
Algemeen Dagblad, Financieel
Dagblad, de NOS en andere me-
dia benadrukken vooral dat er
toch ook kranen hebben ge-
draaid en dat de directie van
APMT een akkoord met de OR
heeft gesloten. Als het er op aan
komt staan de burgerlijke media
aan de kant van de bedrijven en
niet aan de kant van de arbei-
ders. Die bedrijven willen niet
alleen de helft van de banen

schrappen, ze willen ook zoveel
mogelijk van de vaste havenar-
beiders af en van de bond en
van de CAO. Daarop is de pro-
paganda van de media gericht.
Arbeiders die zich sterk maken
voor werkgelegenheid, voor
vaste banen, voor CAO’s en voor
de vakbond als strijdorganisatie
passen niet in dat plaatje.

Media die aan de kant van de ar-
beiders staan
kunnen alleen
door de haven-
arbeiders zelf
georganiseerd
worden.
Daarom: ver-
sterk de Volle
Lading, de krant
van en voor ha-
venarbeiders.

De overgrote meerderheid van
de havenarbeiders heeft zich
aangesloten bij de oproep van
de bond om 24 uur de contai-
nersector plat te leggen. Na-
tuurlijk waren er werkwilligen,
die zijn er altijd. Natuurlijk heb-
ben sommige werkwilligen ook
gewerkt, dat komt omdat sta-
kingservaring wat is weggezakt:
bij een staking moeten alle
poorten (groot en klein) geblok-
keerd worden zodat met elke
werkwillige gesproken kan wor-
den. Als gezamenlijk is besloten
om te staken dan moet de min-
derheid zich aan de meerder-
heid houden. Bij APMT 1 en 2

lukte dat blokkeren goed: hulde.
RPS-ers hebben zich goed ge-
weerd voor de poort van RST:
hulde. Wat nog mist is een echt
actiecomité. Niet een comité dat
orders van bovenaf ontvangt en
slechts bij elkaar komt op orders
van boven. Nodig is een open
actie comité waar elke actieve
havenarbeider aan kan deelne-
men, dat tijdens acties perma-
nent dweilploegen organiseert
om steun te verlenen waar no-
dig. Dat neemt allemaal niet
weg dat over het geheel de sta-
kingsoproep goed is op-
gevolgd en dat de sector
vrijwel plat lag.

24-uurs staking
groot succes
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Contact:
info@vollelading.nl
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In 2015 zijn de lonen gemiddeld
met 1,4% gestegen, zegt het
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek. Omdat de prijzen gemiddeld
maar met 0,6% stegen zouden
mensen met een baan er gemid-
deld in koopkracht op vooruit zijn
gegaan. Terwijl de koopkracht
van de lonen tussen 2010 en
2014 juist gemiddeld daalde. Nu
blijkt die ‘gemiddelde loonstijging’
voor de reële werker vaak on-
vindbaar te zijn, maar er is meer
aan de hand.
In hetzelfde bericht zegt het CBS
dat de loonkosten voor de bedrij-
ven vorig jaar maar 0,5% geste-
gen zijn. De kosten van hogere
nettolonen werden voor bedrijven
en instellingen namelijk groten-

deels gecompenseerd
doordat zij minder pre-
mies voor pensioen en
WW hoefden af te dra-
gen. Dat komt omdat
de werkers later met
pensioen mogen en
met een lagere pensi-

oenuitkering genoegen moeten
nemen, terwijl ook de periode dat
iemand recht heeft op WW wordt
verlaagd. De loonsverhoging is
dus vooral een sigaar uit eigen
doos, die werkende mensen - als
ze met pensioen gaan of werk-
loos worden - veel gaat kosten.
Een voorbeeld hiervan zijn de
rijksambtenaren. Die kregen vier
jaar geen enkele loonsverhoging,
zodat ze er meer in koopkracht op
achteruit zijn gegaan dan de ge-
middelde werker. Hun loonsver-
hoging wordt voor 40% betaald
uit kortingen op hun pensioen-
premies. De bedrijfswinsten in
2014 bedragen 180 miljard -
bijna een verdubbeling vergele-
ken met het jaar 2000.

