Frantziako sindikatuen

etorkizuna

F. O.'ko B A T E N I R l T Z I A
Frantziako iru sindikatu aundienak C.
G. T., C. F. T. C. eta F. O. dira. Lenengoa komunisten menpean dago, bigarrena kristauena da ta irugarrena sozialistena. «L'Express» astekariak Laval jaunari, F. O. gizon bati, galdera batzuek
egin dizkie eta Laval jaunak emandako
erantzunak interesdunak deritzaizkit. Laval jauna, F. O.'ko metalurji alkartasunaren bigarren sekretarioa da, berrogei
bat urte dauzka, ez da oraindikan sindikatuetan buru egiten duten oietakoa, bañan bere eginkizuna ajola aundikoa da.
Oraindikan gazte xamarra, gaztedia darabilki erantzunetan.
Esaten duanez urte gutxi barru 60 %
langille ogei ta amabost baño urte gutxigokoak izango dira. Eskola garaia luzatuko zala uste zuten bañan ez da orrela gertatu, orregatik uste bañan lenago lanean
dituzte amasei urte exkeroztik gazteak.
Gazte oien sikolojia da jakin bear dana,
gazte oien eskuetan bait dago sindikatuen
etorkizuna. Gazte oiek nai dutena izango
dira biarko sindikatuak. Zer nai duten?
Laval jaunaren iritzian gazte ta lenagokoen artean ezberdintasun agiri agiriko
bat dago. Ogei ta amabost urtetik goragokoak euren gaztedia geldi zegoan eta
gudaren bildurrez edo gudaz bertaz menperatutako mundu batean pasa zuten. Aldaketa. etzuten ezagutzen, eta eurentzako
aldaketa, oitu bearreko gauz berri bat da.
Bañan gazteak munduatzaz konturatu diranean aldaketa alde guztietan arkitzen
da, eta Frantzia geldiegi dijoala uste dute.
Dirua irabazi ta gastatu nai dute, etorkizunaren aienbeste bildurrik ez bai dute.
Lenago zeuden arrixku asko ez dira gaur
ezagutzen, gazteentzat irabazitakoa etorri
ditezken bearrentzat garanti bat ez da,
segituan gastatu diteken, zerbait baizik.
Eta une ontara irixterakoan «L'Express»'
ko gaderagilleak, ia bere ustez, Frantziako langilleak ameriketarren antzekoak izatera iritxi diran edo galdetzen dio. Nunbait, lenago esan bezelakoak dira Ipar
Ameriketako langilleak eta gañera klase
zentzua galdu dutenak, banan Laval jaunak esaten duanez ez dituzte oraindik euren eskubide gorde naiak galdu. Gañera
beste klasiekin kulturaren ezberdintasuna
sentitzen dute. Ala ere bear estuenak beteak dauzkate ta lenagokoak beziñ errebuloziozaleak ez dira. Ala ere oporketak
—huelgak— izandu dirala, badirala ta
izango diran arrixkua dagona badakite.
Gazte oiek pragamatikogoak izateak ez du
esan nai lenagokoak bañan biguñagoak
izango diranik nagusiekin burrukan.
Korporatismoa langilleak profesioz alkartzea da. Frantziako langilleak oraiñ
artea ez dira orrela alkartu, profesio edo
lanbide guztikoak batuaz baizik. Korporatismo onetzaz onela dio Laval jaunak:
aldaketa aundi dagoala ortan. Enpresa,
lantegia, dala gaurko sindikatuen burruka
lekua. Problemak ez dira ia danen artea,
ezta ere lanbide bakoitzez ibiltzen, lantegi
bakoitzez baizik. Sindikatuaren zatiketa
bat dago Batzuek zatitze ortan korporatismoaren bildurra dute. Egia da arrixku
bat dagona. Sindikatuaren batasuna eusteko bide bakarra luze jokatzen. duten iritxi bear aundiak erabakitzea da.
Sindikatuen indarrari dagokionez ekonomi politika askoen artean egiten dala
aitortzen du (nagusi, tekniko, estadu
etab). Sindikatuak ere oiekin alkartuko
dirala ekonomirako erabakiak artzeko.
Oraindikan sindikatuei galdetu bakarrik
egiten zaie, bañan sindikatuak erabakietan parle izateko eguna iritxiko da. Egun
ortan bi gauz gerta ditezke: edo ekonomia
osotasun bat bezela arturik sindikatuak
zati bat bertan izatea edo sindikatuak bitan zatitzea. Ortan dago arrixkua. Sindikatuak bi eginkizun ditu: erantzutea ta

eztabaida alde batetik, ekonomian parte
artzea bestetik. Laval jaunaren iritzian,
garrantzitsuena erantzutea da ta nagusiekin gauzak eztabaidatzea —diskutitzea—.
Izan ere indarra daukan agintariak gizonen eskubideak maizegi aazten ditu. Frantziako sindikatuak billatu nai dutena auxe da, bide berri bat arkitu, ameriketarrena ez dana (au da, askatasun osoko enpresa edo lantegiaren sindikatua) ezta er
U. R. S. S.'ekoa ere (Ekonomia Planaren
eta lantegien bitarte edo zati bat).
Sindikatuen batasunari dagokionez, ori
nazioaren barruan bañon errezago Europaren barruan egingo dala dio.
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