderen en Busia kongresafgevaardigden te Winneba in 1970 verzekerd had dat hij zich
distantieerde van alle pogingen tot politieke inmenging in vakbondsaangelegenheden, bleef
de PP pogingen ondernemen om Bentum bij de leden in diskrediet te brengen. De vijand-
schap van PP-zijde ten aanzien van Bentum (en andere TUC-leiders) kwam voort uit ver-
schillende motieven:

--   Er was een aanzienlijke daling in populariteit van de partij in het land en een gelijk-
tijdige (onrealistische) vrees van PP-zijde voor een herleving van CPP en Nkrumaibme.
Bentum was volgens de rechtse vleugel van de partij nog steeds een geheime Nkrumah-
aanhanger of minstens een in Rusland getrainde kommunist, die iedere gelegenheid zou
aangrijpen om arbeidersonrust uit te buiten voor ondermijnende politieke doeleinden.
194)
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Het geloof van de PP in Bentum's subversieve aktiviteiten werd nog versterkt door de band,
die tot stand was gebracht tussen GTUC en National Union of Ghana Students (NUGS); en
het was de PP geenszins ontgaan, dat deze alliantie tussen GTUC en NUGS was ontstaan na
een recent bezoek van Bentum aan Frankrijk, waar een soortgelijke alliantie tussen studen-
ten en arbeiders sociale en politieke stabiliteit ernstig bedreigd had. Het initiatief tot deze
alliantie was echter uitgegaan van de NUGS; en kontakten tussen de twee organisaties
bleven van losse aard en waren niet bijzonder goed geko8rdineerd.

- Bovendien waren verschillende PP-leiders van mening dat de ex-CCP-minister, Bentum, ten
onrechte door de N LC als sekretaris-generaal benoemd was en dat toegewijde PP-getrouwen,
zoals Quist en Quartey, leiders van de splintergroepering in de Railway Union (de RHWU)
en helden van de algemene staking in Sekondi-Takoradi in 1961, niet die positie in de vak-
beweging bezaten, die zij op grond van de verdediging van de demokratie in de CPP-tijd
verdiend hadden.

- PP-leiders bleven verstoord over het feit dat een belangrijk machtscentrum in de Ghanese
samenleving aan de greep van de partij ontsnapte. Op grond hiervan steunden zij het
ontstaan van een tweede (zeer kleine) vakcentrale, de Ghana Confederation of Labour
(GCL) in augustus 1971 (195), hoofdzakelijk bestaande uit enkele splintergroeperingen van
vakbonden bij de spoorwegen (RHWU) en de industrie(MACAWU) en later nog in de mijnen,
benevens de kleine vakbond van zeelieden, enige onderwijzers en arbeiders in (illegale) in-
landse jeneverstokerijen. De PP hoopte (hoewel tevergeefs) dat deze nieuwe vakcentrale,
geleid door PP-aanhangers die bereid waren het budget van juli 1971 te steunen en zich
tegenstanders van stakingsakties toonden in de hoop op speciale privileges van de partij,
steeds meer leden zou afsnoepen van de GTUC.

Pogingen tot partijbeheer van de vakbeweging werden gevolgd door openlijke konfrontatie na
het budget van juli 1971. De felle reakties van arbeiders en arbeidersbeweging op dit budget
werden het aangrijpingspunt van de uiterst rechtse vleugel van de PP om de meer gematigde
PP-leiders te overtuigen van het gevaar van Bentum en GTUC voor de partij en  haar
ontwikkelingsbeleid en aan te dringen op opheffing van de GTUC (en verdere vernieuwingen
in de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen).

D.3.2.4.   Roep van de Vakbeweging om een Radikale Hervorming van het Inkomensbeleid
De strijd die de vakbeweging onder het N LC-bewind had gevoerd voor een rechtvaardiger
inkomensverdeling werd voortgezet onder het PP-bewind. Ondanks de belofte van de PP in
de verkiezingsstrijd om de lonen te verhogen, weigerde de PP tot maart 1971 enige ver-

andering aan te brengen in de loon- en salarisstruktuur.

Op 31 maart 1971 scheen echter de ook in deze periode weer herhaaldelijk door Bentum
naar voren gebrachte opvatting "dat de TUC niet tevreden was met een samenleving waarin
een gering aantal personen van het leven geniet en de overgrote meerderheid honger lijdt en
dat, in het licht hiervan, de TUC zich niet kan verenigen met de bestaande inkomens-
verdeling in het land" 196) weerklank te vinden in een voor arbeiders sympathieke radio-
en tv-uitzending van premier Busia, waarin deze erkende dat de kloof tussen hogere en lagere

inkomensgroepen te wijd was geworden en overbrugging behoefde, en beloofde een kommis-
sie in het leven te roepen om de arbeidskondities in de openbare diensten te bestuderen, 1
primair met het oog op de overbrugging van deze kloof. 197)

De verwachtingen van de arbeiders waren hoogespannen. De TUC zelf weigerde echter een
uitnodiging om zitting te nemen in de Campbell kommissie, omdat zij geloofde dat de
regering de kommissie opgedragen had geen loonsverhogingen aan te bevelen  198) en omdat
de slechte herinneringen aan de Mills-Odoi- en Mensah-kommissie nog fris in het geheugen
lagen. De GTUC overhandigde echter een memorandum aan de Campbell kommissie getiteld
"Towards a Viable National Planning and Ways to Increase Productivity" 199), waarin zij
met betrekking tot het inkomensbeleid de volgende punten naar voren bracht:

140



-   De GTUC herhaalde haar roep om een effektief nationaal loonsbeleid, gebaseerd op het
overbruggen van de kloof tussen hogere en lagere niveaus en het verbeteren van het lot van
de lage inkomensgroepen;

-   Het minimumloon zou gebaseerd moeten zijn op de index van levenskosten en zou thans
N¢ 1.50 per dag moeten zijn;

-   De kloof tussen hoogste en laagste inkomens zou teruggebracht moeten worden van 1:39
tot 1:10; het netto loon/salaris per maand zou daarom NO 45 voor de laagste inkomens
en NO 450 voor de hoogste inkomens moeten zijn.

De GTUC veroordeelde in het memorandum de regering, die enerzijds staande hield dat het
onmogelijk was om het minimumloon te verhogen in de huidige ekonomische situatie, maar
anderzijds de salarissen van direkteuren van staatsondernemingen, professoren, doktoren etc.
verhoogd had, soms met een zo grote marge als 106.70/0.

Het geringe vertrouwen van de GTUC in de Campbell kommissie werd bewaarheid in het
versoberingsbudget van juli 1971. Terwijl arbeiders nog wachtten op de publikatie van het
rapport van de Campbell kommissie, kondigde dit budget de Nationale Ontwikkelingsheffing
aan in plaats van een verhoging van het minimumloon. Hoewel arbeiders in principe niet
tegen de orilintatie van het budget op plattelandsontwikkeling waren, daar (1) naar Bentum's
zeggen "de meeste arbeiders van het platteland kwamen" en er nog belangrijke banden -

hetzij

werkelijke hetzij meer vage, emotionele banden - met het platteland bestonden,(2) de stijgen-
de voedselprijzen een belangrijke aanslag op het loonzakje deden en (3) het werkloosheids-
probleem een verdere belasting betekende voor werkende verwanten, hadden zij toch wei
de nodige bedenkingen 200):
-   Er was een algemene skepsis onder arbeiders ten aanzien van de re*le uitvoering van

deze programma's.De PP had hoog opgegeven over het tot stand brengen van nieuwe
industrie6n en werkgelegenheid, maar tot dusverre nog maar weinig tot stand gebracht.
Bovendien scheen regeringshulp voor plattelandsontwikkeling te worden toegewezen op
een regionale voorkeursbasis.

-   Het was een politieke blunder van de eerste orde om eerst de hoop bij arbeiders op het
verkrijgen van enige financidle koncessies aan te wakkeren door de benoeming van de
Campbell kommissie en deze enkele maanden daarna in het budget wreed te verstoren.
Bentum vatte de opvatting van arbeiders als volgt samen: "De PP heeft weinig politiek
begrip aan de dag gelegd; en men geeft een kind geen steen als het om voedsel vraagt".

-   Er was een algemene wrok ten aanzien van de welvaart en het schijnbaar totaal ont-
breken van enige konsideratie van de kant van PP-leiders voor het lot van de kleine man.
Op grond hiervan werd de oproep van de PP tot het brengen van offers voor de
ontwikkeling van het land als huichelachtig ervaren.

Vanwege deze algemene skepsis bij arbeiders ten aanzien van Mensah's budget kon Bentum
rekenen op de steun van de overweldigende meerderheid van de leden, toen hij na het ver-
schijnen van het budget de Nationale Ontwikkelingsheffing en het falen van de regering om
de kloof tussen hoogste en laagste niveaus te overbruggen begon te bekritiseren.

D.3.3. Periode van Open Konfrontatie tussen GTUC en PP
De verschillende bovengenoemde konflikten tussen vakbeweging en PP eskaleerden tot een
openlijke konfrontatie tussen vakbeweging en PP in de periode na de indiening van het
budget door J.H. Mensah in juli 1971, toen het verzet tegen het budget, gekombineerd met
de recente stakingsgolf en de steeds frekwentere en fellere kritiek van Bentum/TUC op het
overheidsbeleid door de PP beschouwd werd als een duidelijk komplot om de regering om-
ver te werpen.

De regering poogde allereerst de oppositie van de GTUC tegen het budget te onderdrukken
met het dreigement veranderingen in de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen aan te
brengen die nadelig zouden zijn voor de vakbeweging. Vervolgens trachtte zij de zaak op de
spits te drijven door geen acht te slaan op verzoeken van Bentum om een ontmoeting met
de betreffende ministers om de genomen budgetmaatregelen te bespreken. Op grond van
deze houding van de regering besloten Bentum en andere TUC-leiders het land af te reizen
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tussen 25 augustus en 6 september om in alle regionale hoofdsteden arbeidersbijeenkomsten toe
te spreken om de redenen van de oppositie van de TUC tegen het budget uiteen te zetten en de
reaktie van de regering ten aanzien van de sekretaris-generaal bij zijn pogingen tot representatie
van vakbondseisen bekend te maken.

Deze rondreis ontmoette overal enorm enthousiasme en steun van de leden, maar werd door
partijleiders als subversie bestempeld. Bentum verklaarde echter, dat "de TUC zich niet zou
laten afhouden door bedreigingen of intimidaties om de rechten van arbeiders te blijven ver-
dedigen . . . . . . de TUC zal geen blauwdruk van de regering zijn . . . . . . Geen regering ter wereld kan

in haar beleid slagen zonder de steun van arbeiders". 201) Hij onthield zich aanvankelijk nog
van het uitroepen van een offici6le algemene staking, maar in het begin van september verklaarde
hij zijn steun aan voorstellen om demonstraties te houden tegen de Nationale Ontwikkelings-
heffing. De regering reageerde met arbeiders te waarschuwen dat een staking tegen de Nationale
Ontwikkelingsheffing beschouwd zou worden als een politieke staking.

Beide partijen stonden gereed voor het eindgevecht; onderhandelingsmogelijkheden tussen
regering en TUC waren niet aangegrepen voornamelijk vanwege de starre houding van de regering.
Een PP-minister gaf de situatie duidelijk weer: "The Government will not sit by and allow itself
to be dictated to by the TUC. Either the government will take the TUC on or the TUC will have
to take the Government on. We have pledged to rule and will see whether it is the government
which has the power to rule or the TUC". 202)

Op 8 september 1971 kondigde de minister van binnenlandse zaken, N.Y.B. Adade, aan dat
"wij Bentum zullen tegenhouden" en hij maakte bekend dat de bankrekeningen van de TUC
bevro ren waren.  203) Op dezelfde dag werden  de  Hall of Trade Unions en Bentum's  huis door
de politie doorzocht. Op 9 september werd onder het uitroepen van een noodtoestand een aan-
vullende wet op kollektieve arbeidsverhoudingen door het parlement gejaagd en aangenomen.
De voornaamste bepalingen van deze wet waren:
-    De GTUC werd ontbonden.
- ledere arbeider zou de vrijheid genieten om lid/of geen lid te worden van een vakbond

(herinvoering van het "open shop"-systeem); en iedere groep van vakbonden was vrij om
zich aaneen te sluiten in een "association, federation, confederation or congress . . . . . for the

attainment of their common aims". Tegelijkertijd kon de wet die ogenschijnlijk de rechten
van de individuele arbeider beschermde, gemakkelijk als een strafwerktuig gebruikt worden
door de regering, daar zij het mogelijk maakte vakbonden vanwege een groot aantal redenen
niet te erkennen (of erkenning te be6indigen).

-   Afschaffing van het "check-off" systeem; iedere arbeider moest er nu individueel in toe-
stemmen dat vakbondskontributie van zijn loon afgetrokken werd. Kontributie zou betaald
worden aan individuele bonden en niet langer aan een centraal orgaan.

-   Stakingen en stakingsdreigementen konden absoluut verboden worden door de regering
"in het belang van de natie". Een 90 dagen durende afkoelingsperiode moest in acht
genomen worden in geval een stakingsdreiging plaatsvond.

Wat de regering met de nieuwe wet beoogde wordt door Damachi als volgt samengevat: "The
New Structure that the government envisaged was the colonial structure of amorphousness,
financial insolvency, political subservience, and lack of direction", 204) een struktuur die een
geringe bedreiging kon vormen voor de partij en haar ontwikkelingsbeleid.

De bewering van de regering dat vakbondsleden de afschaffing van de GTUC en de oplegging
van de Nationale Ontwikkelingsheffing steunden, werd nog in dezelfde week (waarin de ont-
binding van de GTUC plaatsvond) ontkracht door een algemene staking in Sekondi-Takoradi,
geleid door de spoorwegbond en gevolgd door arbeiders in Accra, Tema en andere industri6le
centra. Uit deze staking bleek dat de overgrote meerderheid van de vakbondsleden Bentum's
beleid en kritiek op de regering steunde.

Het is hierbij van belang te wijzen op de overeenkomsten en verschillen tussen de algemene

stakingen in Sekondi-Takoradi in 1961 en 1971:
In beide gevallen vormden de stakingen van arbeiders van Sekondi-Takoradi die tot de meest
enthousiaste en meest invloedrijke aanhangers van beide regimes in hun aanvangsfase hadden
behoord, de ernstigste (civiele) bedreiging van beide regimes. Hoewel de staking van 1971 in
Sekondi-Takoradi niet zo lang duurde als die van 1961 vanwege de slechte planning van de
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staking en de innerlijke verdeeldheid van de spoorwegarbeiders (een splintergroepering steunde
het PP-bewind) waren de gevolgen even ernstig; misschien leidde de staking van 1971 nog
duidelijker dan die van 1961 de op handen zijnde val van het regime in (4 maanden later inter-
venieerde het leger). In beide gevallen waren de doeleinden van de stakingsaktiviteiten het-
zelfde:
- Protest tegen het opleggen van extra-belastingen die niet gerechtigd leken gezien de buiten-

sporige rijkdom en levenswijze van de politiekekdministratieve elite en waarvan betwijfeld
werd of zij tot een echte ontwikkeling zouden bijdragen.

-   Voor minstens een deel van de stakers was het doel van de staking een bewust protest tegen
de inegalitaire struktuur van de samenleving en de autoritaire regeringsstijl van beide regimes.

-   Er lag zeker ook een element van vertegenwoordiging van de belangen van andere onder-
liggende lagen in de samenleving (naast eigen belangenbehartiging) in de staking, daar de
vakbeweging/en stakingsakties vanwege de betrekkelijk zware repressie van oppositiepartijen
de enige mechanismen tot institutionele expressie van de ontevredenheid van de bevolking
waren. In 1971 werden de stakers evenals in 1961 gesteund door verschillende andere
groepen, zoals marktvrouwen en werklozen (hoewel de laatste groep niet veel steun ver-
schafte in de staking van 1971). 205)

Deze doeleinden kwamen niet zozeer voort uit "louter partijpolitieke" of "staatsondermijnende
motieven" (hoewel sommige leiders ook een vervanging van het regime voor ogen stond), maar
veel meer uit de poging om op te komen voor en de legimiteit/en politieke mogelijkheid aan te
tonen van een bepaald type vakbondswezen (liberaal-reformistisch) dat het recht zou hebben
om in een demokratische samenleving het regeringsbeleid te bekritiseren en het een bepaalde
mate van kontinuiteit te verschaffen in de Ghanese samenleving (en zo nodig te verdedigen).

Tevens is het belangrijk erop te wijzen dat in 1971 evenals in 1961 een regionale/ethnische
dimensie mede ten grondslag lag aan de anti-regeringsgevoelens van de arbeiders van Sekondi-
Takoradi. Het PP-bewind bevoordeelde volgens de arbeiders van Sekondi-Takoradi de Ashanti
en  Brong - Ahafo Regions boven de Central en Western Regions. 206) Arbeiders in Sekondi-
Takoradi waren minder bereid offers te brengen voor plattelandsontwikkeling dan arbeiders in
Kumasi, daar zij niet geloofden dat hun geboortestreek een gelijk aandeel in de ontwikkelings-
fondsen zou krijgen. 207) Het zou nochtans een vertekend beeld van de situatie geven om meer
dan marginale betekenis toe te kennen aan dit regionaal/ethnisch element in de staking van
1971. De voornaamste elementen in de staking van 1971 waren de nationale kwesties van
elitisme en autoritarisme van het PP-bewind en de legitimiteit van de rol, die Bentum had
pogen te ontwikkelen voor de GTUC. Bij de staking van 1971 stonden de stakers van Sekondi-
Takoradi, in tegenstelling tot de staking van 1961, achter de GTUC en de overgrote meerder-
heid van de arbeiders in het gehele land. Het is deze eenheid en het gevoel van solidariteit van
Ghanese arbeiders gedurende 1971 die benadrukt moeten worden. Men zou bijna kunnen
spreken van het ontstaan van een identiteit van een nationale arbeidersklasse in deze tijd; de
openlijke konfrontatie tussen GTUC en regering in september 1971 diende - hoewel zij niet
gezocht of verlangd werd door de vakbeweging - eerder tot versterking dan tot ondermijning van
het vertrouwen van de leden in de legitimiteit van Bentum's "onafhankelijke en demokratische"
stijl van vakbondswezen.

Ondanks dit gevoel van eenheid onder de meerderheid van de arbeiders in Ghana in 1971 en
ondanks het feit dat het er op leek dat de stakers in Sekondi-Takoradi gevolgd zouden worden
door de arbeiders in het gehele land, mislukte de algemene staking, en weI om de volgende
redenen:

-   Op de eerste plaats was de staking slecht voorbereid en ongekoordineerd, een grote blunder
van de zijde van Bentum. Bentum's verklaring van steun aan demonstraties tegen het
regeringsbeleid legde de verantwoordelijkheid voor het ondernemen van stakingsakties in
handen van de leiders van de nationale bonden, waarvan de meeste, van mening zijnde - op
grond van eerdere verklaringen van Bentum - dat hij tegen de idee van een algemene staking

was, verrast en onvoorbereid waren.
-   En op de tweede plaats trad de regering direkt hard op tegen de stakers. Ze ontsloeg

onmiddellijk 500 arbeiders van de State Transport Corporation in Accra, nadat zij in
staking waren gegaan, en dit schrikte andere groepen arbeiders - bij het ontbreken van een
gelijktijdige en eensgezinde stakingsaktie - ervan af het risiko van een zelfde behandeling
te lopen. Enkel de arbeiders van Sekondi-Takoradi voelden zich sterk genoeg om stand te

143



houden tegen de regering en ze hielden de staking vol van  12 tot 17 september toen er geen
hoop meer was dat nog anderen hen zouden volgen.

De grote solidariteit van arbeiders en leiders werd ook manifest na de ontbinding van de GTUC.
Reeds gedurende de (korte) bespreking van de aanvullende wet op kollektieve arbeidsver-
houdingen (1971) in het parlement kwamen funktionarissen van de TUC en nationale bonden
bij elkaar in de Hall of Trade Unions en besloten (in overeenkomst met de nieuwe wet) de
TUC weer op te richten met Bentum als sekretaris-generaal, niettegenstaande de obstakels die
de regering haar in de weg zou leggen. De nieuwe TUC zou echter geen wettelijke basis hebben
totdat zij officieel geregistreerd zou zijn en de formulering van de te volgen procedures voor
offici6le registratie werd steeds maar weer verdaagd tot het einde van de Busia-regering.

Er was een grote onzekerheid onder de TUC-leiders over hun toekomst. Bentum kondigde in
het openbaar aan, dat hij niet terugschrikte voor arrestatie, gevangenis en zelfs de dood. 208)
Maar de regering, bewust van de negatieve indruk die een eventuele arrestatie van TUC-leiders
in het buitenland zou hebben, was van mening dat de financi6le chaos binnen de GTUC als
gevolg van de nieuwe wet afdoende zou zijn om de macht van TUC en TUC-leiders te breken.
Funktionarissen van het sekretariaat bleven zonder salaris doorwerken; en mede dank zij het
feit dat bijna alle nationale bonden hun leiders bleven handhaven in de Hall of Trade Unions,
was dagelijkse konsultatie en planning van strategie mogelijk. Toen het steeds duidelijker werd
dat de populariteit van de PP zienderogen afnam, begon de TUC een afwachtingsstrategie aan
te nemen.

Het oppositieblad "The Spokesman" had na de ontbinding van de TUC gewaarschuwd dat"het falen van de CPP om arbeidersproblemen op een realistische wijze te benaderen een
serieuze faktor was geweest in het proces dat leidde tot de coup van  1966". 209) Hoewel  de
vakbeweging geen direkte rol speelde in de coup van 13 januari 1972, droeg zij er indirekt toe
bij. De geslaagde poging van de nieuwe GTUC om ondanks de repressieve houding van de
regering en enkele interne strubbelingen (Bentum had zich volgens sommige vakbondsleiders
te ver op het politieke vlak begeven; en er was de verdenking dat er enkele PP-spionnen onder
de vakbondsleiders waren) het konflikt tussen haar en de regering levend te houden in het
nationale bewustzijn en het overal verspreide gerucht in Ghana dat vakbonden een algemene
staking aan het voorbereiden waren voor het begin van 1972(210), vormden wezenlijke bij-
dragen tot de interventie van het leger.

D.4. Konklusie
Ofschoon er duidelijke overeenkomsten zijn in beleid en ideologie van de GTUC onder het
NLC-bewind en het PP-bewind, viel er toch onder het PP-bewind een radikalisatie te
bespeuren in het overwegend gematigd reformistisch programma van de GTUC onder het
NLC-bewind. Onder het NLC-bewind was de GTUC over het algemeen nog bereid zich
tevreden te stellen met het behalen van kleine voordelen en de offici6le erkenning van haar
eis tot grotere participatie in het regeringsbeleid; maar toen deze gematigde "verantwoorde-
lijke" strategie niet afdoende bleek onder het PP-bewind, kreeg de kritiek van Bentum en
andere TUC-leiders op de regering en de socio-ekonomische status quo een radikaler klank
dan onder de N LC het geval was geweest.