APMT-ers weer-
staan de directie

Bij APMT1 probeerde de directie
de havenarbeiders over te halen
om niet te staken door een ak-
koord met de OR te sluiten. Be-
loofd werd een werkgarantie
zonder ontsnappingsclausules
tot 1 juli 2020. ‘Prima’ zeiden de
collega’s van APMT1, ‘maar er
moet nog wat meer voor de sec-
tor geregeld worden, dus we
volgen de oproep van de bond’.
Bij APMT2 beloofde de directie
een werkgelegenheidsgarantie
en reparatie van het pensioen-
gat als de collega’s maar niet
gingen staken. Daarover is in-
tensief gediscussieerd: vier uur
lang. Daarna besloten de colle-
ga’s dat de kranen omhoog ble-
ven, want er moet een akkoord
voor de sector komen.

Met strijd is iets te
bereiken, met buigen niets

Sommigen denken dat de direc-
ties van APMT1 en APMT2 sociaal
zijn en de zaken voor hun wer-
kers goed willen regelen. Niets is
minder waar. Nog niet zo lang ge-
leden probeerde APMT de vak-
bond buiten spel te zetten, ze
wilde dicteren hoe de CAO van
APMT2 er uit diende te zien. Meer
dan twee weken langzaamaanac-
ties waren nodig om de directie
op de knieën te dwingen, maar ze
ging door de knieën. Van die er-
varing heeft de directie nu slappe
knieën gekregen, ze probeert
door concessies acties te voorko-
men. Dat is de winst die het
meest strijdbare deel van de ha-
venarbeiders heeft binnenge-
haald. Je ziet: met strijd is iets te
bereiken, met buigen niet.
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hun terminals dicteren
het HbR. Zij verdienen
miljarden en willen door
automatiseringen nog

meer verdienen, zij malen er niet
om dat daardoor zo veel mensen
hun baan verliezen.
Voor behoud van banen is dus ar-
beidstijdverkorting nodig – met
behoud van loon. Omdat dat ten
koste van de winst gaat zal strijd
tegen de bedrijven nodig zijn. Ka-
pitalistische winstmakerij gaat al-

tijd ten koste van de werkgele-
genheid, behoud van werkgele-
genheid gaat ten koste van de
winst. Het is een krachtmeting die
niet is te vermijden. De ervaring
in de voortdurende strijd voor be-
houd van banen moet benut wor-
den voor de strijd tegen de oor-
zaken van werkloosheid - maar
ook van crisis, oorlogen, vluchte-
lingen, klimaatomslag en honger.
Die oorzaak is het crisis- en
winstkapitalisme.

Niek Stam verklaarde over de
stakingsdag aan het NOS-jour-
naal: “Hopelijk komt het in de
toekomst niet meer voor. Het is
sowieso slecht voor onze reputa-
tie.” Dat is precies hoe het niet
zit. Na 13 jaar buigen is het goed
te laten zien dat je bereid bent te
strijden. Zonder strijd kan er niets
goeds tot stand komen. Strijd is
goed voor de reputatie van de ha-
venarbeiders, dat blijkt uit de
concessies die de APMT-directie
aan de strijdbare APMT-ers al
wilde doen. De APMT-directie
vreest dat de APMT-ers niet zul-
len buigen. Aan die concessies is
de ECT-directie nog niet toe, die
hoopt dat de ECT-ers zullen bui-

gen. Stam wil nu als een speer
terug naar de onderhandelingsta-
fel. De onderhandelingsdelegatie
vergadert ongeveer permanent,
terwijl een nieuwe datum voor
het actiecomité nog niet eens is
geprikt. Dat kan beter andersom.
Havenarbeiders zullen nog wat
meer de spierballen moeten laten
rollen voor er een kans is op een
goed resultaat: de ECT-directie
moet overtuigd worden dat ook
de ECT-ers niet buigen. Opnieuw
blijkt dat een zelfstandig actieco-
mité nodig is, de leiding in han-
den laten van iemand die acties
schadelijk vindt voor de reputatie
van de havenarbeiders is niet ver-
standig.

