fAAN DE WERKGEVERS EN WERKNEMERS VAN NEDERLAND
Het uur der bevrijding is aangebroken.
Wij dragen weer eigen verantwoordelijkheid.
Ons Vaderland is verarmd en leeggeplunderd.
Maar de weg tot opbouw en herstel is vrij.
Werkgevers en werknemers, beseft hierbij Uw taak. dat is de taak om in eendrachtige samenwerking te arbeiden aan de opbouw van ons land.
De Regering heeft terzake ongetwijfeld haar vastomlijnde plannen: steunt hierbij onze eigen
wettige overheid.
Geeft U niet over aan persoonlijke wraakgevoelens of willekeur.
Ontvangt de slachtoffers van de Duitse terreur- en deportatie-methoden met open armen; herstelt
hen in hun oude functie.
Gedurende de bezettingsjaren is regelmatig overleg gepleegd tussen vertegenwoordigers van
werkgevers- en werknemerscentralen, die formeel werden opgeheven, doch in het geheim hun arbeid
hebben voortgezet. Aan dit overleg werd deelgenomen door Dr Ir A. H. W. Hacke, Directeur-Generaal van de Arbeid. In dit overleg werd volledige overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke organisatie van de Arbeid. De principiële grondslagen daarvan werden neergelegd in een
STICHTING VAN DEN ARBEID
tot bevordering van de sociale vrede, orde en rechtvaardigheid. Voorzien is in een gemeenschappelijk
overleg op sociaal gebied zowel bedrijfstakgewijze als landelijk en centraal. De Stichting stelt zich
voorts ten dienste van de overheid ter vervulling van opdrachten ten bate van het algemeen belang.
Daarnaast is diepgaand overleg in een vergevorderd stadium over de wijze van behandeling van
economische vraagstukken in organisatorisch verband, met deelneming van de vakbeweging der werknemers aan het dragen van verantwoordelijkheid.
Er van uitgaande, dat medezeggenschap van de arbeiders in het beheer van de onderneming niet
gevraagd wordt, werd eenheid van inzicht verkregen over de wenselijkheid van een ruime vertegenwoordiging van de arbeidersvakbeweging in het hoogste economische college, dat der Regering ter
zijde zal staan; daarnaast over de noodzakelijkheid, dat op dit terrein ook een aantal lagere publiekrechtelijke organen moet worden gesticht. Er werd -besloten voor te stellen de uitwerking hiervan,
alsmede de vraag, hoe de verdere samenwerking op economisch gebied kan worden bevorderd,
onverwijld door de Overheid, de ondernemers en werknemers in studie te doen nemen.
Door het gezamenlijk gedragen leed zullen, naar wij vertrouwen, vroegere tegenstellingen zijn
weggevallen, scheidsmuren geslecht.
Versterkt de eendracht van ons volk.
Beseft, dat aller gezamenlijke krachtsinspanning vereist wordt tot leniging van de nood en tot
herstel van wat verloren ging.
Werkgevers: Houdt Uw poorten open.
Werknemers: Vervult Uw plicht.
Het Vaderland heeft allen nodig.
Een nieuwe toekomst ligt voor ons.
Aan de Arbeid!
Dóór de gezamenlijke werkgevers- en werknemerscentralen is als verder resultaat van gemeenschappelijk overleg reeds enige maanden geleden het volgende urgentieprogram aan de Regering toegezonden.
l. Van Regeringswege worden, in overleg met het georganiseerde bedrijfsleven, onverwijld maatregelen getroffen, dat:
a. de werknemers, die in het buitenland gedwongen werken,
b. de krijgsgevangenen,
c. de door de vijand als gijzelaar geïnterneerden of om andere redenen door de bezetter van hun
vrijheden beroofde personen.

d. de onderduikers.
in hun oude functies te werk worden gesteld. Als dit om bijzondere reden niet aanstonds
mogelijk is. geldt voor hen een wachtgeldregeling, die onverwijld van overheidswege wordt
ingesteld of bevorderd. Tevens wordt voor hen. die voor die tijd werkloos waren, een financiële regeling getroffen.
2. Onmiddellijke rehabilitatie en herstel in oude functie onder continuering van rechten van allen,
zowel in overheids- als in particuliere dienst, die tijdens de bezetting door politieke terreur,
dan wel omdat zij weigerden onvaderlandse handelingen te verrichten werden ontslagen of
genoodzaakt werden ontslag te nemen. resp. werden gedegradeerd.
3. Handhaving van het ontslagverbod, uitzonderingen toe te staan door de Overheid, met behulp
van organen uit kringen van werkgevers enwerknemers.
4. Weder-invoering van normale werk- en rusttijden.
5. Krachtige bevordering van de werkgelegenheid door het treffen van maatregelen tot onmiddellijke wederopbouw van de verwoeste gebieden, uitvoering van openbare en cultuur-technische
werken, bouw van goede en ruime arbeiderswoningen en van middenstandswoningen en
andere utiliteitsgebouwen.
6. Verhoging van de rantsoenen van de voornaamste levensbenodigdheden, in het bijzonder van
voeding, schoeisel, dekking en kleding. Krachtige bestrijding van de zwarte handel.
7. Prijszetting door de Overheid. Loonregeling onder toezicht van de Overheid. Herziening van
lonen en prijzen ter verbetering van het levenspïil. Handhaving van de beschermende maatregelen welke voor huurders van woningen zijn getroffen.
8. Directe verbetering van de uitkeringen aan ouden van dagen.
9. Krachtige bevordering van de volksgezondheid, in het bijzonder door de bestrijding van de
tuberculose.
10. Het treffen van financiële voorzieningen voor oorlogsinvaliden, waaronder ook .begrepen die
Nederlanders, die slachtoffer werden van bombardementen, zowel hier als in het buitenland.
Het voor zover nodig boven en behalve reeds bestaande wettelijke voorschriften voorzien
in de behoeften van zeevarenden, die in de oorlog ter beschikking stonden en staan der
geallieerden en gedurende deze tijd geheel of gedeeltelijk invalide zijn geworden, zowel in
die van hun nagelaten betrekkingen.
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