De overgang van een gematigde reformistische kritiek naar een openlijke politieke
konfrontatie werd ingegeven door het konservatieve ekonomische beleid van de PP-regering
(en het voorstellen van alternatieve beleidslijnen van de kant van de GTUC aan het PP-
bewind), het toenemende elitisme/autoritarisme/en tribalisme van het PP-bewind en de wens
van de GTUC om voor een bredere laag van de bevolking te spreken dan voor arbeiders alleen,
trachtend de rol te vervullen van een inoffici6le, maar betrekkelijk radikale oppositiebeweging
bij het ontbreken van een effektieve parlementaire oppositie die de belangen van de kleine
man kon verdedigen.

Met uitzondering van de leden van de betrekkelijk kleine alternatieve vakcentrale, de GCL,
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stond de overgrote meerderheid van vakbondsleden achter deze radikalisatie van het vakbonds-
wezen onder Bentum's leiding gedurende het PP-bewind. Een van de meest signifikante
ontwikkelingen in de Ghanese samenleving tijdens deze periode was het tot stand brengen van
een betrekkelijk hoge graad van arbeiderseenheid en solidariteit als steun voor dat onafhanke-
lijk, reformistisch model van vakbondswezen dat arbeiders van Sekondi-Takoradi steeds hebben
voorgestaan in de geschiedenis van het Ghanees vakbondswezen. Dat deze ontwikkeling in het
ontstaan van een arbeidersklasse niet voldoende tot uitdrukking kwam op het hoogtepunt van
de konfrontatie tussen PP en vakbeweging, de algemene staking van 1971, was te wijten aan de
besluiteloosheid en verwarring van het leiderschap en de onbereidwilligheid van het merendeel
van de vakbondsleden (met uitzondering van de arbeiders van Sekondi-Takoradi) om hun baan
op het spel te zetten in een situatie van toenemende werkloosheid, hoewel leiders zowel als
leden fel gekant waren tegen de regering en haar behandeling van het probleem van een recht-
vaardiger inkomensverdeling in Ghana.

E.          VAKBEWEGING EN ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN DE NATIONAL
REDEMPTION COUNCIL (NRC), 1972 tot heden

E.1. Ontwikkelingsstrategie van de NRC
Na een aanvankelijk aarzelend en konservatief beleid in de eerste weken na de coup van
13 januari 1972, waarin de NRC er toe overging alle privileges die ontnomen waren aan het
leger en de civiele dienst door het Busia-bewind, weer in ere te herstellen, de Nationale Ont-
wikkelingsheffing introk en een extra-premie aan alle legerofficieren en soldaten toekende
(evenals gebeurd was in 1966) niettegenstaande de serieuze ekonomische krisis 211), vond
er een dramatische verandering plaats in het beleid en de ideologie van het tweede militaire
bewind. De populistische stijl van leiderschap en de ideologie van een "nationale revolutie"
roepen de herinnering op aan Nkrumah en het Nkrumaisme, hoewel de NRC gekenmerkt
wordt door een grotere mate van pragmatisme en haar retoriek de marxistisch-leninistische
ondertonen van het Nkrumaisme mist. 212) Op 7 februari 1972 verklaarde kol. Acheampong,
voorzitter van de NRC en staatshoofd: 213)
"Wij beoogden niet enkel een staatsgreep op 13 januari of een vervanging van personen,
maar een authentieke, progressieve, nationale revolutie in dit land . . . . . . Het is onze bedoeling

een aanval te lanceren op de fundamenten van onze samenleving om die faktoren te ver-
wijderen die indruisen tegen onze snelle en orderlijke ontwikkeling en de voorwaarden te
scheppen voor een nieuwe mens in onze samenleving, die ik de "13de januari mens" zou
willen noemen. Wij wagen ons aan een revolutie met onbegrensde dimensies - een revolutie in
onze kultuur en waarden, een revolutie in onze opvatting van "het goede leven", een
revolutie in de transformatie van onze samenleving".

Totdat een stevig fundament voor deze "nationale revolutie" gelegd is, zal de N RC geen af-
stand van de macht doen. En de bevolking van Ghana er aan herinnerend dat Ghana een
ernstige ekonomische krisis doormaakte en dat de N RC de hulp van alle krachten  in de samen-
leving nodig had om deze krisis te boven te komen, benadrukte Acheampong dat "alle maat-
regelen, die wij ook maar zullen nemen om onze nationale problemen tegemoet te treden,
nationaal van omvang en aard zouden zijn; gebaseerd op hard werken, en het beginsel van
self-reliance als harde onderlaag zouden hebben".

Uit deze uitlatingen van kol. Acheampong kunnen de twee voornaamste doeleinden van de
NRC gedistilleerd worden:

1. Ekonomisch herstel en groei gebaseerd op het beginsel van "self-reliance". Het beginsel
van "self-reliance", vervat in het dokument van de "nationale revolutie", het Charter
of Redemption", vereist dat Ghana, voorzover mogelijk, moet vertrouwen op eigen
menselijke en materi6le middelen om ekonomische ontwikkeling mogelijk te maken en
dat Ghana effektieve kontrole moet verkrijgen over de vitale en strategische sektoren
van de ekonomie.

2.   Een socio-kulturele revolutie in de Ghanese levenswijze, d.w.z. in gewoonten, smaak en
attituden, waarvan vele beschouwd worden als schadelijk voor het bereiken van het

145



eerste (ekonomische) doel als ook voor politieke stabiliteit en nationale eenheid. De socio-
kulturele revolutie doelt - tezamen met het beginsel van "self-reliance", dat door deze
socio-kulturele revolutie ondersteund en gedragen wordt - op een drastische vermindering
van Ghana's politieke, ekonomische en psychologische afhankelijkheid van Euro -
Amerikaanse modellen, de vernietiging van het met het kolonialisme samenhangend minder-
waardigheidscomplex en de institutionalisering van positieve nationale en Pan-Afrikaanse
waarden. Om een verandering teweeg te brengen in het Ghanese waardensysteem en de
afhankelijkheid van buitenlands voedsel (Ghana besteedde ten tijde van de coup van 1972
0 80 mil j. aan de import van voedsel) en goederen te verminderen werden in juni 1972
verschillende kampagnes gevoerd, zoals "Eat Local Food", "Patronize Locally Manufac-
tured Goods", etc.

Na de machtsovername verklaarde de NRC onmiddellijk de oorlog aan de ekonomische chaos
die het Busia-bewind had achtergelaten en trachtte een ekonomisch herstel en groei te be-
werkstelligen via een beleid van ekonomisch nationalisme en self-reliance. De prijsstijgingen
voor cacao, goud en hout op de wereldmarkt gaven de NRC een helpende hand bij haar
pogingen de ekonomische positie van Ghana te verbeteren.

De NRC revalueerde de cedi met 420/o en verkoos de harde lijn op het terrein van buiten-
landse schulden. In februari 1972 verwierp de NRC de moratorium rente van $ 72 milj. op
de in de Nkrumah-tijd opgelopen buitenlandse schuld en verder $ 94 milj. van de buitenlandse
schuld (omvattend dubieuze kontrakten met 4 Engelse ondernemingen). Tevens besloot de
N RC met het oog op het feit dat Ghana een rustpauze behoefde om orde op zaken te stellen
in de ekonomie en om de slechte betalingsbalanspositie te verbeteren, om die schulden die de
regering als wettig en bindend beschouwde, enkel op de volgende voorwaarden af te lossen:
de aflossing van deze schulden zou uitgestreken moeten worden over een periode van 50 jaar
volgens de volgende procedure: uitstel van betaling voor de eerste 10 jaar: 100/0 van de
schuld zou afgelost worden gedurende een tweede periode van  10 jaar; en de overige 900/0
zou afgelost worden in de resterende 30 jaar. Het was op 13 maart 1974 dat Ghana met haar
westerse schuldeisers tot een vergelijk kwam in Rome op voor Ghana gunstige voorwaarden.
214)

Om de betalingsbalanspositie te verbeteren schafte de regering het "Open General Licence
System" af en voerde rigoreuze importrestrikties in. Buitenlandse valuta werden enkel
besteed aan de meest essentiole vereisten van konsumptie en produktie. 215) Deze strikte
importrestriktie werkte niet enkel (hoewel vaak artifici*le) tekorten aan konsumptie-
goederen in de hand, maar ook vaak tekorten aan grondstoffen en onderdelen voor indus-
triele ondernemingen, die geregeld de produktie geheel af gedeeltelijk moesten stilleggen.

Tegelijkertijd met deze strikte importrestriktie trachtte de N RC de agrarische produktie
op te voeren. De NRC geloofde dat de ekonomische emancipatie van Ghana zou moeten
beginnen met een "revolutie" in de landbouw. De jaren 1972-74 werden daarom uitge-
roepen tot "agrarische jaren"; en in april  1972 werd het thans befaamde programma
"Operation Feed Yourself" (OFY) gelanceerd als de hoeksteen van het beleid van "self-
reliance". Het primaire doel was de voedselproduktie dermate op te voeren dat Ghana geen
voedsel meer hoefde te importeren en dat de voedselprijzen gedrukt zouden worden.
Andere doeleinden van het OFY-programma waren de levering van grondstoffen voor de
lokale industriegn en de bevordering van de export van handelsgewassen om Ghana's af-
afhankelijkheid van cacao als voornaamste leveringsbron van buitenlandse valuta te doorbreken.

Het OFY-programma werd aanvankelijk met enthousiasme door de Ghanezen begroet en
bij vele scholen/instellingen/huizen vindt men thans tuinen. In sommige opzichten was het
OFY-programma zeker suksesvol. De re6le produktie van voedsel ging met sprongen voor-
uit. 216) Als een poging om buitenlandse valuta te sparen had het OFY-programma ook
enig sukses, ofschoon de drastische stijgingen in olieprijzen deze besparingen op import
van voedsel en agrarische grondstoffen meer dan teniet deden. In 1972 bedroeg de import
van olie 0 28 milj.; rond 1974 ongeveer ¢130 milj. Misschien was het OFY-programma
nog het meest suksesvol in psychologisch opzicht; kol. Acheampong was deze mening in
elk geval toegedaan, toen hij opmerkte: "Ghanezen hebben geheel spontaan hun
opmerkelijke veerkracht en self-reliance getoond . . . . . . . . (en) nieuwe attituden en smaak aan
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de dag gelegd. Dit is een gelukkige ontwikkeling, die mijn regering zal blijven aanmoedigen".
217) Maar het OFY-programma had ook ernstige tekortkomingen. Degenen die het meest
profiteerden van de gegarandeerde prijzen en de door de regering gesubsidieerde agrarische
diensten waren niet zozeer de kleine boeren als wei voornamelijk de rijke boeren, staats-
ambtenaren, handelslieden en militaire officieren, die de geboden mogelijkheden in de
agrarische sektor met beide handen aangrepen. Er waren grote moeilijkheden met de opslag,
distributie en markten van het geproduceerd voedsel, wat in belangrijke mate bijdroeg tot
artifici6le voedseltekorten en de hoge prijzen die de konsument moest blijven betalen voor
voedsel ondanks de goede oogsten.

Naast haar stimulering van de agrarische produktie trachtte de regering ook de industritile
produktie op te voeren en een grotere kontrole te verkrijgen over de vitale sektoren van de
ekonomie, "the commanding heights of the economy", als onderdeel van haar beleid van
"self-reliance".

De regering stelde pogingen in het werk om het aantal industriedle ondernemingen uit te
breiden en een geihtegreerde industrie tot stand te brengen. Een speciaal opgerichte
Aluminium Industries Commission tracht in samenwerking met buitenlandse ondernemingen
een geihtegreerde aluminiumindustrie in Ghana tot stand te brengen, gebaseerd op de rijke
bauxietlagen in Kibi en Nyinahin. 218) De rijke kalksteenlagen in Nauli zullen ontgonnen
worden voor de fabrikage van kalk en cement. De regering opende weer een aantal industri61 e
projekten, die na de val van Nkrumah  in 1966 opgegeven waren; en de regering hoopt dat de
toename in de produktie van agrarische grondstoffen zal leiden tot nieuwe agro-industridle
ondernemingen en zij poogt gevolg te geven aan de oproep van de goeverneur van de Bank of
Ghana, Dr. Amon Nikoi, om het in de zestiger jaren gevoerd beleid, gericht op het opzetten
van "import-substituerende industrialisatie", om te buigen naar een beleid gericht op het
opzetten van "voor de export producerende industriedn" met  het oog op het verdienen van
buitenlandse valuta. 219)

In juni 1972 kondigde de regering haar voornemen aan om tot onderhandelingen over te
gaan over staatsparticipatie in buitenlandse mijn- en houtondernemingen. De regering
prefereerde participatie boven nationalisatie "omdat de regering zich ten volle bewust is van
de noodzaak de deskundigheid van buitenlandse ondernemingen in de exploitatie van deze
industrieiin te behouden."220) Vanwege deze technische en managementdeskundigheid zou
de regering verder gezamenlijk ondernemerschap met buitenlandse ondernemingen toe-
juichen; buitenlandse overheersing over de Ghanese ekonomie zou echter gereduceerd
worden. Daar deze wijze van overname van grote buitenlandse bedrijven geen wezenlijke
bedreiging vormde voor deze ondernemingen, ja zelfs voordelig kon zijn (staatsbescherming)
voor hun operaties, zijn de meeste buitenlandse ondernemingen bereid om staatsparticipatie
te aanvaarden. 221)

De N RC ging over tot een beleidsherziening met betrekking tot privaatinvesteringen om
duidelijker de terreinen af te bakenen waarop buitenlandse investeringen aangemoedigd
zouden worden en om meer ruimte te scheppen voor binnenlandse investeringen.

Op 9 januari  1973 werd een kapitaalinvesteringsdekreet uitgevaardigd en een regeringswit-
boek uitgegeven waarin Ghana's investeringsbeleid uiteengezet werd. Op grond van het
beginsel van "self-reliance" en de doctrine van "capturing the commanding heights of the
economy" werden de sektoren en voorwaarden voor buitenlandse investeringen aangegeven
en werd een Capital Investment Board, dat de maatregelen van het investeringsbeleid van de
regering ten uitvoer zou brengen, gemachtigd om attraktieve koncessies te doen aan poten-
tiale buitenlandse investeerders. Vijf soorten eigendom van ondernemingen werden aan-
gegeven:

1. Volledig staatseigendom: sektoren hiervoor gereserveerd waren openbare nutsbedrijven;
infrastrukturele projekteh; wapenfabrikage.

2. Gezamenlijk eigendom van staats- en buitenlands kapitaal: sektoren hiervoor gereser-
veerd zijn de volgende:
-   hout en mijnbouw (minimaal 550/0 staatsparticipatie);
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-    aluminium en olie (respektievelijk 20 en 300/0 staatsparticipatie);
- commerciale radio en tv (minstens 500/0 staatsparticipatie);
- geselekteerde commerci6le, industri6le en agrarische ondernemingen (minstens 550/0

staatsparticipatie).

3. Gezamenlijk eigendom van Ghanees en buitenlands privaatkapitaal (minstens 400/0 Ghanese
participatie in ondernemingen met een jaarlijkse omzet van minder dan e  1  milj.).

4. Volledig Ghanees privaateigendom (ondernemingen met geringe kapitaalinvestering, gebruik
makend van een betrekkelijk eenvoudige technologie).

5. Volledig buitenlands privaateigendom (ondernemingen met hoge kapitaalinvestering en
tamelijk verfijnde technologie). 222)

Op 30 april 1975 werd het beleid, gericht op grotere kontrole van de vitale sektoren van de
ekonomie en Ghananisering van de ekonomie nog verder doorgezet met de uitvaardiging van
het Dekreet over het Investeringsbeleid. 223) Dit dekreet sloot het "volledig buitenlands eigen-
dom", dat het kapitaalinvesteringsdekreet van  1973 nog erkend had als een onderscheiden
type van ondernemingseigendom in de samenleving, uit met ingang van 31 december 1975
(later verdaagd tot 31 december 1976); en verschillende organen werden in het leven geroepen
om de maatregelen van het dekreet ten uitvoer te brengen.

Het nieuwe investeringsbeleid van de regering schijnt niet wezenlijk af te wijken van alle andere
pogingen die sinds 1968 gedaan zijn ter Ghananisering van de Ghanese ekonomie. De N RC, in
tegenstelling tot Nkrumah, is nooit tegen het tot stand brengen van een klasse van Ghanese

privaatondernemers geweest, zelfs niet tegen een klasse van grote (Ghanese) privaatonder-
nemers, maar wenste weI op te treden tegen privaatondernemers die hun ondernemingen op-
bouwden op basis van "korruptie", egoisme en anti-sociale aktiviteiten". 224) Het is duidelijk
dat de N RC (naast aktieve staatsparticipatie in het ekonomische leven) uit is op het kre6ren
van een nationale bourgeoisie die niet enkel, zoals vroeger het geval was, gekoncentreerd zou
moeten zijn in import, kleinhandel en diensten. 225)

De ontwikkelingsstrategie van de N RC heeft tot dusverre - ondanks enkele gunstige maat-
regelen met betrekking tot de onderliggende lagen van de bevolking - de geprivilegieerde
klassen bevoordeeld niettegenstaande alle revolutionaire retoriek, waardoor het aanvankelijk
app61 van de N RC aan de massa van de bevolking grotendeels is weggeobd.

Het participatie-beleid van de NRC heeft de positie van buitenlands kapitaal in de Ghanese

samenleving (nog) niet wezenlijk aangetast; de bescherming van de staat (door staatspartici-
patie) verzekert buitenlandse ondernemingen van hogere winsten op kapitaal geihvesteerd in
Ghana dan elders, met een lage beloning van arbeiders als basisbeginsel van deze winsten.
Ghanees privaatkapitaal wordt thans gestimuleerd door allerlei kredietfaciliteiten, gegaran-
deerd door de staat. De intellektuele/administratieve/en militaire elite zag haar oude privileges
hersteld en velen van hen begeven zich thans - op grond van bevoorrechte behandeling bij het
verkrijgen van kredietfaciliteiten/korruptie - in zaken. Deze elite kan vaak goedkoper (op
grond van vastgestelde prijzen) voedsel verkrijgen, geproduceerd op staatsfarms en farms van
bureaucraten/ondernemers, opgeslagen in leveringsdepots bij de ministeries en beschikbaar
voor instituties en geprivilegieerde klassen. Peasants, kleine producenten en stedelijke arbeiders

zijn verstoken van deze staatsmarkten en zitten vast aan het netwerk van patronage- en schuld-
relaties met lokale handelaren en transporteurs, die zeer hoge prijzen durven vragen (en "deze

vijanden van de revolutie" zijn moeilijk te pakken door militaire operaties). De tijden dat leden
van de N RC zich een eenvoudige (militaire) levensstijl en inkomen aanmaten (in tegenstelling
tot de flamboyante levensstijl van PP-leiders), wat haar app61 aan de massa verhoogde, zijn wei

voorbij; de grote meerderheid van de militaire officieren heeft zich door handel en korruptie
verrijkt.

Kleine producenten werden bijzonder getroffen door importrestrikties en hoge transport-
kosten. Cacaoboeren werden gekonfronteerd met zo'n lage prijzen dat zij weinig geneigd zijn
om de produktie te verhogen; zelfs toen de wereldprijzen van cacao stegen tot £ 700 per
ton, betaalde de CMB slechts   £ 290 aan lokale producenten. Hoewel arbeiders hun lonen
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verhoogd zagen, waren deze loonsverhogingen niet voldoende om hen te kompenseren voor de
sterk gestegen prijzen: de lokale voedselprijsindex, 100 in maart 1963, stond in augustus 1972
op 253, en in augustus 1973 op 344.

Schijnbaar vanwege interne konflikten binnen de N RC en pogingen om het vertrouwen van de
massa in het militaire bewind weer wat te herstellen vonden op 9 oktober 1975 belangrijke
wijzigingen plaats in het militaire bewind. Op die dag werden 11 regeringskommissarissen ont-
slagen en de rest kreeg een nieuwe portefeuille (waarmee 3 kommissarissen geen genoegen
namen en hun ontslag indienden). Kolonel (thans generaal) Acheampong installeerde een
Supreme Military Council  (SMC), die de N RC verdrong als het voornaamste wetgevend en
administratief orgaan in Ghana. De nieuwe raad van militairen bestaat uit de hoogste militaire
officieren tezamen met kol. Acheampong, die nu voorzitter is van beide raden. De N RC werd
opnieuw samengesteld en bevat nu leden van de SMC, regionale en ministeri6le kommissarissen
en ander militair personeel. 226) Deze wijzigingen in de militaire regering hebben echter tot
nog toe niet geleid tot fundamentele veranderingen in het tot dusverre gevoerd beleid.

E.2. Rol van de Vakbeweging in de Ontwikkelingsstrategie van de NRC

Na de coup werd de GTUC weer opgericht; en op 11  februari 1972 trok een dekreet van de
NRC de aanvullende wet op kollektieve arbeidsverhoudingen van 1971 officieel weer in en
maakte de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen van  1965 weer van kracht.

Het herstel van de GTUC was niet de enige daad van het populistisch bewind om de steun Oan
de vakbeweging te winnen voor de "nationale revolutie" en de "ekonomische oorlog". De
regering was de GTUC behulpzaam om de kwade gevolgen van de wet op kollektieve arbeids-
verhoudingen van 1971 teniet te doen, met name de verslechterde financidle positie van de
GTUC. De regering stelde het automatische "check-off"-systeem weer in werking; zij schrapte
de $ 60.000 aan woonbelasting, die de GTUC nog verschuldigd was aan de Accra-Tema City
Council. Zij gaf de GTUC een lening van $ 88.000 om de salarissen te betalen van 175 werk-
nemers van de GTUC die ontslagen waren na de ontbinding van de GTUC. Zij onthief de GTUC
van haar verplichting om meer dan $ 1.000.000 aan staatsleningen terug te betalen, die dateer-
den van de Nkrumah-periode. De NRC vaardigde een dekreet uit (NRCD 111), waarin zij
verklaarde dat de bevindingen van de Munufie kommissie 227) als nog ten uitvoer zouden
worden gebracht, wat met zich mee bracht dat de GTUC meer dan $ 360.000 zou ontvangen
van TUC-leiders uit de Nkrumah-periode, die fondsen van de GTUC op ongerechtigde wijze
besteed hadden. Misschien wei de voornaamste gift van de N RC aan de GTUC was de (eigen-
doms) overdracht van de Hall of Trade Unions aan de GTUC op 1 mei 1974.