36

Een werkgelegenheidsgarantie
tot en met 2024 wordt in de
pers een bizarre eis genoemd.
Het wordt een bizarre eis ge-
noemd op het moment dat de
eis al is gehalveerd tot een
werkgelegenheidsgarantie tot 1
juli 2020. Het wordt een bizarre
eis genoemd terwijl de eis door
de rechtse vakbondsbureaucra-
ten voorzien is van makkelijke
ontsnappingsclausules.
Het wordt een bizarre eis ge-
noemd op het moment dat
APMT1 en APMT2 bereid blijken
te zijn een werkgelegenheidsga-
rantie tot 1 juli zonder ontsnap-
pingsclausules aan te bieden.
Dus: wat is bizar.?

Bizar zijn eisen met ontsnap-
pingsclausules: dan kan je net
zo goed geen eisen stellen. Bi-
zar is het als vakbondseisen on-
derscheid maken tussen arbei-
ders met een vast contract en
arbeiders met een jaarcontract
(soms al hun tiende): een vak-
bond is opgericht om de eenheid

van werkende mensen
tot stand te brengen te-
genover de verdeeld-
heidzaaierij door de di-
recties. Bizar is het om
van het HbR geld te ei-
sen als smeermiddel
voor het schrappen van
banen.

De Volle Lading propa-
geert daarom ook een
paar bizarre eisen. Bizar
voor de burgerlijke me-

dia, bizar voor de havenbedrij-
ven, maar goed voor de haven-
arbeiders en voor de werkende
jeugd die in de haven een boter-
ham wil verdienen, goed voor de
eenheid van de havenarbeiders,
echte oplossingen dus:

Arbeidstijdverkorting
zonder inleveren:

� Zesploegendienst in de vol-
continu (28 uur per week)!
Vierdaagse werkweek voor
de andere diensten (31 uur
per week)!

� Een goede regeling om op
60 jaar te kunnen stoppen,
jongeren erin!

� Elke havenbaan een vaste
baan!

� Op korte termijn een echte
CAO voor de RWG-ers!

� Vechten voor elke arbeids-
plek!

� Havenarbeiders mee met
het werk!

� Uitbreiden sjorverordening!

Bizarre
eisen

Acties zijn goed voor
de reputatie van de
havenarbeiders
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Tijdens de onderhandelingen en
acties voor behoud van banen in
de haven wordt vaak het Haven-
bedrijf Rotterdam (HbR) als de
schuldige voorgesteld. Het HbR
heeft immers opdracht gegeven
tot de aanleg van Maasvlakte 2.
Daar wordt binnenkort 5 miljoen
TEU aan containers behandeld
van de 12 miljoen TEU die tot dan
toe in de hele Rotterdamse con-
tainersector werd overgeslagen.
Nu de wereldhandel stagneert is
er dus voor 40 procent overcapa-
citeit geschapen. En op de verre-
gaand geautomatiseerde nieuwe
terminals, RWG en APMT2, is de
factor arbeid gehalveerd.

De grote overslagbedrijven, zoals
APMT, Hutchison, PSA en DP
World zijn internationaal ver-
vlochten met de grote rederijen,
zoals Maersk, MSC, CMA CMG,
China Shipping Cosco enzovoort.
In het internationaal transport
bepalen deze monopoliebedrijven
de politiek. Zij beconcurreren el-
kaar, maar werken ook samen om
hun capaciteit nog efficiënter te
kunnen inzetten. Door fusies en
overnames worden zij nog ster-
ker. In de concurrentie willen zij
snelle, betrouwbare en vooral
goedkope overslag.

Banen moeten wijken
voor winsten

Om hun winsten te vergroten wil-
len zij geautomatiseerde termi-
nals, goedkoper, want met min-
der mensen - groei of geen groei.
Die grote reders hebben aange-
drongen op nieuwe terminals of
uitbreidingen van bestaande in Le
Havre, Zeebrugge, Antwerpen,
Maasvlakte 2, Willemshaven, Bre-
merhaven, Hamburg en Londen.
Zij willen altijd terecht kunnen
met hun supergrote nieuwe con-
tainerschepen, waarmee zij trou-

wens ook de concurrentie ter zee
uitvechten. Die schepen vergen
diepere havens en hogere en lan-
gere kranen.