Op 2 september 1972 beloofde kol. Acheampong in een toespraak tot "enthousiaste"
arbeiders bij de Hall of Trade Unions 228), welke gebeurtenis volgens een regeringskrant de
herinnering opriep aan Nkrumah en zijn pro-arbeiders beleid 229), een werkloosheids-
verzekering en goedkope woningen aan de arbeiders. Pogingen (hoewel zonder sukses) werden
ondernomen om de stijgende prijzen, evenals de lonen, te regelen door de oprichting van een
Prices and Incomes Board in oktober 1972, hetgeen aansloot bij de sinds 1967 door de GTUC
geuite wens om een nationaal loon- en prijsbeleid in het leven te roepen. Vanuit het besef dat
de ontevredenheid van de arbeiders met het Sociale Verzekeringsfonds voortkwam uit het
gevoel bij de arbeiders dat zij toch niet van het fonds konden profiteren tijdens hun leven,
moedigde de regering het bestuur van het fonds aan om het verzekeringswezen in overeen-
stemming te brengen met de verlangens van de arbeiders.

De regering ondernam ook pogingen om het werkloosheidsprobleem te verlichten door het
weer openen van industri6le ondernemingen en staatsfarms uit de Nkrumah-tijd, die na de
coup verlaten waren, het opzetten van nieuwe agrarische en goedkope woningbouwprojekten.
En zij trachtte de werkzekerheid in Ghana te verhogen; een richtlijn van de kommissaris van
arbeid van 20 april 1972 hield onder meer in: "Werkgevers die tien of meer arbeiders tegelijker-
tijd willen ontslaan, moeten de kommissaris daarvan verwittigen . . . . . . in een schrijven . . . . . . .

waarin de omstandigheden aangegeven worden die aanleiding gaven tot het ontslag; . . . . . . men
kan niet tot dergelijke ontslagen overgaan, totdat de kommissaris daartoe permissie gegeven
heeft". 230)
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Een zeer belangrijke maatregel ter verkrijging van de steun van de arbeiders voor haar ontwik-
kelingsprogramma was het verhogen van lonen en salarissen. De regering verhoogde het
minimumloon tot 0 2 in 1974 in plaats van de door (door de regering benoemde) Salaris-
herzieningskommissie voorgestelde 0 1.80.231)

Niet alleen verschillende daden, maar ook een gedeelte van de retoriek/ideologie van de NRC
scheen pro-arbeider te zijn en gericht op het winnen van de arbeiders voor de "nationale
revolutie".

In zijn befaamde speech tot de arbeiders op 2 september 1972 bracht Acheampong als zijn
mening naar voren dat soldaten deel uitmaakten van de "broederschap van arbeiders" en dat
arbeiders "de voorhoede van iedere revolutie vormden"; en hij vereenzelvigde de doeleinden

van zijn regering met die van de vakbeweging in tegenstelling tot "de ontbonden Progress
Party (waarin) zich personen bevonden die totaal antagonistisch waren geweest ten aanzien
van de arbeidersklasse in dit land sinds de vroege dagen van de strijd voor de onafhankelijk-
heid". 232) Bij de installatie van de Salarisherzieningskommissie in 1973 benadrukte kol.
Acheampong "de noodzaak om een mechanisme in de nieuwe loonstruktuur in te bouwen
dat de kloof tussen de lagere en hogere inkomensgroepen zou verkleinen". 233) Soms was
de retoriek van de  N RC gericht tegen de werkgevers en verschillende malen drong de
kommissaris van arbeid er bij de werkgevers op aan om kollektieve onderhandelingen niet
uit te stellen en arbeiders met respekt te behandelen. In september 1972 ging de kommissaris
zelfs zo ver dat hij buitenlandse werkgevers/managers waarschuwde dat zij nog dezelfde dag
het land uitgezet zouden worden, als zij "onderdrukkende maatregelen" troffen ten aanzien
van hun Ghanese arbeiders. 234) Over het algemeen echter was de retoriek van de N RC
- daar de NRC ook haar betrekkingen met (buitenlandse) werkgevers niet wilde verstoren -
verpakt in meer praktische termen: zij drukte ondernemers op het hart dat de enige manier
om produktie te verhogen en industri6le vrede te bewaren verbeterde arbeidskondities voor
de werknemers waren.

De N RC scheen inderdaad door haar akties en retoriek ten gunste van de arbeiders - hoewel
deze soms afgewisseld werden met akties en uitspraken, die als anti-arbeider bestempeld
zouden kunnen worden - dichter bij de arbeiders(beweging) te staan dan andere regeringen
sinds Nkrumah, op grond waarvan zij rekende op de aktieve steun van de arbeidersbeweging
voor haar ontwikkelingsbeleid. En geleidelijk kreeg ook de rol, die de NRC toebedacht had
aan de vakbeweging in haar ontwikkelingsstrategie, duidelijker gestalte:

1.   De vakbeweging zou vrij zijn en onafhankelijk en de N RC zou de konventies van de
1AO met betrekking tot het verenigingsrecht van arbeiders erkennen. Maar al te snel
werd duidelijk dat die onafhankelijkheid gebonden was aan bepaalde voorwaarden.
Majoor Kwame Asante, de eerste kommissaris van arbeid, zei tot het bestuur van de
GTUC dat alle vakbonden "onafhankelijk maar toch verantwoordelijk" zouden moeten
zijn. Het was maar al te duidelijk aan de bestuursleden dat de woorden van de kommis-
saris impliceerden dat de vakbonden zo lang hun onafhankelijkheid "mochten" bewaren
als zij zich hielden aan de spelregels (vermijding van stakingen) en hun loyaliteit aan het
militaire bewind niet aan twijfel onderhevig was.

Er werden echter niet alleen voorwaarden gesteld aan de onafhankelijkheid van de vak-
beweging, er waren ook voorbeelden van potenti6le en redle invloed op en interventie
in vakbondsaangelegenheden.

Het was veelbetekenend dat de NRC, ondanks een aanvankelijke belofte, uiteindelijk
weigerde de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen van 1965 dusdanig te veranderen
dat de GTUC niet langer zou bestaan op basis van "een wet van het parlement" (waar-
door de GTUC ook weer door een wet, zoals in de Busia-tijd, ontbonden kon worden)
maar op basis van "het verlangen van vakbondsleden om zich te verenigen"; deze wet
kon steeds als een stok achter de deur gehouden worden door de N RC. De oprichting
van een N RC-bureau  in de Hall of Trade Unions, waar de eerste kommissaris van
arbeid 66n dag per week doorbracht, verschafte niet enkel de mogelijkheid tot betere
kommunikatie tussen GTUC en N RC, maar ook tot betere supervisie. 235)
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Majoor Asante intervenieerde regelmatig in vakbondsaangelegenheden. Hij greep in bij de
verkiezingen van de GTUC in mei 1972. Hij instrueerde dat alle uitnodigingen van inter-
nationale vakbondsorganisaties tot het bijwonen van konferenties eerst zijn ministerie
moesten passeren. En Gray geeft nog meerdere voorbeelden van interventies door de
alom aanwezige kommissaris van arbeid, die meestal gericht waren op het vermijden van
stakingen en het oplossen van werkelijke en potenti6le konflikten binnen de bonden. 236)

2. Vakbeweging moest zich afhouden van stakingen. In april  1972 riep majoor Asante op tot
een 20 jaar durend "industrieel bestand"; en de regering kondigde aan dat degenen die
stakingen aanmoedigden, veroordeeld zouden worden onder N RCD 90, een anti-subversie-
dekreet, waarbij schuldigen voor een militair tribunaal moesten verschijnen. 237) Wanneer
stakingen en demonstraties toch plaats vonden, was de N RC er vliegensvlug bij om ze te
veroordelen. Soms kwam een militaire officier, in het bijzonder majoor Asante, naar de
werkplaats om de arbeiders vermanend toe te spreken; en in het begin van de N RC-
periode werden stakende arbeiders onderworpen aan militaire exercities. Om stakingen te
voorkomen trachtte de  N RC ook het systeem van kollektieve onderhandelingen te ver-
beteren en uit te breiden met name in de staatsondernemingen en de civiele dienst.

3.   Het opvoeren van produktiviteit en het verbeteren van discipline in de arbeidsplaatsen. Op
de eerste meidag 1973 riep kol. Acheampong arbeiders op tot grotere produktiviteit om
de onderontwikkeling van het land teniet te doen en het self-reliant te maken: "Jullie
moeten de houding van patriotten en produktiemanagers aannemen, vastberaden bezig
met het opvoeren van de produktie..... De Ghanese arbeider heeft een nieuwe visie en een
nieuwe geest nodig om "self-reliant" te worden". 238) In februari 1972 begon de NRC
de strijd aan te binden tegen het gebrek aan discipline bij de openbare diensten, met name
het laat verschijnen op het werk en de geringe produktiviteit. Soms kwamen "ongedisci-
plineerde" arbeiders er af met een berisping, maar vaker werden zij onderworpen aan
militaire exercities.

4.   Participatie van de vakbeweging in de ontwikkelingsstrategie van de overheid. Kol. Ache-
ampong en andere leden van de NRC maakten na de machtsovername hun behoefte ken-
baar aan "konsultatie met de verschillende lagen van de bevolking in het regeringsbeleid
om in nauw kontakt met de bevolking de verschillende verlangens en grieven te weten te
komen". 239) De grotere mate van kommunikatie tussen overheid en vakbeweging dan
in de PP-periode blijkt uit het feit dat de kommissaris van arbeid twee volle dagen per
week aan TUC-zaken besteedde en dat de overheid TUC-funktionarissen om advies vroeg
met betrekking tot voorgestelde veranderingen in de arbeidswetgeving en in de organisatie-
struktuur van lokaal bestuur; en nog meer dan in de tijd van de N LC werden vakbonds-
funktionarissen benoemd in een groot aantal komitees, kommissies en raden.

5.    Instrukte van arbeiders in de stellingen van het Charter of Redemption.
Kol. C.R. Tachie-Menson, kommissaris van informatie, kondigde in november 1974 aan dat
studiegroepen opgericht zouden worden in alle departementen, staatsondernemingen,
fabrieken en instituten om arbeiders in staat te stellen zich de inhoud en strekking van het
Charter of Redemption eigen te maken; en de vakbeweging kon een grote rol spelen bij de
organisatie/onderricht van de studiegroepen.

6. Praktische deelname aan het self-reliance-programma en investeringsbeleid van de regering.
In 1974 deed kol. Acheampong een beroep op de TUC om een praktisch bewijs te leveren
van haar toewijding aan het nationale beleid van self-reliance door het oprichten van een
aantal warenhuizen en winkels voor arbeiders die konden konkurreren met de distributie-
handel in het land, die voor al te lange tijd gemonopoliseerd was door een beperkt aantal
handelsfirma's en andere belangen. 240) En kol. Felli, kommissaris van ekonomische
planning, kondigde in 1975 aan dat de regering de vakbeweging zou helpen bij het ver-
krijgen van aandelen in die firma's die in het dekreet over het investeringsbeleid van de
regering aangeduid waren. 241)

De rol van de vakbeweging in het beleid van "self-reliance" van de regering vertoont grote
overeenkomst met het beleid van de CPP ten aanzien van de vakbeweging. Beide regeringen
hebben grote aandacht geschonken aan de vakbeweging en hebben zich voorgedaan als
"arbeidersregeringen", hoewel de N RC zich nooit tot het socialisme bekend heeft. Zij hebben
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sterk de nadruk gelegd op de inbreng van de vakbeweging in de nationale revolutie door het
geven van onderricht in de ideologie van de regering (hoewel meer in de CPP-tijd dan in de
N RC-tijd), het bijbrengen van produktiviteit, het vermijden van stakingen, de oprichting van
"people's stores" en investeringen in ondernemingen; en ook de N RC heeft weI eens
gesproken over de noodzaak van participatie van arbeiders in het management (hoewel daar-
van tot nog toe niets gekomen  is). 242) Evenals onder het CPP-bewind heeft de N RC na
aanvankelijke verhogingen van het minimumloon geweigerd om (tot dusverre) verdere loons-
verhogingen toe te staan (ondanks de aandrang van de vakbeweging en de toenemende
inflatie). En tenslotte hebben beide regeringen gepoogd een evenwicht aan te brengen tussen
de belofte of werkelijke verlening van gunsten en privileges aan de ene kant en de dreiging met
inmenging of werkelijke inmenging aan de andere kant. Toch geniet de vakbeweging onder de
NRC tot dusverre een groter mate van vrijheid en onafhankelijkheid dan onder het CPP-bewind,
hoewel het voortduren van deze vrijheid en onafhankelijkheid schijnt af te hangen van "goed
gedrag" en loyaliteit van de vakbeweging aan het regime.

E.3. Feitelijke Rol (tot dusverre) gespeeld door de Vakbeweging tijdens de Regering van
de NRC

De omverwerping door de NRC van het Busia-bewind, dat door de arbeiders als een anti-
arbeidersregering was beschouwd, werd ten zeerste door de vakbeweging toegejuicht en massale
demonstraties van arbeiders werden weer op touw gezet ter ondersteuning van de NRC en
haar ontwikkelingsprogramma. Hoewel dit aanvankelijk enthousiasme inmiddels geluwd is,.
heeft de vakbeweging zich tot op de dag van heden, afgezien van enkele kritische geluiden,
bereid getoond haar medewerking te verlenen aan de N RC en haar ontwikkelingsbeleid om de
volgende redenen:

1.   Het herstel van de GTUC door de NRC en verschillende aktiviteiten en uitspraken van de
NRC wekten de indruk dat het militaire bewind de arbeiders en de arbeidersbeweging
over het algemeen een warm hart toedroeg en dat het een grotere flexibiliteit en
kommunikatie aan de dag zou leggen met betrekking tot de vakbeweging dan de vooraf-
gaande civiele regering.

2.   De vakbeweging was zich ten volle bewust dat de nieuwe regering vastberaden was om
ekonomische en politieke stabiliteit teweeg te brengen en niet gediend van "subversieve"
ekonomische en politieke aktiviteiten. Een "konstruktieve" houding ten aanzien van het
regime scheen meer vruchten af te werpen voor de vakbeweging dan een destruktieve
houding, welke de betrekkelijk goedgunstige houding van het bewind ten aanzien van de
arbeiders(beweging) in gevaar kon brengen.

3.   Het overgrote deel van de vakbondsleiders was echter ook positief bereid medewerking
te verlenen aan het ontwikkelingsbeleid van de regering op grond van het feit dat de vak-
beweging zich met veel doelstellingen van de "nationale revolutie" kon vereenzelvigen.

4.   De vakbeweging behoefde na de coup een "rustpauze" en een vreedzame verhouding
met de NRC om de gevolgen van de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen van 1971
te boven te komen, zich organisatorisch/financieel te versterken en haar edukatieve
aktiviteiten op te voeren. "Zuivere" vakbondsaktiviteiten staan thans hoger aangeschreven
in het blazoen van de vakbeweging dan "politieke" aktiviteiten; enkel in geval van
ernstige anti-arbeiders aktiviteiten en uitspraken van overheidszijde zal de vakbeweging
haar kritiek op het regime laten horen en in laatste instantie een krachtmeting met het
regime riskeren.

5.   Een belangrijke stap voor het verkrijgen van de steun van de vakbeweging was de ingreep
van de NRC in de verkiezingsstrijd van de GTUC in mei 1972. De twee voornaamste
kandidaten voor de funktie van sekretaris-generaal van de GTUC waren de gematigde
A.M. Issifu, waarnemend sekretaris-generaal van de GTUC en algemene sekretaris van de
Agricultural Workers Union, en niemand minder dan de militante J.K. Tettegah, ex-
sekretaris-generaal van de GTUC en AATUF, die recentelijk uit ballingschap was terug-
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gekeerd en zich binnen de kortst mogelijke tijd verzekerd had van de funktie van regionale
organisator van de machtige industriebond ICU. 243) Daar de NRC, die haar "ekonomische
oorlog" niet verstoord wilde zien door ideologisch en industrieel militantisme, ervan over-
tuigd was dat Tettegah een uitstekende kans maakte om gekozen te worden, besloot ze het
aangekondigde buitengewone kongres van de GTUC (in mei 1972), waarop de verkiezingen
zouden plaatsvinden op te schorten, waardoor het aanblijven van  (de door de N RC geprefe-
reerde) Issifu als waarnemend sekretaris-generaal verzekerd was. Het volgend kongres zou
gehouden worden  in  1974. In augustus  1973 werd Tettegah echter ter dood veroordeeld
(later veranderd in levenslange gevangenisstraf), daar hij betrokken zou zijn geweest bij een
coup. Wat hiervan ook waar moge zijn, de regering stelde door aktie te nemen tegen Tette-
gah het leiderschap van de gematigde Issifu veilig; in 1974 werd Issifu tot sekretaris-generaal
gekozen.

De grote mate van samenwerking tussen GTUC en N RC kan geillustreerd worden aan de volgen-
de punten:
-   De TUC geeft bij verschillende gelegenheden blijk van haar steun voor/instemming met het

ontwikkelingsbeleid van de regering. 244)
-    Er is een voortdurende oproep tot verhoging van produktiviteit door vakbondsleiders; en

het jaar 1976 werd uitgeroepen tot een jaar van "Operation High Productivity". 245) Maar
de GTUC wees erop dat niet enkel de TUC verantwoordelijk was voor het verbeteren van
de produktie, maar ook de regering en werkgevers. De GTUC deed een beroep op werk-
gevers om systematische trainingsprogramma's op te zetten voor hun arbeiders en over te
gaan tot de oprichting van "work councils". 246)

-   Er is een konstante nadruk op/en instruktie in het vermijden van stakingen en het volgen
van de voorgeschreven procedures om industrilile konflikten op te lossen. Het aantal
stakingen is de laatste jaren drastisch afgenomen (zie tabel 29), terwijl de nadruk die de
vakbeweging legt op kollektieve onderhandelingen tot uiting komt in het toegenomen
aantal kollektieve overeenkomsten in de laatste jaren (zie tabellen 32 en 33).

Tabel 32. Kollektieve Overeenkomsten in Ghana

Jaar Aantal nieuw Aantal uitgevaardigde Totaal aantal van 0/0 van het aantal

getekende onderhandelings- kracht zijnde vakbondsleden
overeenkomsten certifikaten kollektieve over- onder kollektieve

eenkomsten overeenkomsten

1959-60                       3                              -                               -                               -
1960-61                        7                              -                                 28                            -
1962-63                       6                                75                            -                               -
1965-67                      17                              837                            -                               -
1967-68                      18                              431                             -                               -
1969-70                      14 247 121               48

1973              -                -                148               55

Bron: Gray, P.S., The Role of the Trades Union Congress in the Economy of Ghana: Prospects for the next
decade, paper gepresenteerd op de 17de jaarlijkse vergadering van de ASA, Chacago, 30 okt. - 2 nov.,
1974.

-   De GTUC leverde in antwoord op de uitnodiging van kol. Acheampong praktische
bewijzen van haar toewijding aan het nationale beleid van self-reliance. Het vierjaarlijkse
kongres van de GTUC te Accra in 1974 drong er bij het bestuur van de GTUC op aan om
"een levensvatbare ekonomische sektor in het ontwikkelingsprogramma van het land te
kreiiren door direkte investeringen in ondernemingen als distributiehandel, agrarische
ondernemingen en transport naast de geplande arbeiderswoningvereniging". 247)
Verschillende bonden investeerden in ondernemingen en openden winkels om goederen te
verkopen aan hun leden tegen vastgestelde prijzen. De GTUC moedigde arbeiders aan om
aandelen te kopen (uit besparingen van credit unions en te vormen ko6peraties) en kocht
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Tabel 33. Nationale Bonden en Kollektieve Overeenkomsten in Ghana (in 1973)

Vakbond Geschatte Aantal getekende 0/0 van de leden

aantal leden overeenkomsten onder kollektieve
(minstens) overeenkomsten

1.  Industrial and Commercial Workers
Union 80.000                     80                          80

2. Construction and Building Trades
Union 39.000                       5                          70

3. Ghana Mineworkers Union 23.500                     2                      100
4. General Agricultural Workers 40.000                     6                        35
5. Maritime and Dockworkers 20.000                     7                        90
6. Public Utility Workers 12.200                     4                      100
7. Timber and Woodworkers 16.000                     13                          75
8. Teachers and Educational Workers 14.100                     7                        50
9. Public Service Workers 16.000                     1                        25

10. General Transport and Petroleum
VVorkers 5.000                   18                       80

11. Health Services Workers 9.000                       4                          20

12. National Union of Seamen 3.120                       1                          20

13. Private Road Transport 25.000                     2                          1
14.  Posts and Telecommunications Workers 7.422                     0                         0
15. Local Government Workers 19.000                     0                         0

16.  Railway and Ports Workers 10.500                       0                            0

17. Railway Enginemen 816            0              0

TOTAAL 340.658 148             55

Aantekening:  Van de 17 nationale bonden waren er 10 zgn. "governmental unions", wat betekent dat
zij "civil servants" bevatten, die tot 1975 uitgesloten waren van kollektieve onderhande-
lingen met de regering.

Bron: Gray, P.S., The Role of the Trades Union Congress in the Economy of Ghana: Prospects for the
Next decade, paper gepresenteerd op de 17de jaarlijkse vergadering van de ASA, Chicago,
30 okt. - 2 nov., 1974.

zelf aandelen in de door het Dekreet over het Investeringsbeleid aangeduide ondernemingen.
-   De vakbeweging bevorderde het onderricht in het Charter of Redemption in verschillende

ondernemingen en departementen en spoorde arbeiders in overeenstemming met de
stellingen van het Charter, aan tot het verlenen van vrijwillige diensten ten bate van de
ontwikkeling van het land.

Naast deze overwegend nauwe samenwerking tussen vakbeweging en regering kon men soms
ook wei eens meer kritische geluiden, meestal zorgvuldig geformuleerd, beluisteren van de kant
van de vakbeweging ten aanzien van het regeringsbeleid.

De vakbeweging had veel moeite met het loon- en prijsbeleid van de N RC.  Het was al spoedig
duidelijk dat de Ghanese regering, evenals andere regeringen, gemakkelijker in staat was om
lonen in toom te houden dan prijzen. De in oktober 1972 opgerichte Prices and Incomes
Board vaardigde in februari 1973 de Prices and Incomes Regulations uit, die onder meer ver-
ordenden, dat alle c.a.0.'s. die het door de Prices and Incomes Board vastgestelde loons-
verhogingsplafond van 2*0/0 te boven gingen, onderworpen zouden worden aan de goedkeuring
van de Prices and Incomes Board. De GTUC had grote bezwaren tegen deze maatregel en tegen
de Prices and Incomes Board zelf en haar werkwijze:
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-   Op de eerste plaats was de GTUC, ondanks herhaald verzoek, niet vertegenwoordigd in de
Prices and Incomes Board en zij was ook niet gekonsulteerd bij het opstellen van de Prices
and Incomes Regulations.

-   Het loonsverhogingsplafond van 2,50/0 belemmerde volgend de GTUC de vrijheid in het
kollektieve onderhandelingsproces; en tevens hield de Prices and Incomes Board niet strikt
de hand aan deze maatregel, waardoor inkomensverschillen (en konflikten) gekre6erd
werden tussen bepaalde kategorieiin arbeiders.

-   De bureaucratie van de Prices and Incomes Board leidde tot grote vertragingen in de uit-
voering van getekende c.a.0.'s.

Hoewel verschillende vakbondsleiders om deze redenen de afschaffing van de Prices and
Incomes Board eisten, weigerde de regering hierop in te gaan.

De GTUC had ook de nodige kritiek op het rapport van de salarisherzieningskommissie en het
witboek van de regering over dit rapport. Volgens het bestuur van de TUC was de verhoging
van het minimumloon tot 0 2 per dag niet voldoende met het oog op de toenemende inflatie;
bovendien wees zij erop dat de onverklaarbare verhoging van de aanvangssalarissen van de
hoogste inkomensgroepen een overbrugging in de kloof tussen lagere en hogere inkomens-
groepen verhinderd had. 248) De regering sloeg echter geen acht op het verzoek van het vier-
jaarlijks kongres van de GTUC om het minimumloon te verhogen tot 0 4 om een leefbaar
bestaan te garanderen aan arbeiders met een minimumloon.

De GTUC was diep verontwaardigd over het schieten van de politie op vreedzame demonstra-
ties van stakende arbeiders, in het bijzonder in de Universiteit van Ghana in januari  1975,
waarbij een Soedanese student om het leven kwam. 249) En nog feller was de reaktie van de
GTUC op het witboek over het rapport van de kommissie van onderzoek naar de ongeregeld-
heden op het terrein van de Universiteit van Ghana 250), waarin in tegenstelling tot het
rapport van de onderzoekskommissie 251) enkel de lokale vakbond veroordeeld werd met
voorbijgaan van de staatsinstituties, die ten zeerste betrokken waren geweest bij de
omstandigheden die geleid hadden tot het incident. Issifu, sekretaris-generaal van de GTUC,
vertolkte het gevoelen van de Ghanese arbeiders, toen hij opmerkte dat de kleine man weer
eens veroordeeld werd in de Ghanese samenleving, terwijl de "big men" in de staatsinstituties
van alle blaam gezuiverd werden. 252)

Naast deze punten van kritiek op het regeringsbeleid stelde de vakbeweging alternatieve
beleidspunten aan de regering voor en maakte verschillende wensen bekend. Op het vier-
jaarlijkse kongres van de GTUC in Accra van 3-4 mei 1974 bijvoorbeeld deed de vak-
beweging de volgende aanbevelingen:
-   Zij drong aan op een gesocialiseerd gezondheids- en onderwijssysteem, zoals in de

Nkrumah-periode.
-   Zij drong aan op een verbetering van de bestaande sociale wetgeving en arbeidswetgeving.
-   Zij drong er bij de regering op aan om meer toezicht te houden op de (antistaats-)

aktiviteiten van multinationals. 253)
-   Zij deed ook verschillende voorstellen aan de regering om haar ontwikkelingsprogramma

te veranderen of te verbeteren, met name voorstellen om de trek van het platteland naar
de stad te doen verminderen, de "agrarische revolutie" te verbeteren, het werkloosheids-
probleem op te lossen en de positie van de laagste inkomensgroepen in de samenleving
te verbeteren.

Het is te verwachten dat de GTUC haar medewerking aan het ontwikkelingsbeleid van de
regering - ondanks de kritiek van sommige vakbondsleden dat de GTUC de arbeiders-
beweging "verkocht" heeft aan de N RC en niet voldoende opkomt voor de belangen van de
leden 254) - althans voorlopig zal blijven voortzetten, omdat de GTUC volgens sekretaris-
generaal Issifu al haar krachten wil gaan wijden aan de opvoeding van de leden, opdat een
meer effici6nt en ontwikkeld arbeidsleger zal ontstaan, dat beter in staat zal zijn te
participeren in het ontwikkelingsbeleid van de regering en het management van bedrijven
en uiteindelijk in staat zal zijn om de macht in de Ghanese samenleving over te nemen.
255)
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E.4. Konklusie
De vakbeweging heeft tot dusverre een grotendeels konstruktieve houding aangenomen ten
aanzien van het NRC-bewind en haar ontwikkelingsbeleid, van mening zijnde dat dit bewind
over het algemeen gunstiger gezind is ten aanzien van de arbeidersbeweging dan de vooraf-
gaande civiele en militaire regering, niettegenstaande het feit dat de regering een grote invloed
kan uitoefenen en in sommige gevallen ook uitgeoefend heeft op de vakbeweging.  De N RC
heeft leren luisteren naar de verlangens van de vakbeweging en toegeven aan sommige van
die verlangens zonder de vereisten van haar ontwikkelingsstrategie in gevaar te brengen en
zonder zich de toorn van werkgevers en andere belangengroepen in de samenleving op de hals
te halen. De vakbeweging weet dat het militaire bewind niet aan al haar verlangens tegemoet
zal komen, maar de handelwijze van de regering schijnt meer voorspelbaar dan het geval was
onder de voorafgaande regeringen. Ideologisch schijnt de NRC dichter bij de arbeiders-
beweging te staan dan enige andere regering sinds de dagen van Nkrumah. Als waardering
voor het beleid van de regering heeft de arbeidersbeweging zich van haar kant bereid getoond
om de industri6le vrede te handhaven, bij te dragen tot de opvoeding van arbeiders met
betrekking tot de stellingen van het Charter, het gebruiken van de "juiste" kanalen ter op-
lossing van industri61 e grieven en produktiviteit, vrijwillige diensten te leveren ten bate van
het slagen van de "nationale revolutie" en aktief te participeren in het investeringbeleid van
de regering.

Hoewel het zich laat aanzien dat de vakbeweging deze samenwerking met het bewind voor-
lopig nog wei zal voortzetten om haar interne doelstellingen (opvoeding van arbeiders; uit-
breiding van welzijnsaktiviteiten, etc.) te verwezenlijken, zal de GTUC zich misschien in de
toekomst genoodzaakt zien zich kritischer/oppositioneler op te stellen ten aanzien van het
militaire bewind en wei om de volgende redenen:

-   Op de eerste plaats is de vakbeweging zich er op grond van ervaringen in de tijd van
Nkrumah terdege van bewust dat gunsten en privileges weer ontnomen kunnen worden
door het regime ofwel totaal ongedaan gemaakt kunnen worden door veranderde
ekonomische toestanden (steeds grotere inflatie). De groeiende ekonomische macht en
verbeterde financi6le stabiliteit van de vakbeweging verhogen haar vermogen om
sommige anti-arbeiders aktiviteiten en uitspraken van de regering te weerstaan.

-   Op de tweede plaats komt de huidige konstruktieve houding van de vakbeweging bij een
gedeelte van de basis over als een "teken van zwakte" en "een grove verwaarlozing van de
belangen van de leden". Dit gevoelen van de basis manifesteert zich duidelijk in het toe-
nemend aantal verzoeken dat rechtstreeks aan de N RC gericht wordt om bepaalde
industridle konflikten op te lossen en om de positie van de arbeider te verbeteren met
voorbijgaan van de vakbeweging. Wil de vakbeweging niet de steun verliezen van de basis,
dan zal ze zich genoodzaakt zien om militanter op te treden ten aanzien van het bewind.

-   En op de derde plaats schijnt de NRC door haar beleid de kloof tussen arm en rijk eerder

te vergroten dan te verkleinen. "Self-reliance" schijnt steeds meer de betekenis van het
"zelfstandiger maken" van de geprivilegieerde klassen (ondernemers/elite) op basis van
het investeringsbeleid van de regering en bevoorrechting/korruptie te krijgen zonder
noemenswaardige lotsverbetering (ja zelfs verslechtering van het lot) van de onderliggen-
de lagen van de bevolking. Op grond van de geschiedenis van de Ghanese vakbeweging
lijkt een toekomstig konflikt tussen vakbeweging en NRC niet uitgesloten, als de N RC
geen inkomensherverdeling tot stand brengt en de conspicuous consumption van de elite
niet intoomt.
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Hoofdstuk IV

KONKLUSIES OVER DE ROL VAN DE GHANESE VAKBEWEGING IN DE
ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN DE OVERHEID EN RICHTLIJNEN VOOR EEN
STRATEGIE

In het eerste deel van dit laatste hoofdstuk zullen de verschillende konklusies die getrokken
zijn in hoofdstuk  1 1 1 over de rol van de Ghanese vakbeweging in de ontwikkelingsstrategie
van de overheid nog eens op systematische wijze bij elkaar gebracht worden, waarbij speciale
aandacht geschonken zal worden aan de ideologie van de vakbeweging en de vorderingen
gemaakt in het groeiproces van een arbeidersklasse in Ghana (en de rol die de vakbeweging
daarbij gespeeld heeft). Tevens zal gepoogd worden de rol van de Ghanese vakbeweging in de
ontwikkelingsstrategie van de overheid te vergelijken met die van vakbewegingen in andere
Afrikaanse landen. Tenslotte geven wij tegen de achtergrond van dit konkluderend totaal-
overzicht in het tweede deel van dit hoofdstuk enige richtlijnen voor een te volgen strategie
van de Ghanese vakbeweging.

4.1. KONKLUSIES OVER DE ROL VAN DE GHANESE VAKBEWEGING IN DE

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN DE OVERHEID

Als we de ontwikkelingsstrategiedn van de verschillende regeringen, die Ghana sinds de in-
lijving in het wereldomvattend kapitalistisch systeem gehad heeft, overzien, kunnen we
konkluderen dat deze regeringen, ongeacht hun signatuur en ideologie, een "naar buiten
gerichte", kapitalistische ontwikkelingsstrategie hebben gevolgd, hoewel er sprake is
geweest van grotere staatsinterventie/oprichting van staatsondernemingen in de periode
1961-66 en de periode 1972 tot heden.

In de periode 1961-66 ondernam Nkrumah een (beperkt gebleven) poging om de door het
kolonialisme teweeggebrachte, naar buiten gerichte oridntatie van de ekonomie te door-
breken door de uitbreiding van de staatssektor en groter staatsdirigisme; maar buitenlands
kapitaal zou (in tegenstelling tot Ghanees privaatkapitaal) zolang gehandhaafd blijven tot-
dat zijn bijdrage tot het ontwikkelingsproces overbodig zou worden door de expanderende
staatssektor.

In de periode 1972 tot heden werden pogingen ondernomen om een zelfstandiger ekonomie
op te bouwen, gebaseerd op de integratie en diversifikatie van de ekonomie, uitbreiding van
staats- en Ghanees privaatkapitaal en een grotere kontrole over buitenlands kapitaal (via
participatie van staats- en Ghanees privaatkapitaal in buitenlandse ondernemingen). Deze
maatregelen zijn echter nog verre van voldoende geweest om de afhankelijkheidsrelatie van
Ghana van enkele geihdustrialiseerde landen teniet te doen en Ghana's kontrole over de
ekonomie is nog verre van kompleet.

De gevoerde ontwikkelingsstrategiedin zijn niet in staat geweest enige verandering te brengen
in het negatieve groeiproces, gemeten in BNP per hoofd (zie tabel 7) in Ghana in de zestiger
jaren. Deze ontwikkelingsstrategiedn die mikten, althans op korte termijn, op de vergroting
van de produktie via privaatondernemerschap in samenwerking met (meer of minder) staats-
ondernemerschap zijn grotendeels ten voordele geweest van internationaal kapitaal, binnen-
lands kapitaal (in het bijzonder na 1966) en de politieke/bureaucratische elite, die het staats-
apparaat beheert , een rustig en gunstig investeringsklimaat schept voor buitenlands en
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binnenlands kapitaal en zich vaak via haar positie en handel verrijkt. Terwijl het aandeel van de
elite in de konsumptie van het nationale surplus is toegenomen sinds de onafhankelijkheid, is
de positie van arbeiders en peasants niet verbeterd, maar steeds meer verslechterd in de zestiger
jaren.

Wat was nu de houding van de verschillende regeringen ten aanzien van arbeiders en arbeiders-
beweging? De verschillende regeringen hebben erop toegezien, dat arbeiders en arbeiders-
beweging hun ontwikkelingsstrategie niet in gevaar konden brengen door industrieel en politiek
militantisme en hebben arbeiders de lasten laten dragen, maar niet de vruchten laten plukken van
de ontwikkelingsstrategie.

De koloniale regering heeft aanvankelijk gepoogd vakbondsorganisatie te onderdrukken, maar
om een radikalisatie van arbeiders in het toenemend nationalistisch klimaat tegen te gaan ging
zij over tot de bevordering van kleine, ekonomistische ondernemingsbonden, die geen gevaar
betekenden voor buitenlandse werkgever en koloniaal bewind. Na de onafhankelijkheid heeft
de politieke elite gepoogd arbeiders via een sterk gecentraliseerde vakbeweging (en daarom
gemakkelijk onder de duim te houden) af te houden van konsumptionistische eisen en de vak-
beweging te transformeren in een produktionistische/edukatieve organisatie met de bedoeling
arbeiders tot "jongere deelgenoten" in plaats van (politieke) tegenstanders te maken bij de
ontwikkelingsinspanning.

Vanwege het vermoeden van de elite dat vakbonden/arbeiders zich niet vrijwillig tot een "pro-
duktionistische" rol zouden bekeren, hanteerde zij verschillende methoden om de vakbonden
te winnen voor/te dirigeren in hun "nieuwe" rol:
-   wetgeving, die een redle of potentidle kontrole kon uitoefenen op vakbondsaktiviteiten,

met name stakingen;
-   infiltratie van de vakbeweging en interventie in vakbondszaken;
-   en overeenkomstig de theorie van Bates over de regulering van konflikten in het

ontwikkelingsproces, hebben de regeringen gepoogd de vakbeweging te winnen voor hun
ontwikkelingsstrategie6n door:
-    zich te identificeren met arbeiders en arbeidersbelangen (Nkrumah, N RC);
-   het verlenen van (soms kleine) privileges en gunsten;
--   koBptatie van leiders in de ontwikkelingsstrategie (lidmaatschap van adviesorganen) en

hen te benoemen in belangrijke funkties;
-   bevordering van kollektieve onderhandelingen, waardoor potentiole konflikten opge-

lost kunnen worden (en geventileerd op lokaal niveau zonder zich uit te breiden tot
nationaal niveau);

-   het aanmoedigen van welzijns- en commercidle funkties van de vakbeweging ten gunste
van de leden, waardoor ontevredenheid over loonbeperkingen geminimaliseerd kan
worden.

In hoeverre hebben de verschillende regeringen in Ghana de medewerking weten te verkrijgen
van de vakbonden voor hun ontwikkelingsstrategie en hebben zij de hun toebedachte taak
vervuld? Wanneer wij de "moderne" geschiedenis van Ghana verdelen in twee brede perioden,
nl. de tijd v66r de onafhankelijkheid en de tijd daarna, waardoor eventuele ontwikkelingen en
veranderingen in de rol van de vakbeweging beter tot hun recht komen, komen wij tot de
volgende konklusies:

A.  V66r de Onafhankelijkheid: V66r de onafhankelijkheid werd de koloniale overheid en
haar ontwikkelingsstrategie vooral bestreden door de arbeiders van Sekondi-Takoradi, die
de bakermat vormden van en leiding gaven aan de GCTUC. In het bijzonder de bond van
hooggeschoolde spoorwegarbeiders van Sekondi-Takoradi vormde het enige strak
georganiseerde en politiek bewuste massa-orgaan waarover Nkrumah beschikte, wat niet
enkel het belang van hun organisatie en politisering illustreert, maar ook het tamelijk
zwakke fundament van de nationalistische beweging in het algemeen; dit verklaart tevens
de diepe wrok van spoorwegarbeiders over het ali6natieproces van Nkrumah's leiderschap
in de periode van overgang van "positieve" naar "taktische" aktie. Hun militant
nationalistisch en radikaal reformistisch bewustzijn en hun onafhankelijke opstelling
tegenover de partij - steun aan de partij afhankelijk stellend van de mate waarin de partij
de nationalistische idealen van een meer welvarende, egalitaire en demokratische samen-
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leving in de praktijk bracht - brachten hen in hevig konflikt in de periode van de dyarchie
met Nkrumah's "taktische aktie". Nkrumah's "kommunisten"-jacht beroofde de Ghanese
vakbeweging van een charismatisch en principieel leiderschap, dat plaats ging maken voor
een meer bureaucratisch en opportunistisch leiderschap, dat de vakbeweging met de CPP
allieerde, maar heeft het ideaal van een liberaal-reformistische stijl van vakbondswezen
van de arbeiders van Sekondi-Takoradi niet kunnen uitroeien.

B.  Na de Onafhankelijkheid: Na de onafhankelijkheid zouden volgens systeemkongruente
theoretici, zoals Berg en Butler, vakbonden in Ghana onderworpen zijn aan de macht
van de regeringspartij en getransformeerd in "redelijke" en "verantwoordelijke"
organen, die de ontwikkelingsstrategie van de "industrialiserende eliten" aanvaarden en
produktiviteit en hard werken benadrukken. Onze studie komt, het tijdperk na de onaf-
hankelijkheid onderverdelend in verschillende perioden, tot de volgende konklusies:

1 Voor de periode 1957-61 heeft onze studie aangetoond dat
a. De nieuwe struktuur van de vakbeweging, waardoor ze nauw met de partij verbonden

werd, enkel na lang verzet van de grootste bonden in Ghana aanvaard werd (onder
het verlenen van koncessies, die zoals tabel 18 aangeeft het werkelijke inkomen van
arbeiders tijdelijk optrokken tot het hoogste niveau in deze eeuw) in de hoop dat
de oprichting van sterke industriebonden en de voorspraak van Tettegah in de
hoogste partij-organen (mede) hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden zouden
garanderen.

b. Er hevige konflikten waren tussen vakcentrale en CPP over de ontwikkelingsstrategie
van de overheid, die in de ogen van Tettegah en zijn sekondanten niet "socialistisch"
genoeg was.

c. De basis zich niet identificeerde met de produktionistische rol voorgeschreven door
de elite en vakcentrale, zoals blijkt uit het grote aantal stakingen in deze periode
(zie tabel 29).

11    In de periode 1961-66 gelukte het de CPP om de vakbonden grotendeels te veranderen
in produktionistische organen, ondanks de soms gehoorde wens van enkele TUC-
funktionarissen (zoals Tettegah) tot behartiging van de belangen van de leden. De grote
macht van CPP-leiders in de vakbeweging verhinderde de funktionering van de vak-
beweging als echte arbeidersorganisatie en het ontbreken van een duidelijke klasse-
identiteit bij Ghanese arbeiders en informele organisatievormen maakte het onmogelijk
de stevige greep van de CPP op vakbondsaangelegenheden te weerstaan.

111   In de periode 1966-72 zien wij in het liberaler klimaat na de coup, toen vakbonden
weer als arbeidersorganisaties konden funktioneren, een toenemend industrieel
militantisme en eisen tot loonsverhoging op grond van groeiende inflatie en inkomens-
ongelijkheden in de samenleving, waarmee leiders van de vakcentrale zich in toe-
nemender mate identificeerden.

IV  In de periode 1972 tot heden nam het aantal stakingen aanzienlijk af, hoewel onrust
bij de basis na de betrekkelijke tevredenheid over loonsverhogingen in de jaren 1972-
74 weer toeneemt op grond van loonrestriktie bij de zeer ernstig dalende werkelijke
inkomens. 1)

De grote moeilijkheden die de "industrialiserende eliten" in Ghana ondervinden bij de
transformatie van vakbonden in produktionistische organen, worden ook gedeeld door de
elite in andere Afrikaanse landen. De stelling van Friedland en Nelkin dat "in country after
country, even where the take-over has been maximal, unions have continued (frequently
covertly) to function to protect the interests of the workers" 2), wordt bevestigd door
empirische studies van Bates over de mijnwerkersbond in Zambia 3) en Sandbrook over
Keyaanse arbeiders 4); en zelfs in de zeer repressieve situatie van Zuid-Afrika en Namibi6
hebben zwarte arbeiders, die·zeer weinig rechten hebben om zich te organiseren, kollektief
te onderhandelen met de werkgevers of te staken, op informele wijze stakingen georganiseerd
om hun vele grieven te uiten. 5)
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Deze ori6ntatie is geen bewijs voor de stelling dat arbeiders niet bereid zouden zijn om offers
te brengen voor nationale ontwikkeling;empirische studies wijzen er wei op dat arbeiders niet
bereid zijn offers te brengen als de elite niet het voorbeeld geeft. Konsumptionisme kan
enkel begrepen worden binnen de brede kontekst van ongelijke inkomensverdeling in de
meeste ontwikkelingslanden: konsumptionisme van de kant van de arbeiders wordt onge-
twijfeld bevorderd door de kontradiktie tussen de eis van de politieke elite dat vakbonden
loonrestrikties en een produktionistische rol aanvaarden, en de praktijk van zelfverrijking en
"conspicuous consumption" van dezelfde elite (en andere dominante klassen in de samen-
leving). Het is te verwachten dat deze groeiende kontradiktie steeds meer weerstand zal op-
roepen bij arbeiders en hen zal aanzetten tot het eisen van hervormingen binnen de status
quo of misschien zelfs fundamenteler veranderingen.

Toch heeft het arbeidersprotest in Ghana, evenals in andere Afrikaanse landen zoals Soedan,
Congo-Brazzaville, Nigeria, Ethiopid, Dahomey en Opper Volta 6), - hoewel vaak aangezet
door met looneisen verbonden grieven - onmiddellijke looneisen overstegen en het karakter
aangenomen van een kritiek op de politieke en sociale orde, uiting gevend aan een wijd ver-
breide ontevredenheid binnen de samenleving met de realiteiten van politieke onafhankelijk-
heid.

De algemene stakingen in Sekondi-Takoradi van 1961 en 1971 maken duidelijk dat Berg
en Butler terecht de geschoolde arbeiders in Afrika geidentificeerd hebben als "de ruggegraat
van de Afrikaanse vakbonden", maar dat zij, tezamen met radikale schrijvers als Fanon,
Arrighi en Saul, ten onrechte gemeend hebben - een simpele korrelatie veronderstellend
tussen (relatief bevoorrechte) ekonomische positie en (radikale) ideologie en aktie - dat deze
arbeiders zich in de periode na de onafhankelijkheid zouden afhouden van radikale akties en
nauw geallieerd zouden zijn met de politieke elite in de ophouden van de neo-koloniale orde.