Het zijn deze reders die van het
HbR de aanleg van Maasvlakte 2
en verbetering van de infrastruc-
tuur geëist hebben – op kosten
van de belastingbetalers.
Met de Maasvlakte 2 wordt de
trend doorgezet dat rederijen
versmelten met de overslagbe-
drijven. APMT2 is van de grootste
reder Maersk en RWG is in eigen-
dom van de rederijen MOL
(20%), Hyundai (20%), APL
(20%), CMA CMG (10%) en de
terminal operator DP World
(30%). ECT werkt samen met
MSC. Delta Dedicated North-ter-
minal is een joint venture van TIL
met ECT en TIL is in bezit van
MSC (65%) en het Amerikaanse
investeringsfonds GIP (35%).
MSC deed in 2014 een miljoen
TEU op DDN. Met Cosco heeft
ECT ook zo een samenwerkings-
verband.
Het zijn de rederijen die samen
met de overslagbedrijven snelle,
betrouwbare en vooral goedkope
overslag willen. Zij hebben die
Maasvlakte 2 doorgedrukt. Ter
wille van hun winsten veroorza-
ken zij werkloosheid. Dit is geen
toeval, maar een wetmatigheid in
het kapitalisme.

Met twee voeten op de grond

Het bondsbestuur stelt het voor
alsof het HbR (Havenbedrijf Rot-

terdam) de boosdoener is, maar
achter dat HbR staan de grote in-
ternationale stuwadoors en re-
ders: zij bepalen wat HbR moet
doen en niet andersom. Het idee
dat de havenbedrijven niet voor
Maasvlakte 2 waren is dus onzin.
APMT en DP World zitten er graag
en ECT is alleen maar teleurge-
steld dat zij geen terminal op
Maasvlakte 2 hebben gekregen.

Het idee dat de bonden met de
havenbedrijven tegen het HbR
zouden moeten vechten zaait al-
leen maar verwarring. In de pol-
der zoeken bondsbestuurders al-
tijd naar mogelijkheden om be-
drijven uit de wind te houden,
daarom wordt HbR nu als
de grote schuldige voor-
gesteld. Dat is de wereld
op zijn kop. De reders en
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Tijdens de onderhandelingen en
acties voor behoud van banen in
de haven wordt vaak het Haven-
bedrijf Rotterdam (HbR) als de
schuldige voorgesteld. Het HbR
heeft immers opdracht gegeven
tot de aanleg van Maasvlakte 2.
Daar wordt binnenkort 5 miljoen
TEU aan containers behandeld
van de 12 miljoen TEU die tot dan
toe in de hele Rotterdamse con-
tainersector werd overgeslagen.
Nu de wereldhandel stagneert is
er dus voor 40 procent overcapa-
citeit geschapen. En op de verre-
gaand geautomatiseerde nieuwe
terminals, RWG en APMT2, is de
factor arbeid gehalveerd.

De grote overslagbedrijven, zoals
APMT, Hutchison, PSA en DP
World zijn internationaal ver-
vlochten met de grote rederijen,
zoals Maersk, MSC, CMA CMG,
China Shipping Cosco enzovoort.
In het internationaal transport
bepalen deze monopoliebedrijven
de politiek. Zij beconcurreren el-
kaar, maar werken ook samen om
hun capaciteit nog efficiënter te
kunnen inzetten. Door fusies en
overnames worden zij nog ster-
ker. In de concurrentie willen zij
snelle, betrouwbare en vooral
goedkope overslag.

Banen moeten wijken
voor winsten

Om hun winsten te vergroten wil-
len zij geautomatiseerde termi-
nals, goedkoper, want met min-
der mensen - groei of geen groei.
Die grote reders hebben aange-
drongen op nieuwe terminals of
uitbreidingen van bestaande in Le
Havre, Zeebrugge, Antwerpen,
Maasvlakte 2, Willemshaven, Bre-
merhaven, Hamburg en Londen.
Zij willen altijd terecht kunnen
met hun supergrote nieuwe con-
tainerschepen, waarmee zij trou-

wens ook de concurrentie ter zee
uitvechten. Die schepen vergen
diepere havens en hogere en lan-
gere kranen.