Hun voorspelling dat geschoolde arbeiders hun ekonomische positie na de onafhankelijkheid
geleidelijk aan zouden verbeteren, is echter niet uitgekomen in Ghana, met tijdelijke uit-
zondering van de periode 1957-61, maar ook niet in Nigeria en een aantal andere Afrikaanse
staten; integendeel, hoewel geschoolde arbeiders bijna tweemaal zoveel verdienen als onge-
schoolde arbeiders, is het werkelijke inkomen van geschoolde arbeiders in Ghana zo
verslechterd dat het inkomen van bijna alle geschoolde arbeiders (uitgezonderd de zeer hoog
geschoolde arbeiders) in 1970 juist op of juist beneden de armoede nullijn lag en in de
zeventiger jaren steeds verder is gedaald.

Maar tevens is het belangrijk dat de kleine koncessies die de geschoolde arbeiders van
Sekondi-Takoradi in de periode 1957-61 ontvingen, hun konstante oppositie ten aanzien
van de CPP niet deden verminderen. Hun aspiraties naar een welvarender bestaan, waarop
zij op basis van hun hoge graad van geschooldheid recht meenden te hebben binnen een meer
egalitaire orde en hun ongenoegen met de gevolgde ontwikkelingsstrategie, die het bereiken
van hun ideaal onmogelijk scheen te maken, konden niet bevredigd worden door zulke kleine
koncessies. Hun gevoelen van relatieve deprivatie en hun streven naar het bereiken van een
welvarender, meer egalitaire en demokratische samenleving, idealen van de onafhankelijk-
heidsstrijd, brachten hen in hevige konflikten met de regeringen na de onafhankelijkheid.
Dalingen in hun werkelijke inkomen, het toenemend elitisme, autoritarisme en korruptie en
de grote ongelijkheden in de samenleving deden de arbeiders van Sekondi-Takoradi in 1961
en 1971 naar het wapen van de staking grijpen dat in een situatie van sociale onrechtvaardig-
heid en repressie niet enkel als een recht maar ook als een politieke plicht beschouwd werd,
en zette hen aan om zich - bij afwezigheid van een goed funktionerende oppositiepartij -
op te werpen als voorsprekers van bredere lagen van de bevolking, zoals kleine producenten/
handelaren en werklozen, die hun ontevredenheid met het regime deelden maar elke vorm
van organisatie om hun grieven kenbaar te maken misten.

Voor zover de ideologie van spoorwegarbeiders ten zeerste antagonistisch is ten aanzien van
de ongelijkheden binnen de bestaande orde en de vakbonden ziet als het mechanisme om
hierin verandering te brengen, zou men misschien kunnen spreken van een vorm van klasse-
bewustzijn. Toch wijkt het bewustzijn van de arbeiders van Sekondi-Takoradi, die beschouwd
kunnen worden als het meest bewuste/progressiefste deel van de Ghanese arbeiders, als het
ware een "voorhoede" vormend binnen de Ghanese arbeidersbeweging, af van het klassieke
marxistische model van klassebewustzijn  7):
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1.     Het is eerder liberaal-reformistisch in oridntatie dan revolutionair. Akties van de arbeiders

van Sekondi-Takoradi zijn niet gericht op het overnemen van de macht (hoewel dit
sommige leiders wei voor ogen heeft gestaan) en op het tot stand brengen van revolutionaire
veranderingen in de samenleving, maar op het verdedigen van vakbondsautonomie en het
aandringen op hervormingen binnen de status quo. De poging om een liberaal-reformistische
vakbeweging op te bouwen, die in staat is/en het recht heeft om kritiek uit te oefenen op
de ontwikkelingsstrategie van de overheid en alternatieve beleidslijnen naar voren te brengen,
is een ongewoon en belangrijk verschijnsel in het Ghanese socio-politieke bestel en verdient
misschien serieuzer en sympathieker aandacht dan Fanon en zijn volgelingen er aan besteden.
Het is niet realistisch te veronderstellen dat regimes in Afrikaanse staten, wier legitimiteit in
vele gevallen aan grote twijfel onderhevig is, (totaal) ongevoelig zouden zijn voor druk "van
onderop" en protestuitingen. Vakbonden zijn soms in staat een aanzienlijke invloed uit te
oefenen op het beleid van regeringen door hen aan te zetten tot hervormingsmaatregelen
(zoals de staking van 1961 Nkrumah aanzette tot het nemen van maatregelen om de zelf-
verrijking van de CPP-elite tegen te gaan) en tot het schenken van grotere aandacht aan de
belangen van de "kleine man" in de samenleving.

2. Bovendien wordt vaak niet zozeer de kleine Ghanese kapitaalklasse - en vaak ook niet
duidelijk de buitenlandse kapitaalklasse - gezien als de "uitbuitende" klasse, maar eerder de
bureaucratische bourgeoisie. Als belangrijkste redenen kunnen hiervoor aangevoerd worden:
-   Behalve in de grote, technologisch verfijnde, Ghanese/Libanese/ en westerse bedrijven

- vaak gesitueerd op grote industrieterreinen, waar duizenden arbeiders gekoncentreerd
zijn, (bijna) totaal afhankelijk van loonarbeid, met slechte behuizing en geteisterd door
loonerosie - wordt er geen duidelijk onderscheid gezien tussen degenen die in bezit zijn
van de produktiemiddelen en degenen die enkel toegang hebben tot de produktie-
middelen door de verkoop van hun arbeidskrachten. In de kleine Ghanese bedrijven met
aan het hoofd een "self-made" ondernemer wordt het onderscheid tussen eigenaar en
arbeider primair als een arbeidsverdeling gezien, hetgeen de groei van klassebewustzijn
bij laatstgenoemde tegenhoudt. Maar zelfs voor arbeiders in de grote bedrijven zijn
levensstijl en levenskansen nauw verbonden met het beleid van de politieke elite. Hoewel
grote (en vooral buitenlandse) bedrijven vaak hogere lonen betalen dan staats-
ondernemingen en (kleine) Ghanese privaatondernemingen, begint de meerderheid van
de arbeiders te werken op minimumloonbasis, bepaald door de staat, en volgen deze
bedrijven loonsverhogingen afgekondigd door de staat. Zo wordt de aandacht van de
arbeiders van de arbeidsplaats getrokken naar het nationale beleid en de politieke elite,
een tendens die nog bevorderd wordt door de steeds grotere participatie van de staat in
buitenlandse ondernemingen.

-   De hoge mate van afhankelijkheid van bedrijven in Ghana van de staat (het verlenen van
importvergunningen, kredietfaciliteiten en de daarmee verbonden werkgelegenheid), de
geringe ontwikkeling van een sterke nationale bourgeoisie en de grote omvang van de
publieke sektor zijn verdere faktoren die bijdragen tot het zien van de politieke elite als
de "klassevijand".

Geschoolde arbeiders van Sekondi-Takoradi zijn er op grond van hun ervaringen diep van
overtuigd dat alle regimes - ongeacht hun bijzondere ideologie, ontwikkelingsstrategie en
patronagenetwerk - gekenmerkt zijn/of worden door uitbuiting van de arbeiders.

3. Spoorwegarbeiders hebben soms geclaimd niet enkel de belangen te behartigen van hun
leden maar ook van andere lagen van de bevolking (wat ook het geval was met de GTUC
in de periode 1966-72, toen de GTUC zich onder leiding van Bentum niet enkel opwierp
als "woordvoerder" van de arbeidersklasse maar ook van andere lagen van de bevolking).
Hoewel zulk een claim zeker niet verstoken was van eigenbelang (de poging om hun eisen
voor te stellen als niet enkel betrekking hebbend op een kleine minderheid van vakbonds-
leden maar ook op een bredere laag van de bevolking) en het te ver zou voeren te
suggereren dat arbeiders hun eisen zouden matigen uit bekommernis om het subproletari-
aat (en peasants), is het niettemin toch belangrijk erop te wijzen dat spoorwerg-
arbeiders (en de vakcentrale onder Bentum's leiderschap) geloven in het idee van een
essentidile belangenidentiteit van de onderliggende lag-en van de bevolking, op grond waar-
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van Jeffries spreekt over "populistische tendensen" in de Ghanese vakbeweging. 8) Deze
opvatting van de spoorwegarbeiders vond enkele malen bevestiging door de morele en
materiele steun van andere lagen van de bevolking van Sekondi-Takoradi, nl. in de
stakingen van 1961 en 1971 (terwijl steun van andere vakbonden beperkt bleef).

4.   Dit laatste punt brengt ons tot een vierde (en misschien wei belangrijkste) afwijking van
het bewustzijn van spoorwegarbeiders van een marxistisch model van klassebewustzijn,
nl. de identifikatie met plaatselijke belangen. De populariteit van vakbondsleiders van
Sekondi-Takoradi was niet enkel gebaseerd op hun radikaal leiderschap maar ook op
hun identifikatie met lokale/regionale belangen. Dit gemeenschapselement in militante
akties - wat afwijkt van het marxistisch begrip van een zelfbewuste nationale arbeiders-
klasse - blijft echter niet beperkt tot Sekondi-Takoradi, maar wordt ook gevonden in
andere landen, zowel geihdustrialiseerde als ontwikkelingslanden. 9)

Na de coup werden in een situatie van sterk dalende werkelijke inkomens van arbeiders en
steeds groter wordende inkomensverschillen tussen elite en arbeider verschillende elementen
uit het bewustzijn van arbeiders van Sekondi-Takoradi, de liberaal-reformistische opstelling
en het beschouwen van de politieke elite als uitbuiter/onderdrukker van de arbeider, in toe-
nemender mate (hoewel misschien op minder militante wijze dan bij arbeiders van Sekondi-
Takoradi) gevonden bij andere kategorie&n arbeiders in Ghana (zie 2.2.4.4), die onder
Bentum's leiderschap van de GTUC steeds meer samengesmeed werden in verzet tegen de
politieke elite en haar ontwikkelingsstrategie.

Gedurende Bentum's leiderschap van de GTUC werd een poging gedaan om de struktuur
van de arbeidersbeweging te demokratiseren en haar onafhankelijkheid tegenover regering
(en partijpolitiek) te bewaren en de GTUC naar voren te schuiven als een loyale, maar
steeds radikaler oppositiebeweging, die kon aandringen op egalitaire hervormingen in de
nationale loon- en salarisstrukturen. De gunstiger omstandigheden (liberaler regimes dan
de CPP) en het bekwame leiderschap van Bentum stelden de vakbeweging in staat om haar
reformistische eisen op een regelmatiger wijze en voor een wijder gehoor naar voren te
brengen dan in de CPP-periode. Gedurende Bentum's leiderschap van de GTUC werd een
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van een arbeiderseenheid en identiteit
op nationale basis als steun voor Bentum's liberaal-reformistische stijl van vakbondswezen.
Op grond hiervan lijkt het niet uitgesloten dat de Ghanese arbeidersbeweging zich onder
de N RC gedwongen zal zien - vanwege de aanwezigheid van dezelfde algemene strukturele
faktoren in de samenleving, die aanleiding gaven tot het radikalisme van de bonden van
Sekondi-Takoradi en de GTUC in de periode 1966-72 - zich militanter en radikaler op te
stellen op straffe van verlies van de steun van de leden. Als de politieke elite doorgaat met
de handhaving/vergroting van de privileges, inkomens en macht van de dominante groepen
in de samenleving en tegelijkertijd offers zal blijven vragen van de arbeider in een situatie
van ernstig dalende werkelijke inkomens, lijken ernstige konfrontaties tussen politieke
elite en vakbeweging, misschien gesteund door andere onderliggende lagen van de
bevolking, weer in het verschiet te liggen.

4.2. ENKELE RICHTLIJNEN VOOR EEN STRATEGIE

Verschillende strategie6n zijn ontworpen om het lot van de arbeider in "perifeer kapitalis-
tische" samenlevingen te verbeteren.  De twee voornaamste strategieen zijn:

1.   De Marxistische strategie, die gericht is op een strukturele transformatie van "perifeer
kapitalistische" samenlevingen als een noodzakelijke voorwaarde om uitbuiting en
onderdrukking van arbeiders en boeren door de heersende klassen in deze samen-
levingen te be6indigen. De ideologische hulp van een "revolutionaire voorhoede" is
nodig om arbeiders (meer) bewust te maken van hun uitbuiting binnen de neo-
koloniale samenleving en om banden te smeden met de peasantry. Politieke
opvoeding en de opbouw van klasse-solidariteit verworven in voortdurende klassestrijd
(stakingen) moeten de voorrang genieten op ekonomistische aktiviteiten, zoals kollek-
tieve onderhandelingen met regeringen en werkgevers.
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2.   De liberale strategie, die gericht is op lotsverbetering van de arbeider binnen de huidige
status quo. Zij poogt wegen te vinden om steeds meer voordelen (hogere lonen, betere
arbeidskondities, betere sociale wetgeving, etc.) voor de arbeider los te weken binnen het
gegeven socio-ekonomisch systeem. De nadruk ligt op kollektieve onderhandelingen met
regering en werkgevers, hoewel in laatste instantie naar het wapen van de staking gegrepen
kan worden om de eisen kracht bij te zetten.

Toch kunnen mijn inziens ernstige bezwaren aangevoerd worden ten aanzien van de toe-
passing van een van beide boven vernoemde strategiedn op de Ghanese situatie:

A.  Tegen de marxistische strategie kunnen de volgende objekties aangevoerd worden:
1.   Velen - zelfs liberale schrijvers als Victor Alba, die al te generaliserend het "ekonomis-

me" van de vakbeweging in Latijns Amerika hekelt in een tijd dat zijn inziens
revolutionaire veranderingen in de samenleving, insluitend revolutionaire land-
hervormingen, noodzakelijk zijn 10) - stemmen ermee in dat een revolutionaire
transformatie van minstens die samenlevingen waarin uitbuiting en onderdrukking
van de onderliggende lagen van de bevolking al te manifest zijn, te wensen zou zijn,

ja zelfs "historisch noodzakelijk". Toch heeft Roger Murray er mijn inziens terecht
op gewezen in een kritiek op de (marxistisch-fanonistische) analyse van Fitch en
Oppenheimer over Ghana onder de CPP 11), dat hetgeen "historisch noodzakelijk"
is nog niet "historisch mogelijk" is. 12) En ook Marx zelf stelde zich steeds kritisch
op ten aanzien van "utopisten" wier blauwdruk van de samenleving en de daaruit
voortvloeiende strategie niet gebaseerd waren op een wetenschappelijke analyse van
de in de samenleving aanwezige revolutionaire krachten. 13) In Ghana is er, zoals
onze klasse-analyse in hoofdstuk I I aangaf, sprake van een duidelijke "onder-
ontwikkeling" van revolutionaire krachten in de samenleving, hoewel er toch soms
aanzetten zijn voor een (toekomstige) verandering:
a. In Ghana ontbreekt een kern van revolutionaire intellektuelen bijna totaal. Of-

schoon sommige Afrikaanse studenten, met name wanneer ze verblijven in de
metropolen, een uiterst radikale en militante positie ingenomen hebben (in het
bijzonder de in Parijs gekoncentreerde FEANF), heeft toch het feit dat onderwijs
zo'n prominente faktor is voor opname in de bureaucratische bourgeoisie, er toe
geleid dat de intelligentsia een van de belangrijkste steunpilaren is geworden van
de status quo. Over het algemeen kunnen we zeggen dat - met uitzondering van
een kleine minderheid - Afrikaanse studenten zich gedragen als aspirant-eliten
(hierin nog bevestigd door de elite-waarden die hen op Afrikaanse universiteiten,
waarin een kultuur van radikalisme bijna totaal ontbreekt, worden voorgehouden
en nog versterkt door het verwachtingspatroon van de extended family, die de
vruchten van haar investeringen wil plukken) en weinig andere tekenen van
radikalisme aan de dag leggen dan de kwasi-rituele aantijgingen tegen buitenlandse
interventie en neo-kolonialisme. Er zijn echter ook tekenen die kunnen duiden op
een mogelijke verandering in deze situatie. De grote expansie van onderwijs-
faciliteiten heeft niet geleid tot een grotere expansie van "elite-funkties" in Ghana;
voor afgestudeerden wordt het steeds moeilijker om een "passende" baan te vinden
en het aantal werkloze akademici zal steeds groter worden. De daaruit voort-
vloeiende frustratie zou wei eens kunnen leiden tot 6fwel een intensifikatie van de
intra-elite strijd 6fwel tot het ontstaan van een ware "revolutionaire voorhoede".

b. Onze analyse van Ghanese arbeiders en arbeidersbeweging heeft zich tamelijk
kritisch opgesteld ten aanzien van de these van een "arbeidersaristokratie" in
Ghana, als zouden Ghanese arbeiders een overgeprivilegieerde sektie van de
bevolking zijn, en in kollaboratie met de politieke elite. In tegenstelling tot Fanon
en zijn volgelingen kunnen wij echter stellen dat de eisen van arbeiders "geen aan-
stoot geven" aan (althans de meeste van de) stedelijke massa's en dat arbeiders,
hoewel zij misschien, zoals Fanon opmerkt, niet weten "waar zij naar toe moeten

gaan" (bij het ontbreken van een alternatieve maatschappijvisie), (zij) drommels goed
weten "waar de elite naar toe gaat", en dat zij bij verschillende gelegenheden getoond
hebben niet passief in hun uitbuiting te berusten. Toch zijn er, zoals wij reeds bena-
drukt hebben, bepaalde tekortkomingen in het bewustzijn en het aktieprogramma van
de vakbeweging voor het tot stand brengen van een revolutionaire omwenteling:

174



- Ghanese arbeiders bezitten (tot nog toe) geen revolutionair programma. Hoewel
hun programma, gericht op het verkrijgen van grotere autonomie van de vak-
beweging en hervormingen binnen de status quo, betrekkelijk radikaal is in de
Ghanese kontekst, mag men niet zonder meer, zoals Mann in zijn analyse van de
westerse arbeidersklasse aanduidt, tot een progressieve radikalisatie van de
Ghanese arbeidersklasse konkluderen  14): er bestaat de mogelijkheid van 6fwel
een grote mate van repressie die, zoals in de Nkrumah-periode, kan leiden tot
apathie 6fwel van ekonomische winsten die - hoewel niet noodzakelijkerwijze -
kunnen leiden tot samenwerking met het regime.

-   Identifikatie van de Ghanese vakbeweging met andere lagen van de bevolking is
beperkt gebleven. Hoewel arbeiders nauw - hetzij emotioneel hetzij werkelijk -
met het platteland verbonden zijn, hebben zij tot nog toe hun strijd niet relevant
kunnen maken voor de plattelandse massa's Thans worden echter pogingen onder-
nomen door de vakbeweging om arbeiders op het platteland (buiten de staats-
ondernemingen) te organiseren. 15) En hoewel arbeiders soms de steun hebben
gekregen van de stedelijke massa's waaronder zij leven en waarmee zij verbonden
zijn door verwantschapsbanden, levensstijl en waardensysteem, is het nooit tot
een echte alliantie gekomen, hetgeen een konkreet programma en wederzijdse
afspraken zou inhouden, vanwege de vaak voorkomende belangenkonflikten,
waarvan de regering handig gebruik kan maken om beide partijen tegen elkaar uit
te spelen.

c. Peasants, uitgebuit door de staat via de CMB, hebben weinig politiek bewustzijn aan
de dag gelegd. Vanwege de nog grotendeels ontbrekende bevolkingsdruk op het land,
het nog voortbestaan van belangrijke sporen van het voorkapitalistische socio-
kulturele systeem en het nog vrij recente en onvoltooide karakter van het peasantisatie-
proces, vanwege de petit-bourgeois aspiraties van de boeren en het bestaan van
patronage-netwerken met rijke boeren op lokaal niveau en politici op nationaal niveau,
is het niet te verwonderen dat een revolutionair bewustzijn bij de peasants (nog) niet
ontstaan is. Het ontbreken van een echte peasant-beweging in tegenstelling tot
organisaties van grote en middelgrote boeren is ook mede debet aan dit verschijnsel.

d. En ook het subproletariaat heeft tot nog toe geen revolutionair bewustzijn aan de dag
gelegd vanwege het voortbestaan van banden met het platteland, verwantschapsbanden
met het proletariaat, petit-bourgeois neigingen, informele sektor-aktiviteiten, gebrek aan
ideologie en leiderschap, en is slechts enkele malen georganiseerd in Ghana met hulp van
buiten af.

2.  Als bijzondere omstandigheid komt daar nog bij dat in Ghana een socialistische revolutie
op het ogenblik niet erg populair is op grond van ervaringen met het "socialisme" ten tijde
van Nkrumah; socialisme wordt nog vaak vereenzelvigd met "zelfverrijking" en "onder-
drukking". Een socialistische revolutie zou vragen om een "heropvoeding" van de
bevolking in de idealen van het socialisme.

3. Ghana wordt geregeerd door een militair bewind dat "subversieve" ekonomische en
politieke aktiviteiten van arbeiders en arbeidersbeweging scherp in de gaten houdt en
verhoogde produktiviteit en loyale opstelling ten aanzien van het regime en haar beleid
vereist. Subversie zou ertoe kunnen leiden dat de betrekkelijke onafhankelijkheid van de
vakbeweging ongedaan gemaakt zou worden en de vakbeweging in een staatsorgaan
veranderd ofwel ontbonden zou worden, wat de belangenbehartiging van de leden niet
ten goede zou komen. Een betrekkelijke mate van samenwerking schijnt de belangen van
arbeiders meer te dienen dan subversie.

Wanneer de kansen op een revolutionaire omwenteling in de Ghanese samenleving in de
naaste toekomst minimaal schijnen en de arbeiders konkrete ekonomische eisen hebben in
een tijd van scherpe loonerosies, is het dan niet raadzamer om maar binnen het systeem te
blijven werken en een strategie op te stellen die de kans biedt op het tot stand brengen van
zoveel mogelijke hervormingen en het verkrijgen van zoveel mogelijk koncessies voor
arbeiders binnen het systeem?

B.  Tegen dit liberaal alternatief zullen met name marxisten zich fel verzetten, vooral vanwege
de volgende punten:
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1.   Het is naief te veronderstellen dat de heersende klassen die een gevestigd belang in de
huidige status quo hebben, bereid zouden zijn verder te gaan dan zeer kleine koncessies
aan de arbeiders; en het loswrikken van deze koncessies zal meestal meer afhankelijk
zijn van de kracht en de kollektieve aktie van de vakbeweging dan van de goedgunstig-
heid van de heersende klassen.

Hoewel dit tot op grote hoogte een gerechtvaardigde kritiek schijnt te zijn, zoals
blijkt uit de geschiedenis van Ghana, lijkt deze opvatting iets te lichtvaardig aan de aard
van het huidige regime en mogelijke toekomstige veranderingen in haar beleid voorbij
te gaan. Het populistisch bewind van de NRC stelt zich betrekkelijk radikaal op in
vergelijking met de twee regimes na de coup van 1966. Het probeert klasserelaties te
reguleren (pogingen om alle klassen achter haar ontwikkelingsstrategie te krijgen), het
is de vakbeweging niet ongunstig gezind en het heeft zich bereid getoond te luisteren
naar de vakbeweging, hoewel het haar eisen niet altijd ingewilligd heeft. De mogelijk-
heid is nog steeds niet uitgesloten dat de NRC zich gedwongen zal zien haar
populistische koers te verlaten en kwesties van imperialisme en klasserelaties
fundamenteler te benaderen. De recente tendens van vallende cacaoprijzen en stijgende
olieprijzen brengt de afhankelijkheidsrelatie van Ghana van enkele geihdustrialiseerde
landen weer al te duidelijk aan het licht. De Nkrumah-periode is in zulk een situatie
een belangrijk referentiepunt voor een anti-imperialistisch programma om tot echte
"self-reliance" en gelijkheid te komen. En het wordt steeds moeilijker om klasserelaties
te reguleren en volksinspiraties in te dammen door demagogie, mystifikatie en repressie,
wanneer ekonomische ontberingen afgewenteld worden op arbeiders en stedelijke
massa's met gelijktijdige handhaving van de opvallende privileges van de enkelingen.

2. Marxisten wijzen erop dat enige kompromissen met de heersende klassen het kapitalis-
tisch systeem zullen versterken en de ontwikkeling van een revolutionair bewustzijn
zullen tegenhouden. Hoewel dit gevaar zeker bestaat, blijkt het toch groter in samen-
levingen die niet gekenmerkt worden door zo'n grote sociale ongelijkheden als Ghana.
Verder merkt Marx op dat een toename in klassebewustzijn en klassestrijd niet nood-
zakelijkerwijze een progressieve degradatie van het proletariaat vereist, maar ook zou
kunnen plaatsvinden wanneer hun ekonomische omstandigheden verbeteren, hoewel
niet zo snel als die van de bourgeoisie. 16)

De tekortkomingen van beide boven vernoemde strategieon - enerzijds de onmogelijkheid tot
verwezenlijking van een revolutionaire omwenteling op korte termijn en anderzijds de (waar-
schijnlijke) onmogelijkheid om een werkelijke lotsverbetering van de arbeider tot stand te
brengen binnen de huidige status quo - wijzen ons op de noodzaak om een derde weg te
bewandelen. Het ontwikkelen van een strategie die de belangenbehartiging van de leden ter
harte blijft nemen binnen de huidige status quo (en als noodzakelijke voorwaarde daarvoor
haar medewerking blijft geven aan de ontwikkelingsstrategie van de overheid ) en tegelijkertijd
mikt op het (uiteindelijk) tot stand brengen van een nieuw maatschappijtype waarin de idealen
van de onafhankelijkheidsstrijd van een welvarender, meer egalitaire en demokratische samen-
leving hun voltooiing zullen vinden, hetgeen in de huidige machtsverhoudingen in Ghana om
een fundamentele transformatie van de samenleving vraagt. Een dergelijke strategie tracht
bepaalde taken op kortere termijn te verwezenlijken en andere op langere termijn, wanneer de
noodzakelijke voorwaarden daarvoor vervuld zijn.

4.2.1. Strategie op Kortere Termijn
Hoewel de vakbeweging in de tegenwoordige machtskonstellatie zoveel mogelijk zal moeten
samenwerken met de overheid en haar ontwikkelingsbeleid (het bijbrengen van produktiviteit/
discipline en het tegenhouden van stakingen) en de belangen van de leden zal moeten verdedigen
binnen de bestaande orde (welke twee zaken nauw met elkaar verbonden zijn), is het toch nood-
zakelijk dat vakbondsleiders zich steeds meer bewust gaan worden van het feit dat binnen de
huidige machtsverhoudingen en de gevoerde ontwikkelingsstrategie het lot van de arbeider niet
aanzienlijk zal verbeterd worden. In het huidige maatschappijtype zullen de ongelijkheden in
de samenleving, de alles overheersende macht van elite en werkgevers en de autocratische
bedrijfsstruktuur en de positie van de arbeider niet fundamenteel gewijzigd worden en de
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huidige overwegend kapitalistische ontwikkelingsstrategie zal waarschijnlijk niet de verlangde
"doorbraak" in ontwikkeling brengen, juist vanwege de gehandhaafde satellietpositie van
Ghana in de internationale arbeidsverdeling. Hoewel sommige arbeidsleiders dit erkennen,
schenken zij (nog) niet voldoende aandacht aan het ontwikkelen van een alternatieve
maatschappijvisie en ontwikkelingsmodel. Het ontwikkelen van een dergelijk alternatief is
zonder meer noodzakelijk voor het opstellen van een gerichte strategie en het stellen van
prioriteiten om een maatschappij tot stand te brengen waarin de idealen van de onafhankelijk-
heidsstrijd, de idealen van een welvarender, egalitaire en demokratische samenleving
gerealiseerd zullen zijn in Ghanese kontekst. Hoe een konkretisering van deze idealen in de
Ghanese samenleving er ook precies moge uitzien, het verwezenlijken van deze idealen ver-
eist dat de vakbeweging zich reeds thans - naast de kontinuering van de direkte belangen-
behartiging van de leden - speciaal op de volgende aktiviteiten die indirekt gericht zijn op
maatschappijvernieuwing, zal moeten gaan toeleggen  17):

1.     I nvloed blijven uitoefenen  op de regering en werkgevers om reeds thans  iets te realiseren
van een welvarender, meer egalitaire en demokratische samenleving

a.   De vakbeweging zal geen gelegenheid voorbij mogen laten gaan om druk te blijven
uitoefenen op de regering tot het voeren van een radikaler beleid. Via de gedigende
organen (zoals pers, TUC-publikaties, vertegenwoordiging in verschillende beleids-
organen) zal de vakbeweging moeten proberen de overwegend kapitalistische
ontwikkelingsstrategie van de overheid steeds meer om te buigen naar een socialisti-
sche ontwikkelingsstrategie. De vakbeweging kan hierbij gebruik maken van twee
gunstige omstandigheden: Op de allereerste plaats is de NRC nog steeds overtuigd
van de konstruktieve opstelling van de vakbeweging ten aanzien van haar bewind en
heeft tot nog toe nog steeds (soms felle) kritiek op haar beleid van de kant van de
vakbeweging toegestaan en geluisterd naar alternatieve voorstellen; en op de tweede
plaats blijft de mogelijkheid bestaan dat  de N RC vanwege de recente ernstige
ekonomische krisis (dalende cacaoprijzen; stijgende olieprijzen) meer open zal gaan
staan voor het varen van een radikaler koers. Onder deze gunstige omstandigheden
zal de vakbeweging moeten proberen invloed uit te oefenen op de regering om onder
meer te bewerkstelligen:
- dat zij de afhankelijkheid van Ghana van de exportopbrengsten van cacao en

mineralen steeds meer doorbreekt en zal doorgaan met het tot stand brengen van
een zelfstandiger, gediversifieerde en geihtegreerde ekonomie. De vakbeweging
zal er bij de regering op aan moeten dringen de produktie van voedsel en
agrarische grondstoffen te verhogen, waardoor de voedselprijzen gedrukt kunnen
worden (op voorwaarde dat de aktiviteiten van tussenpersonen beter gekontro-
leerd gaan worden), een agro-industrie opgebouwd kan worden en zelfs voedsel
/agrarische grondstoffen geexporteerd kunnen worden (in plaats van geimporteerd).

- dat zij wegen zoekt om een steeds grotere kontrole over de nationale ekonomie te
verkrijgen, de nog steeds voortdurende grote mate van afhankelijkheid van buiten-
lands kapitaal, management en technologie poogt te doorbreken en een steeds
groter vertrouwen op eigen geestelijke en materi6le hulpbronnen aan de dag legt.

- dat zij overgaat tot een steeds grotere mate van socialisatie van de produktie-
middelen, met name van de voor de nationale ekonomie vitale ondernemingen.

- dat zij haar gerichtheid op het opzetten van grote kapitalistische ondernemingen
op het platteland, waardoor het bestaan van de kleine boer nog ernstiger bedreigd
wordt, ombuigt ten gunste van het steeds meer oprichten van ko8peraties op platte-
land.

- dat zij de lasten van ontwikkeling niet enkel afwentelt op de onderliggende lagen
van de bevolking, maar ook op de geprivilegieerde klassen in de samenleving. En
een programma in het leven roept dat direkt of indirekt mikt op een inkomens-
herverdeling in de samenleving ten gunste van de onderliggende lagen van de
bevolking (reorganisatie van het belastingstelsel, waarbij de laagste inkomens vrij-
gesteld worden van het betalen van belastingen; invoering van kosteloos onderwijs/
gezondheidszorg voor de laagste inkomens).

- dat zij wegen zoekt voor grotere participatie van de massa in het ontwikkelings-
beleid. De N RC, wier ontwikkelingsbeleid grote overeenkomsten vertoont met dat
van Nkrumah, dreigt in dezelfde fout te vervallen als Nkrumah: dekreteren van
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bovenaf (nog versterkt door de militarisatie van de politiek) zonder voldoende aan-
dacht te schenken aan het kre6ren van strukturen op lokaal en nationaal niveau,
waardoor de massa werkelijke medezeggenschap verkrijgt in het ontwikkelings-
beleid en haar wensen/grieven kenbaar kan maken. Het gevaar van totale
vervreemding van de massa is groot in een dergelijke situatie.

-· dat zij medezeggenschap verleent aan arbeiders in bedrijven. Ondanks enkele vage
beloften over het verlenen van medezeggenschap in bedrijven, is de regering daartoe,
mede vanwege het verzet van vele werkgevers, nog niet overgegaan. De vakbeweging
zou bij de regering moeten aandringen op het instellen van ondernemingsraden, op
zijn minst in de staatsbedrijven, en er op moeten toezien dat deze medezeggenschap
verder reikt dan enkel zaken van discipline en produktiviteit, waardoor onder-
nemingsraden een machtspositie tegenover de arbeiders verkrijgen en een aanfluiting
worden van enige industridle demokratie. Gewaarborgd zal moeten worden dat deze
ondernemingsraden zich autonoom kunnen opstellen en een brok macht in het
bedrijf (participatie in de besluitvorming over organisatie/running/financi6le trans-
akties van het bedrijf, personeelsbeleid en veiligheid in het bedrijf verkrijgen); bevoegd-
heden van de ondernemingsraden zullen wettelijk vastgelegd moeten worden.

- dat zij het ontstaan van een arbeiderssektor in de ekonomie blijft bevorderen, waar-
in experimenten kunnen plaatsvinden met zelfbeheer, zoals het geval was in de
Nkrumah-periode. Ook bepaalde zich daarvoor lenende staatsbedrijven zouden
evenals in de Nkrumah-tijd overgedragen kunnen worden aan de arbeiders.

b. Invloed uitoefenen op de werkgevers om arbeidsrelaties te verbeteren en de tegen-
woordige autokratische bedrijfsstruktuur om te vormen naar een bedrijfsstruktuur
waarin een grote mate van medezeggenschap van arbeiders in het bedrijf gegarandeerd
is. Onder de werkgevers moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen werk-
gevers (met name werkgevers in grote buitenlandse en Ghanese bedrijven), die aange-
sloten zijn bij de Ghana Employers' Association (GEA) en over het algemeen meer
bereid zijn om arbeidsrelaties binnen hun bedrijf te verbeteren en goede kontakten
onderhouden met de vakbeweging (het dagelijks bestuur van de GEA staat onder
leiding van F. Bannerman-Menson, een voormalige algemene sekretaris van de PWD-
bond), en werkgevers in kleine en middelgrote Ghanese en Libanese bedrijven, die
grotendeels nog huiverig staan tegenover vakbonden en een paternalistische houding
aan de dag leggen ten aanzien van hun werknemers. Op basis van dit onderscheid
binnen de groep van werkgevers moet de vakbeweging onder meer trachten te bewerk-
stell igen:
- dat de GEA bij de bij haar aangesloten leden aandringt op/of hen statutair verplicht

tot de oprichting van ondernemingsraden binnen hun bedrijven.
- dat de GEA meer leden gaat werven onder werkgevers in kleine en middelgrote

Ghanese en Libanese bedrijven en de nieuw aangeworven leden verplicht het vak-
bondswezen binnen hun bedrijven te erkennen en ondernemingsraden op te richten.

- dat de GEA haar leden verplicht betere trainings- en scholingsfaciliteiten in het
leven te roepen, waardoor een meer ontwikkeld/geschoold arbeidersbestand ont-
staat dat daadwerkelijk kan participeren in vakbondswezen/management.
dat de GEA haar leden verplicht een stringenter toezicht te houden op de houding/

praktijken van managers en opzichters ten aanzien van de werknemers. In het
bijzonder de nieuw benoemde Afrikaanse managers leggen een "koloniale" houding
aan de dag jegens de arbeiders en laten zich bij de aanname van nieuwe arbeiders in

het bedrijf/aanbeveling van arbeiders voor promotie vaak leiden door voorkeurs-
behandelingen gebaseerd op nepotisme/tribalisme/ en korruptie.

2.   Het versterken van de vakbeweging
Wil de vakbeweging een (grotere) rol gaan spelen bij het tot stand brengen van een nieuw
maatschappijtype, dan zal ze haar krachten moeten gaan bundelen, zoveel mogelijk
arbeiders moeten organiseren en grotere steun zoeken bij internationale vakbonds-
organisaties in haar pogingen om een steeds groter machtsblok te vormen in de samen-
leving. Om zich te versterken zal de vakbeweging zich vooral moeten toeleggen op de

volgende aktiviteiten:
-   Aandringen bij de regering op het erkennen van een werkelijk onafhankelijke vakbe-

weging, die de belangen van haar leden kan verdedigen en het recht heeft kritiek uit te
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oefenen op de regering en alternatieve beleidslijnen op regelmatige wijze naar voren kan
brengen. Hoewel de huidige regering de vakbeweging een grotere mate van onafhanke-
lijkheid toekent dan onder het CPP-bewind, bezit de regering nog een potentiole macht
over de vakbeweging en heeft vaker werkelijk geihtervenieerd in vakbondsaangelegen-
heden. Een van de belangrijkste machtsinstrumenten van de regering over de vakbe-
weging is het artikel in de wet op kollektieve arbeidsverhoudingen, waarin staat, dat
de vakbeweging "bij de wet" is opgericht (en daarom ook via een nieuwe wet afgeschaft
kan worden). De vakbeweging zal moeten blijven vechten om dit artikel en andere anti-
arbeiders-artikelen uit de wetgeving te doen schrappen.

-   De vakbeweging zal daadwerkelijke pogingen moeten ondernemen om arbeiders in
kleinere Ghanese bedrijven en op plantages die grotendeels ongeorganiseerd zijn te
organiseren. Deze arbeiders kunnen opgenomen worden in de bestaande nationale
bonden, maar tevens zal gezocht moeten worden naar de meest geschikte lokale
organisatiestrukturen (bijv. plantage-arbeiders kunnen misschien het best georganiseerd
worden via dorp(en); arbeiders in kleine Ghanese bedrijven via buurten, waarin deze
bedrijven gelegen zijn).

-   Het aankweken van grotere solidariteit tussen verschillende kategoriedn arbeiders (witte
en blauwe boorden arbeiders; geschoolde en ongeschoolde arbeiders; arbeiders van
verschillende ethniciteit/nationaliteit). In het bijzonder lokale vakbondsleiders kunnen
hierbij een grote rol spelen door aandacht te besteden aan een evenredige vertegen-
woordiging van alle kategorie6n arbeiders in het lokale vakbondsbestuur, door niet te
diskrimineren ten aanzien van bepaalde kategorieiin arbeiders bij het opnemen/
vertegenwoordigen van bepaalde grieven bij het management en door het organiseren
van regelmatige bijeenkomsten/ontspanningsmogelijkheden voor alle kategoriedn
arbeiders tezamen.

-   Het versterken van banden met Pan-Afrikaanse en internationale vakbondsorganisaties,
die lotsverbetering en emancipatie van de Ghanese arbeiders op het oog hebben door het
geven van hulp en het organiseren van solidariteitsakties. De laatste jaren heeft de
Ghanese vakbeweging haar na de coup van 1966 ontstane isolering van de Pan-Afrikaanse
vakbeweging en kommunistische vakbondsorganisaties doorbroken. De Ghanese vak-
beweging is weer aangesloten  bij de in 1973 opgerichte Pan-Afrikaanse vakfederatie, de
Organisation of African Trade Union Unity (OATUU), die haar hoofdkwartier weer ge-
vestigd heeft in Accra met de sekretaris-generaal van de GTUC in het bestuur; en er zijn
thans weer nauwere banden met kommunistische bonden (opleiding van vakbondsleiders
in de Oostlanden/financilile en technische hulp van kommunistische bonden).

3.   Het geven van grote aandacht aan onderricht
Om een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van een nieuwe maatschappij zal de
vakbeweging moeten proberen het onderwijsniveau en het politieke bewustzijn van arbeiders
te vergroten. Dit vereist dat de vakbeweging zich onder meer zal moeten gaan toeleggen op:
- Alfabetisatiekursussen. Hoewel de onderwijsexpansie onder Nkrumah ertoe heeft bij-

gedragen dat een groot deel van de hedendaagse arbeiders in Ghana minstens lager onder-
wijs heeft genoten, zal de vakbeweging aandacht moeten besteden aan die arbeiders die
verstoken zijn geweest van enige vorm van onderwijs (met name arbeiders uit Noord-
Ghana), en hun de mogelijkheid verschaffen alfabetisatiekursussen en zo mogelijk nog
verder onderricht te volgen. De vakbeweging kan hierbij nauw samenwerken met
regeringsinstanties en zal haar eigen faciliteiten via de Ghana Workers Educational
Association en Workers College moeten uitbreiden.

-   Uitbreiding van kursussen op lokaal en distriktsniveau. Hoewel onder Bentum en Issifu
een grote uitbreiding heeft plaatsgevonden van dergelijke kursussen, die vooral aandacht
schenken aan onderwerpen als vakbondsorganisatie, kollektieve onderhandelingen,
sociale en arbeidswetgeving, nationale sociale/ekonomische/en politieke problemen, is
de belangstelling voor deze kursussen onder de leden zo groot dat niet in de behoefte
voorzien kan worden. De vakbeweging zal moeten trachten munt te slaan uit deze
belangstelling van de leden voor deze kursussen door meer fondsen in haar budget
beschikbaar te stellen voor uitbreidingsmogelijkheden van deze kursussen.

-   En in verband met voorafgaande punt zal de vakbeweging speciale aandacht moeten
besteden aan kaderonderricht om een kader te kredren, dat in staat is om de kursussen
op lokaal en distriktsniveau te geven. Een taak schijnt weggelegd te zijn voor het Ghana
Labour College in Accra om een groep lokale vakbondsleiders te selekteren voor langer
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durende en intensievere kursussen dan de twee weken durende kursussen die thans
gegeven worden. Financidle en technische bijstand zou gezocht moeten worden bij
internationale vakbondsorganisaties.

- Grotere verspreiding van TUC-publikaties. De geringe verspreiding van TUC-publikaties
tot dusverre was vooral te wijten aan het ontbreken van technische apparatuur; plannen
om hierin verbetering te brengen zijn thans in een vergevorderd stadium, zodat waar-
schijnlijk binnen niet al te lange tijd alle arbeiders in Ghana in staat zijn dergelijke
publikaties te verkrijgen.

-   Het in 1975 genomen initiatief van nationale leiders om bijeenkomsten voor arbeiders
te organiseren in de steden van Ghana ter verduidelijking van standpunten van de leiding
van de Ghanese vakbeweging ten aanzien van arbeidersproblemen en ter verklaring van
nationale problemen dient een geregeld karakter te krijgen, daar dit het bewustwordings-
proces bij de leden bevordert.

4.   Werken aan de demokratisering van de vakbeweging
Dit is een noodzakelijke voorwaarde tot aktivering van de arbeiders voor de demokratisering
van maatschappij en bedrijfsleven. Ondanks het feit dat er in theorie verschillende kansen voor
de leden zijn tot participatie in het beleid van lokale en nationale bonden en vakcentrale, is er in
de Ghanese vakbeweging nog vaak sprake van Michels "iron law of oligarchy". 18) Onpopulaire
leiders weten zich soms te handhaven door monopolisatie van kommunikatiekanalen en de
konstruktie van een patronage-netwerk, wat een verlammende uitwerking heeft op vakbonds-
aktiviteiten. 19) Daarom is het onder meer noodzakelijk:
-   maatregelen te treffen, die echte verkiezingen waarborgen. De algemene sekretaris van een

nationale bond wordt bijvoorbeeld gekozen of herkozen door afgevaardigden van de lokale
bonden. De meeste afgevaardigden zijn lokale vakbondsfunktionarissen die meestal benoemd
zijn tot afgevaardigden in plaats van gekozen zoals de konstitutie vereist. Daar deze
benoemde afgevaardigden meestal hun positie in de lokale bond danken aan de patronage
van de algemene sekretaris van de nationale bond en/of in de toekomst afhankelijk zijn van
zijn gunstig gezindheid, kiezen zij de kandidaat die in hun ogen de meeste kansen heeft om
gekozen te worden, of herkiezen zij de zittende algemene sekretaris. De GTUC zou erop
moeten toezien dat de afgevaardigden naar nationale verkiezingen gekozen worden door
leden van de lokale bonden in lokale verkiezingen, waarbij ieder lid van de lokale bond
gekozen kan worden als afgevaardigde naar de nationale verkiezingen; hierdoor bestaat de
kans dat het huidige patronage-systeem doorbroken wordt.

-   Het organiseren van regelmatige vergaderingen/bijeenkomsten. Het is mijn ervaring dat er een
grote belangstelling van de kant van de leden bestaat voor vakbondsvergaderingen. Toch
worden deze vergaderingen vaak gemanipuleerd door vakbondsleiders die soms belangrijke
informatie onthouden aan de leden en hun aanhangers van te voren instrueren om bepaalde
voorstellen toe te juichen en tegenstanders uit te jouwen. Tegenstanders van voorstellen en
vrouwen krijgen vaak niet eens de kans om hun mening naar voren te brengen, daar zij over-
schreeuwd worden of niet aan het woord gelaten worden door vakbondsleiders. Een
demokratisering van de vakbeweging vereist dat alle leden voortdurend betrokken worden
bij de te nemen beslissingen en dat de genomen beslissingen overeenkomstig de wens van de
leden ten uitvoer gebracht worden.