Het zijn deze reders die van het
HbR de aanleg van Maasvlakte 2
en verbetering van de infrastruc-
tuur geëist hebben – op kosten
van de belastingbetalers.
Met de Maasvlakte 2 wordt de
trend doorgezet dat rederijen
versmelten met de overslagbe-
drijven. APMT2 is van de grootste
reder Maersk en RWG is in eigen-
dom van de rederijen MOL
(20%), Hyundai (20%), APL
(20%), CMA CMG (10%) en de
terminal operator DP World
(30%). ECT werkt samen met
MSC. Delta Dedicated North-ter-
minal is een joint venture van TIL
met ECT en TIL is in bezit van
MSC (65%) en het Amerikaanse
investeringsfonds GIP (35%).
MSC deed in 2014 een miljoen
TEU op DDN. Met Cosco heeft
ECT ook zo een samenwerkings-
verband.
Het zijn de rederijen die samen
met de overslagbedrijven snelle,
betrouwbare en vooral goedkope
overslag willen. Zij hebben die
Maasvlakte 2 doorgedrukt. Ter
wille van hun winsten veroorza-
ken zij werkloosheid. Dit is geen
toeval, maar een wetmatigheid in
het kapitalisme.

Met twee voeten op de grond

Het bondsbestuur stelt het voor
alsof het HbR (Havenbedrijf Rot-

terdam) de boosdoener is, maar
achter dat HbR staan de grote in-
ternationale stuwadoors en re-
ders: zij bepalen wat HbR moet
doen en niet andersom. Het idee
dat de havenbedrijven niet voor
Maasvlakte 2 waren is dus onzin.
APMT en DP World zitten er graag
en ECT is alleen maar teleurge-
steld dat zij geen terminal op
Maasvlakte 2 hebben gekregen.

Het idee dat de bonden met de
havenbedrijven tegen het HbR
zouden moeten vechten zaait al-
leen maar verwarring. In de pol-
der zoeken bondsbestuurders al-
tijd naar mogelijkheden om be-
drijven uit de wind te houden,
daarom wordt HbR nu als
de grote schuldige voor-
gesteld. Dat is de wereld
op zijn kop. De reders en
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hun terminals dicteren
het HbR. Zij verdienen
miljarden en willen door
automatiseringen nog

meer verdienen, zij malen er niet
om dat daardoor zo veel mensen
hun baan verliezen.
Voor behoud van banen is dus ar-
beidstijdverkorting nodig – met
behoud van loon. Omdat dat ten
koste van de winst gaat zal strijd
tegen de bedrijven nodig zijn. Ka-
pitalistische winstmakerij gaat al-

tijd ten koste van de werkgele-
genheid, behoud van werkgele-
genheid gaat ten koste van de
winst. Het is een krachtmeting die
niet is te vermijden. De ervaring
in de voortdurende strijd voor be-
houd van banen moet benut wor-
den voor de strijd tegen de oor-
zaken van werkloosheid - maar
ook van crisis, oorlogen, vluchte-
lingen, klimaatomslag en honger.
Die oorzaak is het crisis- en
winstkapitalisme.

Niek Stam verklaarde over de
stakingsdag aan het NOS-jour-
naal: “Hopelijk komt het in de
toekomst niet meer voor. Het is
sowieso slecht voor onze reputa-
tie.” Dat is precies hoe het niet
zit. Na 13 jaar buigen is het goed
te laten zien dat je bereid bent te
strijden. Zonder strijd kan er niets
goeds tot stand komen. Strijd is
goed voor de reputatie van de ha-
venarbeiders, dat blijkt uit de
concessies die de APMT-directie
aan de strijdbare APMT-ers al
wilde doen. De APMT-directie
vreest dat de APMT-ers niet zul-
len buigen. Aan die concessies is
de ECT-directie nog niet toe, die
hoopt dat de ECT-ers zullen bui-