-   Identifikatie en verdediging van de werkelijke noden van de leden door de leiders (wat ver-
onderstelt dat leiders van achter hun bureau vandaan komen en naar de leden toestappen en
gemakkelijker toegankelijk zijn voor de leden), waardoor de vakbeweging een grotere
betekenis krijgt voor de leden. De leiders op lokaal niveau zijn meestal, de sekretaris soms
uitgezonderd, gewoon als arbeiders werkzaam in het bedrijf, waardoor zij over het algemeen
niet ver af staan van de leden en zich gemakkelijk met hun wensen/grieven identificeren. Op
nationaal niveau is er vanzelfsprekend een grotere kloof tussen leiders en leden in inkomen
en levenswijze; toch zijn in Ghana nationale leiders gemakkelijker geneigd zich te identifi-
ceren met de basis dan in sommige andere ontwikkelingslanden (waar nationale leiders val<er
niet uit de vakbeweging voortkomen), daar bijna alle nationale funktionarissen reeds lange
tijd in de vakbeweging werkzaam zijn en van onder af door zelfscholing/kursussen tot hun
huidige positie opgeklommen zijn. En hoewel het wei voorkomt dat vakbondsleiderschap
gezien wordt als een van de mogelijkheden van sociale mobiliteit voor kinderen uit gezinnen
van lagere inkomens, verhindert dit in de meeste gevallen toch niet dat leiders gedurende
hun vakbondsperiode een totale bereidheid/inzet aan de dag leggen om de belangen van de
leden te behartigen. Wij hebben er reeds op gewezen dat de nationale leiders in Ghana heden-
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tendage proberen om de banden met de basis te verstevigen door het organiseren van regel-
matige ontmoetingen.

- Evenredige vertegenwoordiging van alle kategorieon arbeiders in het bestuur van de lokale
bonden. Het is thans zo dat hoewel ongeschoolde arbeiders niet totaal ontbreken in het
bestuur van de lokale bonden zij toch meestal ondervertegenwoordigd zijn op grond van
het feit, dat de complexe onderhandelings- en konfliktsreguleringsprocedures een
betrekkelijke mate van ontwikkeling veronderstellen. Wil men overgaan tot een stelsel van
evenredige vertegenwoordiging, dan zal men de gekozen ongeschoolde arbeidersleiders op
de eerste plaats in aanmerking moeten laten komen voor verdere scholing/kursussen om
hun funktie effektief uit te oefenen.

-   Het inschakelen van lokale leiders bij het onderhandelen over nieuwe c.a.0.'s. Thans ge-
schieden de onderhandelingen over de nieuwe c.a.0.'s uitsluitend door gespecialiseerde
nationale leiders. De GTUC zal naar wegen moeten zoeken om lokale leiders meer te
betrekken bij het onderhandelingsproces met de werkgevers, zodat lokale grieven/eisen
beter vertegenwoordigd worden en de nieuwe c.a.o. niet gezien wordt als een overeen-
komst van boven af zonder medewerking/inspraak van lokale bonden.

5. Beihvloeding van/het leggen van kontakten met andere sociale krachten in de samenleving
Zelfs als de vakbeweging in staat zou zijn om alle arbeiders in Ghana te organiseren en hen
meer bewust te maken van hun positie in de samenleving, blijft zij in feite een kleine
minderheidsgroepering in de samenleving. Daarom zal de vakbeweging moeten pogen
om andere groeperingen in de samenleving te interesseren voor maatschappijvernieuwende
aktiviteiten en zo mogelijk allianties vormen met andere lagen van de bevolking. Dit brengt
onder meer met zich mee:
-   dat de vakbeweging nauwere kontakten zal moeten leggen met werklozen en (arme)

peasants, sociale groepen, wier positie in de samenleving over het algemeen nog slechter
is dan die van arbeiders en waarmee arbeiders nauw verbonden zijn. Een dergelijke
alliantie zou vergemakkelijkt worden als de vakbeweging bereid zou zijn zich meer te
identificeren met/en op te komen voor de noden/verlangens van deze ongeorganiseerde
groepen in haar programma en zo nodig bepaalde vakbondseisen zou laten vallen/
matigen ten gunste van deze groeperingen. Een dergelijke identifikatie met de belangen
van andere, zelfs nog meer ondergeprivilegieerde groepen in de samenleving zou ook
verhinderen dat de elite in staat zou zijn om deze groepen op te zetten tegen de
"egoihtische" verlangens van de "geprivilegieerde" arbeiders.

-   dat de vakbeweging zal moeten trachten nauwere kontakten te leggen met de intellek-
tuele wereld. Tot nog toe zijn er met uitzondering van de alliantie tussen studenten-
beweging en vakbeweging in de Bentum-periode nauwelijks wederzijdse toenaderingen
geweest. De vakbeweging zal het initiatief moeten nemen tot een regelmatige presentie
in de intellektuele wereld (het geven van lezingen, deelname aan symposia, kontakten met
studentenbewegingen, uitnodiging van studenten/docenten voor het geven van kursussen
op het Labour College, stimulering van voor de vakbeweging relevant research, etc.) om
een beter begrip te kweken voor de positie van de arbeider en andere onderliggende lagen
van de bevolking en voor de doeleinden van de vakbeweging en om medestanders te
vinden in de intellektuele wereld voor de opbouw van een nieuwe maatschappij.

-   dat de vakbeweging pogingen moet ondernemen om haar stem te doen horen binnen
kerkelijke beleidsorganen (regionale/nationale kerkelijke konferenties, pastorale
instituten) om bij de kerken die thans nog overwegend machtige steunpilaren zijn van de
status quo, een grotere solidariteit te kweken met de arbeider en andere onderliggende
lagen van de bevolking en hen te transformeren in "volkskerken", die hun macht aan-
wenden tot ondersteuning van pogingen om een nieuwe maatschappij te kreeren.

-   dat de vakbeweging de publieke opinie voortdurend moet beihvloeden via de massa-
kommunikatiemiddelen om meer begrip te kweken voor vakbondsakties, vakbondsdoel-
stellingen en maatschappijvernieuwende aktiviteiten.

6.   Naast deze aktiviteiten, die indirekt gericht zijn op het tot stand brengen van een nieuwe
maatschappij, zal de vakbeweging moeten voortgaan met de direkte belangenbehartiging van
de leden.
Wil de vakbeweging de steun van haar leden niet verliezen en hun positieve inzet verkrijgen
voor maatschappijvernieuwende aktiviteiten, dan zal ze door moeten gaan met aktiviteiten
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die direkt het eigenbelang van de leden dienen. Door het verwerven van direkte en
konkrete voordelen worden de arbeiders zich van de doeltreffendheid van hun kollektieve
macht bewust. Direkte belangenbehartiging vraagt onder meer om:

a.     Beinvioeding van de regering om o.a.:
- Regelmatige loonsverhogingen voor lager betaalde arbeiders tot stand te brengen. De

vakbeweging zou kunnen aandringen op automatische loonaanpassingen verbonden met
veranderingen in de levenskosten voor althans de lager betaalde arbeiders. En zij zal
moeten blijven benadrukken dat loonsverhoging niet enkel een ontwikkelingsremmen-
de faktor hoeft te zijn (minder kapitaalvorming voor de ontwikkelingsinspanning) maar
ook een ontwikkelingsstimulerende faktor kan zijn (mogelijkheid tot produktiviteits-
verhoging door betere voeding en marktvergroting voor de produkten van de binnen-
landse industrie).

- Zorg te dragen voor een inkomensherverdeling. In plaats van de kloof tussen lager
betaalde arbeiders en elite te verkleinen heeft de regering de kloof tussen lagere en
hogere inkomens nog vergroot tot sociaal onaanvaardbare proporties. De vakbeweging
zal druk moeten blijven uitoefenen op de regering om deze kloof terug te brengen tot
meer sociaal aanvaardbare proporties. Sinds het eind van de zestiger jaren heeft de
vakbeweging daarom voortdurend naar voren gebracht dat de kloof tussen laagst en
hoogst betaalde arbeider in de openbare diensten teruggebracht moet worden van
1 :39 tot 1 :10.

- Het minimumloon voor zover mogelijk uit te breiden tot kleinere bedrijven en
plantages, het te legaliseren en periodiek te herzien. Het is noodzakelijk een kommissie
in het leven te roepen die zal moeten onderzoeken welke kleinere bedrijven en welke
plantages in staat zijn om dit minimumloon te betalen. Waarschijnlijk zullen de aller-
kleinste bedrijven hiertoe niet in staat zijn en de verplichting tot uitbetaling van het
minimumloon zou deze bedrijfjes ruiheren wat ten koste zou gaan van de werkgelegen-
heid.

- De sociale en arbeidswetgeving te verbeteren. Hierbij moet vooral gedacht worden aan
een verbetering van het verzekeringswezen in Ghana en van de wetgeving betreffende
bedrijfsveiligheid/bedrijfsinspektie. Het werkelijke inkomen van de lager betaalde
arbeiders is thans zo laag dat zij niet/of haast niet in staat zijn te sparen voor tijden
van langdurige ziekte/werkloosheid/en oude dag; de lager betaalde arbeider is daarom
nog meer dan vroeger afhankelijk van uitkeringen van het verzekerings- en pensioen-
fonds. Toch was het bestuur van het sociale verzekeringsfonds in Ghana nog in 1975
niet in staat om arbeiders mede te delen hoeveel zij in de loop der jaren bijgedragen
hadden aan het fonds, daar vele werkgevers wei de bijdrage van de arbeiders hadden
afgetrokken van het loon, maar het geld niet overgemaakt hadden aan het fonds bij
gebrek aan enige kontrole van de kant van het fonds.

- Groter toezicht te houden op de werkzekerheid van arbeiders en maatregelen te nemen

ter vergroting van de werkgelegenheid. De regering zou haar verbod om 10 of meer
arbeiders tegelijkertijd te ontslaan zonder verwittiging van de kommissaris van arbeid
een wettelijk karakter moeten geven en stringenter moeten toezien op de naleving er-
van. Zij zou ook meer attent moeten zijn ten aanzien van de praktijk van sommige
werkgevers om bepaalde taken te laten uitvoeren door kleine producenten met hun
goedkope arbeidskrachten (gezellen en leerlingen), wat vaker leidt tot ontslag van
sommige werknemers in het bedrijf. Bedrijven die grote winsten maken zouden ver-
plicht moeten worden een bepaald gedeelte van hun winsten te herinvesteren in het
bedrijf, waardoor meer arbeidsplaatsen gekre6erd worden.

- Het openbaar vervoer te verbeteren en betere/goedkopere behuizing te verschaffen aan
arbeiders. Thans moeten nog steeds vele arbeiders - hoewel sommige staatsbedrijven en
grote privaatondernemingen zijn overgegaan tot het aanschaffen van transport-
faciliteiten voor hun werknemers - uren wachten tot volgepropte bussen en vracht-
wagens hen komen ophalen of kilometers lopen om op hun werk te komen, wat niet
bevorderlijk is voor de produktiviteit. Daarom zal de regering er alles aan moeten doen
om het openbaar vervoer te verbeteren en werkgevers te bewegen tot aanschaf van
transportfaciliteiten voor hun werknemers over te gaan. Het is tenslotte niet alleen

belangrijk dat de regering haar goedkope woningprojekten voor arbeiders uitbreidt,
maar ook dat zij er op toeziet dat de gebouwde goedkope woningen daadwerkelijk
bij de meest behoeftige arbeiders terecht komen en niet bij degenen met de beste
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relaties of bij diegenen die ze weer voor grof geld onderverhuren.

b.   Beihvloeding van de werkgevers om o.a.:
- Waar mogelijk hogere lonen te betalen en betere arbeidsvoorwaarden te bieden.

Naast looneisen zou de vakbeweging meer aandacht moeten gaan besteden in het
kollektieve onderhandelingsproces met de werkgevers aan het verkrijgen van
bepaalde voorzieningen, zoals transportfaciliteiten, betere behuizing, medische
faciliteiten en het verschaffen van gratis/of goedkope maaltijden tijdens werkdagen
- voorzieningen die in tegenstelling tot lonen niet dalen in werkelijke waarde in een
inflatoire situatie.

- Af te zien van bepaalde misbruiken, zoals het als maar uitstellen van de uitvoering
"van/of het niet nakomen van gesloten c.a.0.'s, het werven van zoveel mogelijk "losse

arbeiders (waardoor het betalen van verzekeringspremies ontdoken wordt en de
rechtspositie van de arbeiders minimaal is), het verplichten van arbeiders tot het
maken van lange overuren vaak zonder enige vorm van kompensatie (en onder
dreigementen met ontslag) en het niet geregeld uitbetalen van arbeiders.

- Investeringen zodanig te verrichten dat daarmee een zo groot mogelijke werk-
gelegenheid geschapen wordt; en de arbeidsintensiviteit van het bedrijf zo groot laten
zijn als met de gewenste rationalisatie valt te rijmen.

- Het scheppen van promotiekansen voor "blauwe boorden" arbeiders. Terwijl "witte
boorden" arbeiders over het algemeen promotiekansen hebben in hun loopbaan,
zijn deze kansen voor "blauwe boorden" arbeiders (zelfs voor geschoolde arbeiders)
zeer gering. Het steeds blijven staan op hetzelfde niveau (met hetzelfde inkomen) is
zeer frustrerend en geen stimulans voor het opvoeren van de produktiviteit. Het zou
daarom aan te bevelen zijn dat het bedrijf kansen zou scheppen voor althans enige
mate van vooruitgang.

c.   Beihvloeding van de leden om o.a.:
- Aktief te participeren in vakbondsaangelegenheden. Daar in Ghana een groot deel

van de leden in wezen weI geihteresseerd is in het vakbondswezen, is het misschien
nog belangrijker om mogelijke obstakels die aktieve participatie in de weg staan
(zoals de nog geringe mate van demokratisering binnen de vakbeweging, het soms
niet aanhoren/verdedigen van de belangen van de leden, korruptie van sommige leiders)
uit de weg te ruimen.

- Deel te nemen aan aktiviteiten die het onderwijs/kultureel peil verhogen en bijdragen
tot het materieel welzijn (spaaraktiviteiten; kredietverenigingen; scholingsmogelijk-
heden). Terwijl Ghanese arbeiders over het algemeen de gelegenheid aangrijpen om
hun onderwijs/scholingsniveau te verhogen, is hun interesse voor spaaraktiviteiten/
kredietverenigingen minder groot (hoewel toenemend). In het bijzonder moet de
vakbeweging het lidmaatschap van kredietverenigingen blijven bevorderen, daar dit
arbeiders dwingt iedere maand te sparen en de mogelijkheid verschaft om leningen te
verkrijgen voor het financieren van bepaalde zaken (gereedschap/onderwijs van
kinderen, etc.).

4.2.2. Strategie op Langere Termijn
De strategie op kortere termijn, gericht op het voorzichtig kredren van een sterke, demo-
kratische vakbeweging, steunend op een welontwikkeld klassebewust ledenbestand en verbonden
met andere lagen van de bevolking moet uitlopen op een strategie die op basis van de resultaten
van de strategie op kortere termijn streeft naar de demokratisering van de bedrijven en funda-
mentele veranderingen in de samenleving: het tot stand brengen van een welvarende, egalitaire
en demokratische samenleving. Om deze doeleinden te verwezenlijken moet, zoals deze studie
hoopt duidelijk gemaakt te hebben, de Ghanese vakbeweging nog een lange en moeilijke weg
gaan.
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SUMMARY

The study "Trade Unionism and Government's Developing Strategies in Ghana, 1874-1976"
examines the role attributed to the trade union movement in the developmental process by
the various governments in Ghana, and the actual role played by the trade union movement
in the developmental process. The key problem posed in the study is: to what extent did
the trade union movement identify itself with, or dissociate itself from, government's
development strategies. Was the trade union movement integrated within the system or did
it reject the system and for what reasons? As the following points are closely connected
with this problem, the study makes a special attempt:

1.    to illustrate the impact of government's development strategies on the trade union
movement (particularly on political consciousness and political action) and the
development of the trade union movement and its effect on the government;

2.   to outline the ideology of the trade union movement in a developing country like Ghana;
3.   to show the growth of a working class in Ghana (and the contribution of the trade union

movement to this process).

The study contains four chapters:

1 Chapter I criticizes the various theoretical approaches to the role of the working class
and trade union movement in the developing countries, with special reference to Africa.
Three main currents may be distinguished in these theories:

a. Systemcongruent Theories: theories asserting that workers are integrated within the
system and co-operate with government in the developmental process. The four most
important roles attributed to the trade union in the developmental process are:
- playing a productionist and educative role;
- regulating conflicts arising in the developmental process;- keeping aloof from radical and political actions;
- its role is dependent upon the specific system within which the trade union move-

ment is integrated.

b. Systemincongruent Theories: theories asserting that workers reject the system and do
not co-operate with government in the developmental process. The most important
theory dealt with was doctrinaire marxism-leninism (communism).

c. Intermediate Theories: theories occupying a middle position between systemcongruent
and systemincongruent theories. Firstly the theory of "political trade unionism"
asserting that workers should co-operate with government in the developmental process,
but actually assuming that trade unions in developing countries do not co-operate with
government but fight for fundamental changes in the system. Secondly the fanonist
theory asserting that trade union should not co-operate with government and should
reject the system, but actually admitting that trade unions are integrated within the
system and co-operate with government.

Finally an attempt was made to establish a synthesis between the various theories starting
from the main thesis of Clark Kerr's book "Industrialism and Industrial Man" that one
should first arrive at a typification of a society and the development strategy pursued in
that society, and that one should then look for the most appropriate trade union movement.
A conflict model was proposed in developing countries pursuing a capitalist development
strategy, on the assumption that such a development policy will not bring about the wanted
development in most developing countries because of the satellite position of
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these countries in the international division of labour, and will create big income ine-
qualities in these societies; and the terms on which such a conflict model will be
accepted by workers and trade unions in the developing countries were stipulated. A
consensus model was proposed in the developing countries pursuing a socialist develop-
ment strategy, on the assumption that such a development policy will lead to a more
"internally-oriented" development strategy and a more egalitarian distribution of the
development burden, and that it will enable these countries to manage their own
affairs; and the terms on which workers will accept such a consensus model were
stipulated. An attempt was made to evaluate the development strategy and the role of
the trade union movement in the development strategy on these criteria.

11    Chapter I I tries to show that Ghana may be classified among the peripheral capitalist
societies. The incorporation of Ghana in the international division of labour during the
colonial period brought about the "externally-centred" orientation of the economy and
society leading to a high degree of dependency on the metropolis and the under-
development of the productive forces and relations of production. The capitalist mode
of production remained small in size and did not destroy the non-capitalist modes of
production but rather subordinated them to its own requirements: the production of
raw materials and supply of cheap labour. The introduction of an underdeveloped
capitalism in Ghana (and the suppression of a national capitalist class) produced the
development of a specific class structure in Ghana: a very small national bourgeoisie,
a relatively small working class (though larger in size than in most other Black African
countries), a relatively large middle class (one section of it, the traditional middle class,
is often closely connected with pre-capitalist systems of production; the other section
of it is the modern middle class, of which the so-called bureaucratic bourgeoisie, who
governs the country and formulates the development strategy, is the most important
component) and a large industrial reserve army; however, the peasantry whose surplus
is drained off by the Cocoa Marketing Board is by far the largest class in Ghana.

The working class in Ghana possesses distinct features because of its relationship with
several modes of production acting as an obstacle to the emergence and growth of
class consciousness. A process of stabilization of the labour force, however, is taking
place in Ghana increasing the dependence on income out of wage labour. Yet
growing dependence on income out of the capitalist sector in a period of serious
inflation intensifies conflicts with the political elite who determines to a large extent
the workers' incomes rather than with the employers. This conflict with the elite is
still enhanced by the development strategies of this elite which seem to benefit the
dominant classes in society more than workers and other lower social strata.

1 1 1   Chapter 1 1 1 discusses the development strategies of the various governments in Ghana
and the role attributed to the trade union movement in the government's development
strategies and evaluates the actual role of the trade union movement on the criteria
indicated in chapter I. It was shown that the various governments in Ghana have

pursued - irrespective of differences in policies and ideological orientation - an "ex-
ternally-oriented", capitalist development strategy, though (limited) attempts of pursuing
a more "internally-oriented" development strategy have been undertaken in the period
1961-66 and the period 1972 up to the present. The various governments have tried to
prevent workers and trade unions from jeopardizing their development strategies through
industrial and political militantism, and made workers carry the burden but not reap
the fruits of the developmental efforts. Yet evidence was given of several conflicts
between government and trade union movement about the development strategy pursued,
and the role of the trade union movement in the development strategy.

The political elite in Ghana, like the elites in other African countries, experienced great
difficulties in transforming trade unions from "consumptionist" organizations into
"productionist"ones.Consumptionism can only be understood within the bread context
of the inequitable distribution of rewards in many developing countries: consumptionism
on the part of the workers is undoubtedly stimulated by the contradiction between the
political class's command that unions restrain wage demands and adopt a productionist
role in the public interest, and the practice of self-enrichment and conspicuous
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consumption of this class (and other dominant classes in society that benefit from the
pursued path of development). Workers' resentment that the elite did not honour their
promises made during the struggle for independence - the promises of creating a
prosperous, egalitarian and democratic society - has sometimes given rise to serious threats
by the workers against the regimes after independence, sometimes supported by other social
strata sharing workers' grievances about the realities of political independence.

IV  Chapter IV draws first of all a few conclusions about the role of the trade union movement
in government's development strategies paying particular attention to the ideology of the
trade union movement and the progress made in the growth of a working class in Ghana
(and the contribution of the trade union movement to this process). It was demonstrated
that the ideology of Sekondi-Takoradi workers who have always been among the most
politically conscious members of the Ghanaian trade union movement gradually became
the common property of the whole Ghanaian trade union movement after the 1966 coup
(though perhaps less militant in orientation than the ideology of the Sekondi-Takoradi
workers).

The large majority of the Sekondi-Takoradi workers has not developed a revolutionary
consciousness but rather a liberal-reformist consciousness: their actions were neither
oriented at taking over power from the political elite who were looked upon as the
exploiters and oppressors of the working class, nor at bringing about revolutionary changes
in society, but at defending trade union autonomy and pressing for reforms within the
status quo. Considerable progress was made in the growth of workers'unity and identity
on a national scale during Bentum's leadership of the GTUC (1966-71) in support of his
liberal-reformist style of trade unionism.

Finally a preferential strategy was suggested to the Ghanaian trade union movement in this
chapter. Marxist and liberal strategies were considered inapplicable to Ghanaian circum-
stances because of, respectively, the impossibility to accomplish a revolution in the near
future (as revolutionary forces are still "underdeveloped" in society) and few prospects of
a real improvement in the workers'lot within the present status quo. An alternative was
proposed: to devise a strategy that proceeds with the representation  of the workers'
interests within the present status quo and at the same time aims at the establishment of a
new type of society in which the nationalist ideals of a prosperous, egalitarian and demo-
cratic society will be realized to the full, which ultimately asks for the destruction of the
present power relations and the materialization of fundamental changes in society. Such
a strategy sets out to accomplish certain short-term tasks (namely tasks that directly
promote the interests of the members, and tasks that aim indirectly at a transformation
of society like strengthening and democratizing the trade union movement, educating
the members, and forging linkages with/influencing other social forces in society) and
certain long-term tasks (namely democratizing enterprises and bringing about structural
changes in society).
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3940,58,61,176; - wereldekonomie, 48,92; - Konflikt, 10-12,17,21,32,34,39,64-65,85,
wereldmarkt, 60. 115-21,125, 127-32, 136-44, 154-56.

Klasse, 9,11,29-33,37,41,58-60,85-86,93,107, Konfliktsmodel, 41.
148, 176; geprivilegieerde -, 34,148,156,177;
heersende -, 8,34,39,41,81,124,171,173,176. Konfliktstheorie, 10-11.

Klasse-analyse, 37-38,58. Konsumptie, 5-6,9,108,124; conspicuous
consumption, 9,171.

Klassebewustzijn, 3,35-36,38-39, 59, 81, 84,119,
121,14345, 171-73. Konsumptionisme, 171.

Klasseformatie, 3,8,37-38,85. Konsumptionistisch, - eisen, 117-18, 169; - neigin-
gen, 109:- organen, 5,8-9,115.

Klassestruktuur, 18,31,35,37, 82, 85-86; - in
Ghana, 58-86. Koaperatie, 107,123,137,177.

Klassestrijd, 10-11,13-14,18,21,26,30,36,39,64, Ko8ptatie, 23,169.
173.

Korruptie, 32,77,79,84,101,108-9, 117-19,
Kleine Producenten, 38, 61-62, 70, 85,93,148, 171. 122,134-35,148,178,183.

Kleine waren-produktiesektor, 37, 61-62, 69, 77, Krediet, 51,59,62, 79,93,132,148,172; leve-
79, 81 (zie bazaarsektor en informele sektor). rings-, 108.

Kleinhandelaren, 38,61-62,85,119,123,132,143, Kulturele Revolutie, 5,9.
171.

Kumah, 1., 83, 98-102.
Kleinindustrie, 22,25,57,73,85.
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Land, bezit van -, 51, 55,124; hervorming van het Minimumloon, 18,73-75,78,109,129,137,141,
bezit van-, 23, 174; recht op -, 68,70; verpanding 150,152,155,172,182.
van -, 64.

Ministerie van Kolonidn, 92,94,96.
Landbouw, 30,32,50-52,54,57,63-65,95,107,
132-33, 14647. Missie, 51, 58; Basel-, 51.

Leger, 58,60, 121-24, 133,135,143-49. Moderne sektor, 1.73.93.

Leider, dynastieke-, 12-13, 20. Modernisatie, 5-7,13,48,107,109,118,120.

Lenin, V.I., 34-35,37. Moderniseren, 7, 37,109; moderniserende elite,
7.

Libanezen, 51,55,73,85,123,172,178.
Monopolie, 51-52,59, 61,93-94,107-8.

Liberalisatie, 125-27,134 (zie liberalisatie van
import). Multinational, 32, 51,62, 80,108,155.

Lompenproletariaat, 81-86,172, 174-75; fanonis- Mijnwerkersbond, 9, 99-101,104,110,170.
tische opvatting van -, 18, 29-31, 33-34, 83.

Nationalisatie, 9,79,101,106-7,116,134,147.
Loon, 10,30-33,65-66,119, 135-36, 142, 149;
hoger-, 6,26,30,32,61,72,172,183; laag-, 5, Nationalisme, 8, 20,81,94, 98,100,102,104-5; .
36,66,94,124,128. en vakbeweging, 98-104.

Loonaanpassing, 6, 182. Nationalistisch, - beweging, 1,15-16,20,27,29,
37, 62,169; - idealen, 100, 169-71, 176-77; -

Loonbeleid, 5,11,85, 128-29, 14041,154. leider, 12, 15, 20; - partij, 16-17,93,98; -
periode, 1, 98, 105, 169-70; - regering, 8-9,29; -

Loonbeperking, 5-6, 8-9, 11, 31,109, 117, 171. revolutie, 12, 33; - systeem, 23,26.

Loongroeiplafond, 129, 155. National Liberation Council (NLC), 2,65,92,
131, 134; ontwikkelingsstrategie van -, 121-24,

Loonsverhoging, eisen om -, 5-6, 11, 54,102, 132; rol van de vakbeweging in de ontwikkelings-
117,121,125, 128-29, 135-36, 140-41, 14849, strategie van -, 124-31,140,144.
170, 182-83;

National Liberation Movement (NLM), 65,102.
Management, 9,13,60-61,73,95,98,112,116-
17, 128, 137-38,147,150,152,177,179; pater- National Redemption Council (NRC),2,78-79,
nalistisch: 22,73,178. 92,177; ontwikkelingsstrategie van -, 145-49,

176-78; rol van de vakbeweging in de ontwikke-
Manager, 13,60,81,128,133, 150-51, 178. lingsstrategie van : 149-56,170.

Marginaal, 31, 82, 84; - bevolking, 23,82. Nation-building, 8.

Marginalisering, 14, 81-82. Neo-kolonialisme, 15, 31, 106-7; strijd tegen -,
37,109, 113-15.

Marx, K., 19,29,34-35,37,58,83,99,174,176.
Neo-koloniaal, - samenleving en ekonomie, 15,

Marxisme, 18,30,32,34-39,145. 29,38-39,57,173.

Marxist, 19.38,61, 83,99, 175-76. Nkrumaihme, 106-7,112,114-15,119,121,126,
145.

Marxistisch, 1, 7, 37-38,99, 172- 73.
Nkrumah, K., 26, 59, 73, 81,93-94, 99-123,

Massa, 7, 17-18, 34, 38,40,99, 109, 119, 143, 126,128,131,134,139,145, 148-49, 168-70,
148,172-73,175,177; organisatie van -, 18, 23, 177; - en buitenlands kapitaal, 93-94,106-9,
99, 169; politisering van : 100,120. 116-17; - en Ghanese vakbeweging, 99-105,109-

21,169-73; - en Ghanees privaatkapitaal, 59,
Metropool, 1,7,37,39,48,50,58.94,96,104; 108,148; - en neo-kolonialisme, 106-7, 113-14;
vakbondsleiders uit: 1,96-97. ontwikkelingsstrategie van ; 93-94. 104-9,

113-14, 120-21,133,168; - en Pan-Afrikanisme,
Middenklasse, 27,50,55,60-62,85,93. 107,113-15; - en positieve aktie, 93, 98-101,

104, 169; regering van -, 2, 53, 92, 102, 105-21,
Militair, - elite, 122,135,148; - exercities, 151; - 123,126,150; - en socialisme, 106-7, 119-21; - en
regering, 2,84,92,131,150,152,156. taktische aktie, 93,98,100-4.

Mineralen, produktie van : 9,50,52-55,95. Noord-Ghana (Northern Territories/Northern
and Upper Regions), 50, 54, 66, 68,179.
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Onafhankelijk, - kerken, 84; - staten, 37. Pers, 138,177.

Onafhankelijkheid, 1,8,15-16,20, 78,83,100, Petit-bourgeois, 73,84.175.
105-6,169-70; regeringen na -, 16-17,29,98,102;
strild om : 16-17,79,105,108. Petite-bourgeoisie. 60.93,108-9, (zie midden-

klasse).

Onderhandelingen, politieke -, 28-29 (zie kollek-
tieve onderhandelingen). Plan, Koloniaal Tien Jaren Plan (1951-61), 93;

Eerste Vijf Jaren Plan (1952-57), 93; Tweede
Onderhandelingscertifikaat, 111, 153. Vijf Jaren Plan (1959-64). 105-6.119; Zeven

Jaren Plan (1963/64-1969/70), 107,
Onderhandelingsinstrumentarium, 96,128,181. Twee Jaar Ontwikkelingsplan (1968-70),

123-24.
Ondernemer, 32,58-59,84,132,148,172.

Planning, 23,40,92,106-7.
Ondernemerschap, buitenlands -, 55, 14748;
privaat-, 40,59-60,123,132,148,168. Platteland, 23,30,32,39, 51,62,68,73,82,

177; band tussen stad en : 27,30-31,36.67-
Onderneming, 10,18,22,32,35,62,112,132; 69,84,141,175; verschil in inkomen tussen
agro-industri le : 147,177; binnenlandse -, 51, stad en -, 5,68,75-76,133.
59,72-73; buitenlandse -, 30, 38, 50-59, 61-63,
72,80,85,93-94,107-8,134,147-48,168,172; Plattelandsbevolking, 14, 132-35,175.
gemengde (staats-privaat)-, 56,107,123,147;
kleine -, 36,59,61-62,73,123,132, 178-79,182; Plattelandsontwikkeling, 75, 133-34,137,141.
staats-, 32-33,55-56,59-60,62,107-9,112,120,
132, 141, 147-48,151,168,178,182. Politie, 58,60,121, 123-24,126.

Ondernemingsbond, 1,22,96-97,104. Politiek, 6,8,11,13,15-18; - aktie, 2,4,12,15-
18,31,33,35,38.65.83-85.

Ondernemingsraad, 153, 178.
Populisme. 38.106.

Onderontwikkeling, 2,7,48; - in Ghana, 48-86,
92. Populistisch, 23,26,109,145,173,176.

Onderwijs, 33,54,60-61,68.69,75,77,84.85, Prikkels, kollektieve-,40,112; materidle : 40,118;
93,123-24, 133-34,155,174,177, 179-80,183. morele-, 40,118.

Ontslag, 100, 124, 136, 138, 149,183. Privaatsektor, 11.

Ontwikkelingsheffing, 133,135,141-42,145. Produktiemiddelen, 5,21,58,62,106,172;
kontrole over -, 5,26,35.

Ontwikkelingsmodel, 5-6,29,39.
Produktierelaties, 19,25-26,48,58.

Ontwikkelingsstrategie, naar binnen gerichte -, 9,
40-41,92; naar buiten gerichte -, 40,92 (zie Produktiesysteem, 19-21, 85; feodaal-, 19; kleine

kapitalistische en socialistische ontwikkelings- waren-producenten -, 19; kommunaal: 19,116;
strategie). socialistisch-,19; voorkapitalistisch-. 61,107.

Organisation of African Trade Union Unity Produktiewijze, 19,37,58-59,80,85,107;
(OATUU), 179. kapitalistische-, 19,37,50,58-59,61; kleine waren-

producenten -, 50, 61-62; semi-kapitalistische-, 60;
Panafrikaans, 109,113; - vakbeweging, 113- 15, staatskapitalistische -, 80; voorkapitalistische -,
127,152,179. 37, 50-51. 58,60-62,107.

Parlement, 59, 116,139, 142,144,150. Produktionistisch, - rol van vakbonden, 4-9.29.
109-10, 112, 115, 169-71; . organen, 5, 7-9, 169.

Participatie. - van arbeiders in ondernemingen, 41,
112-13, 117, 121, 152, 178; - van arbeiders in het Produktiviteit, - van arbeiders, 1, 5-7, 9, 109, 112,
ontwikkelingsbeleid, 9,11- 12,41,117,121,125, 117-18,120,135, 151-53.

,

127,129-30, 137-39, 144, 151-52, 156, 177-78.
Progress Party (PP), 59,65, 131,150; ontwikkelings-

Patronage, 65,77,79,81,84,102,111,117, strategie van -, 131-35; - en vakbeweging, 13545.

134,148,175,180.
Proletariaat, 13,22,25,38,41,61,77,82-83,93;

Peasantisatie, 63-65. fanonistische opvatting van -, 14, 29-31; kommu-
nistische opvatting van -, 34-37,176; - en ontwikke-

Peasantry, 13,18,22-23,35-36,63-65,75-77,85, lingsstrategie van de overheid, 109,124, 135,148.
175,181; differentiatie onder -, 51,63-65,85; fa-
nonistische opvatting van -, 29-34,64-65; - en ontwik- Proletarisatie, 31,62-63,65-70,85.
kelingsstrategie van de overheid, 109,124, 134-35,
148. Proletarisch, - messianisme, 34,37;

- voorhoede,
35-36.
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Promotie, 9,77,183. Staatsparticipatie in buitenlandse ondernemingen,
107,116, 14748,172.

Publieke Sektor, 11, 107,124.
Stabilisatie, politieke en ekonomische -, 94,  152; -

Prijsbeheersing, 62,117, 154-55. van arbeiders, 22,32,65-70,85; - en konsolidatie-
programma, 122-25.

Prijsstijging, 73, 122-24, 132-34, 146, 14849.
Stakingen, 8-9,16-17,34,36,38,81,95-96,98-

Racisme, 27,94. 100, 111, 113, 121, 127-28, 130-32, 135-44,
151-54, 169-71, 173-74,176; algemene-, 17,81,

Radikaal, 16, 127-28,137,140,144; - aktie, 5,12, 83, 99-100, 118-20, 133, 14145,171.
18, 29; - beleid, 176-77; - bond, 14,17,34,
103-4,114,173,175; - leiderschap, 14,83-84, Stakingswetgeving, 111,125,142,151.
98-102, 173; - overtuiging, 13,15, 17, 34, 79; -
schrijver, 14,60,171. Struktureel-funktionalisme. 21.

Radikalisatie, 15,96,104, 144-45,169,175. Studenten, 60,134,140,155,174,181.

Radikalisme, 60,80,100,138,174. Sub-elite, 30. 33, 60-61, 77.

Reformisme, 20,80,131,137,144,169-70,173; Syri6rs, 51, 55, 85.
liberaal-, 143,170, 172-73.

Systeem, 2.4.19-26, 29, 34.
Relatieve deprivatie, 171.

Tettegah, J.K., 102-4, 110-20, 152-53,170:-en
Religie, 58,84. AATUF, 114-15,117; konflikten met de CPP van -,

116-18; nieuwe struktuur van : 102-4, 110-11,127,
Reserves, buitenlandse-, 52, 94, 104. 170; - en socialisme. 116-17, 121,170; - en vertegen-

woordiging van arbeidersbelangen, 117, 170.
Revaluatie, 146.

Tribalisme, 81, 133-35, 178 (zie ethniciteit).
Revolutie, 9, 13, 29-30, 33-35,118,121, 145-46,
148; nationaal demokratische -, 36; nationale-, Turkson-Ocran, E.C., 83,100-2.
12,33,36,145, 149-50,152,156; sociale-,
6,12,37; socialistische-, 36, 175; socio-kulturele-, Tussenpersonen, 51, 54,62, 124  177.
145-46; tweede; 105, 109-10.

Typologiean. 19-26.
Revolutionair, passim; - aktie, 15,33,35, 38; -
partij, 23,27; - voorhoede, 36,41,150, 173. UAC-bond, 99, 104, 110.

Salaris, 30, 77, 79,119,129, 141; hervorming van United Africa Company (UAC), 51,134.
struktuur van -, 101,126,128,140, 150,173.

United Ghana Farmers'Council (UGFC), 93.99.
Satelliet-positie, 7,37,177.

United Party (UP),65,110,123,131.
Saul, J.S., 14, 18, 30-34, 36, 64, 83, 171.

Universiteit, 60-61, 133-34,174.
Schuld, buitenlandse, 40,108.122,124, 132,134,146;
van arbeiders, 69,77; - van peasants, 64, 124. Vakbeweging, - in ontwikkelingslanden, 442,170-

71; - in Ghana, 1-3, 92-183; - en belangenbeharti-
Self-reliance, 145-49,151,153,156, 176. ging van de leden, 170-71, 176-77, 181-83 (zie ook

arbeidersbelangen); kommercidle/welzijnsaktiviteiten
Sociale formatie, 19,37,39,58. van -, 112-13,137, 153-55,169,178, 182-83: kon-

trole over -, 5,8-9,12,15-16,94-97,100,104,
Sociale mobiliteit. 33,38.60-61.69.77-78,81, 109-11, 115-21,125,13940,142, 150-52, 169-71,
84, 180. 175,178; - en onderricht van de leden, 1,4-9, 23,

29,41.62,96-97,104.109,112,121,137,151-
Sociale wetgeving, 5,10,149, 155,174,179, 182. 52,179-80,183; - en andere lagen van de bevol-

king, 27,38, 119-20, 138-40, 14344, 171-73,175,
Socialisme, 14,25,35,94,106-9, 113-21,127, 181.

131,175.
Vakbonden, legalisatie van -, 95-96; registratie van -,

Socialistisch, 19,99, 105-21,126,170; - 96; vrije -, 6,8-9,17.
indoktrinatie, 35,107,109.112,175: - landen/
samenlevingen, 8,22,26,94,107, 109-10, 114-15; - Vakbondsautonomie, 1034,121, 125-27, 135-37,
ontwikkelingsstrategie, 4041,177: - partij, 35-36,107; - 150-52,169, 172-73, 178-79.

systeem, 23-24.
Vakbondsbewustzijn, 35,38.

Socio-politieke systemen, 23-26, 29,41.
Vakbondsmodel, 1, 9, 28,102,110,112.

Staatsambtenaren, 32,36,60,123,125, 133-34, 147.
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Vakbondskonstitutie, 110,117,127.

Vakbondsoppositie, 6,11,18,100, 111, 117,139,
144,171,173.

Vakbondsorganisatie, 1,13,22,94-97, 114-15,151,
169,178-79.

Vakbondsstrategie, 3.144,168, 173-83.

Vakbondstheoriean, 2,4-42: theorie van Bates, 10-
12,169; doctrinair marxistische -, 29,34-38,172,
173-76; theorie van R.W. Cox, 19, 21-26, 73.109,
135; fanonistische : 18,26,29-34,39,64-65.83,
171; intermediaire-, 4, 26-34, 39; theorie van
C. Kerr, 12-15.19-21.24-26,39; theorie van "niet-
politiek vakbondswezen", 12,15-18,28-29,98,
105,121, 170-71; theorie van "politiek vakbonds-
wezen", 1,11, 15-18,26-29,39,98,105; systeem-
diskongruente-, 4, 34-39; systeemkongruente-, 4-
26,29,39.

Vakbondsvergadering, 2,98,112,180.

Vakbondsverkiezing, 98-99,101-2, 127, 152-53,
180.

Volta Region, 50.

Vrijwillige vereniging, 77.

Waardepatroon, 81,107,126,131, 145-46,
174-75.

Wereldbank, 122,130.

Wereld Vak Verbond (WVV), 1, 36, 101-2, 114-15.

Werkgelegenheid, 33,86; vergroting van -, 5,80,
132-33,141, 182-83.

Werkgever, 1,10 -11,21-23,27,35,59,64-65,110,
136-37, 149-50,153,174, 178, 181-83; buiten-
landse-, 52,66,73,94-96,102,104, 149-50 (zie
koloniale werkgever).

Werkgeversorganisaties, 22,59 (zie GEA).

Werkloosheid, 77,81-86,93,108,124, 132-33,
138,141,145,149,155.

Werklozen, 31, 33,38, 81-86, 93,
119, 124, 132-33,138,143,171,181.

Western Region, 50,65,143.

Winsten, 52,57,123,134,148,182.;

Witboek, 147,155.

Woode, A., 98-102.

Zelfbeheer, 38,112,178.

Zelfbestuur, 93,99.

Zelfstandige vaklieden, 61-62, 77, 109; organisa-
ties van -, 94.
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STELLINGEN

P.J.J. Konings

VAKBEWEGING EN ONTWIKKELINGSSTRATEGIE
VAN DE OVERHEID IN GHANA,

1874 - 1976



Het verplichte lidmaatschap van vakbonden in Ghana heeft een be-
langrijke bijdrage geleverd tot het ontstaan en groei van vakbonds-
bewustzijn en het gevoel van arbeiderseenheid en solidariteit en zou
nagestreefd moeten worden in andere ontwikkelingslanden.

11

De liberaal-reformistische opstelling van verschillende vakbonden
in die ontwikkelingslanden, waar een relatief grote mate van repres-
sie ten aanzien van massa-organisaties bestaat, verdient een grotere
aandacht en sympathie van marxistische-fanonistische auteurs dan
tot nog toe overwegend het geval is geweest.

111

Lenin's gebruik van het concept "arbeidersaristokratie" heeft geleid
tot grote spraakverwarring. Twee wegen staan thans open: 6fwel  de
term te laten vallen vanuit een dynamisch klasseperspektief 6fwel
deze strikter te definiSren en empirisch te onderzoeken.

IV

De ervaring in ontwikkelingslanden duidt erop dat de korte termijns-
voordelen van populistische regimes voor arbeiders en arbeidersbewe-
gingen niet opwegen tegen de langere termijnsnadelen. De tendens
van populistische regimes om arbeiders en arbeidersbewegingen door
(kleine) materi6le koncessies en retoriek aan zich te binden moet
daarom door arbeiders en auteurs met de grootste terughoudend-
heid benaderd worden.

V

Staatsparticipatie in buitenlandse bedrijven in vele ontwikkelings-
landen heeft als onbedoeld gevolg dat het bewustzijnsniveau van
arbeiders met betrekking tot de (vaak complexe) verhouding tussen
staat en buitenlands kapitaal ten zeerste verhoogd wordt.



VI

De steeds grotere gerichtheid op plattelandsontwikkeling als basis van
de ontwikkelingsstrategie in Afrikaanse staten en de sterk dalende
levensstandaard in Afrikaanse staten zouden wei eens tot gevolg kunnen
hebben dat een mogelijke toekomstige inzet voor een strukturele trans-
formatie van de Afrikaanse samenlevingen niet zozeer verwacht moet
worden van een fanonistische alliantie tussen stedelijke en plattelandse
massa's maar eerder van een door populistische theori6dn voorgestane
alliantie tussen stedelijke proletariaat en subproletariaat.

VII

Hobsbawm's theorie6n met betrekking tot de Europese arbeidersklasse,
ontwikkeld in zijn boek "Labouring Men" (Londen, 1964) lijlken tot
op grote hoogte van toepassing op de arbeidersklasse en arbeidersbe-

weging in de ontwikkelingslanden.

VIll

Nkrumah's opvatting van "neo-kolonialisme als laatste fase van het
imperialisme" lijkt te optimistisch. Neo-kolonialisme zal aanleiding

geven tot nieuwe vormen van afhankelijkheid.

IX

Marx' idee van de petite-bourgeoisie als een overgangsklasse is ten
zeerste relevant voor de Afrikaanse sociale formaties.

X

De independentia-theoriedn bieden meer inzicht in de verklaring van
het probleem van onderontwikkeling in de landen van de Derde
Wereld dan in de gegroeide grote verschillen in ontwikkeling tussen
landen van de Derde Wereld en de wegen die leiden tot oplossing van
het probleem van onderontwikkeling.



XI

Het ontbreken van enig systematisch onderzoek naar de bezittingen
en inkomsten van topambtenaren in Ghana is niet het gevolg van
het minder voorkomen van korruptie bij topambtenaren dan bij de
politieke elite, maar van de grote macht van de civiele dienst en
haar vermogen om de heersende elite op subtiele wijze te chanteren.

XII

Persoonlijke en kollektieve zelfhandhaving in de ontwikkelingslanden
is in laatste instantie nog vaak een zwaarder wegende faktor in het
personeelsbeleid van missionaire instanties dan de werkelijke belangen
van de kerk in de ontwikkelingslanden.
Een duidelijker missionaire visie en een daaruit voortvloeiend
(selektief) personeelsbeleid zijn meer dan gewenst.
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