gen. Stam wil nu als een speer
terug naar de onderhandelingsta-
fel. De onderhandelingsdelegatie
vergadert ongeveer permanent,
terwijl een nieuwe datum voor
het actiecomité nog niet eens is
geprikt. Dat kan beter andersom.
Havenarbeiders zullen nog wat
meer de spierballen moeten laten
rollen voor er een kans is op een
goed resultaat: de ECT-directie
moet overtuigd worden dat ook
de ECT-ers niet buigen. Opnieuw
blijkt dat een zelfstandig actieco-
mité nodig is, de leiding in han-
den laten van iemand die acties
schadelijk vindt voor de reputatie
van de havenarbeiders is niet ver-
standig.
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Een werkgelegenheidsgarantie
tot en met 2024 wordt in de
pers een bizarre eis genoemd.
Het wordt een bizarre eis ge-
noemd op het moment dat de
eis al is gehalveerd tot een
werkgelegenheidsgarantie tot 1
juli 2020. Het wordt een bizarre
eis genoemd terwijl de eis door
de rechtse vakbondsbureaucra-
ten voorzien is van makkelijke
ontsnappingsclausules.
Het wordt een bizarre eis ge-
noemd op het moment dat
APMT1 en APMT2 bereid blijken
te zijn een werkgelegenheidsga-
rantie tot 1 juli zonder ontsnap-
pingsclausules aan te bieden.
Dus: wat is bizar.?

Bizar zijn eisen met ontsnap-
pingsclausules: dan kan je net
zo goed geen eisen stellen. Bi-
zar is het als vakbondseisen on-
derscheid maken tussen arbei-
ders met een vast contract en
arbeiders met een jaarcontract
(soms al hun tiende): een vak-
bond is opgericht om de eenheid

van werkende mensen
tot stand te brengen te-
genover de verdeeld-
heidzaaierij door de di-
recties. Bizar is het om
van het HbR geld te ei-
sen als smeermiddel
voor het schrappen van
banen.

De Volle Lading propa-
geert daarom ook een
paar bizarre eisen. Bizar
voor de burgerlijke me-

dia, bizar voor de havenbedrij-
ven, maar goed voor de haven-
arbeiders en voor de werkende
jeugd die in de haven een boter-
ham wil verdienen, goed voor de
eenheid van de havenarbeiders,
echte oplossingen dus:

Arbeidstijdverkorting
zonder inleveren:

� Zesploegendienst in de vol-
continu (28 uur per week)!
Vierdaagse werkweek voor
de andere diensten (31 uur
per week)!

� Een goede regeling om op
60 jaar te kunnen stoppen,
jongeren erin!

� Elke havenbaan een vaste
baan!

� Op korte termijn een echte
CAO voor de RWG-ers!

� Vechten voor elke arbeids-
plek!

� Havenarbeiders mee met
het werk!

� Uitbreiden sjorverordening!

Bizarre
eisen

Acties zijn goed voor
de reputatie van de
havenarbeiders
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In 2015 zijn de lonen gemiddeld
met 1,4% gestegen, zegt het
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek. Omdat de prijzen gemiddeld
maar met 0,6% stegen zouden
mensen met een baan er gemid-
deld in koopkracht op vooruit zijn
gegaan. Terwijl de koopkracht
van de lonen tussen 2010 en
2014 juist gemiddeld daalde. Nu
blijkt die ‘gemiddelde loonstijging’
voor de reële werker vaak on-
vindbaar te zijn, maar er is meer
aan de hand.
In hetzelfde bericht zegt het CBS
dat de loonkosten voor de bedrij-
ven vorig jaar maar 0,5% geste-
gen zijn. De kosten van hogere
nettolonen werden voor bedrijven
en instellingen namelijk groten-

deels gecompenseerd
doordat zij minder pre-
mies voor pensioen en
WW hoefden af te dra-
gen. Dat komt omdat
de werkers later met
pensioen mogen en
met een lagere pensi-

oenuitkering genoegen moeten
nemen, terwijl ook de periode dat
iemand recht heeft op WW wordt
verlaagd. De loonsverhoging is
dus vooral een sigaar uit eigen
doos, die werkende mensen - als
ze met pensioen gaan of werk-
loos worden - veel gaat kosten.
Een voorbeeld hiervan zijn de
rijksambtenaren. Die kregen vier
jaar geen enkele loonsverhoging,
zodat ze er meer in koopkracht op
achteruit zijn gegaan dan de ge-
middelde werker. Hun loonsver-
hoging wordt voor 40% betaald
uit kortingen op hun pensioen-
premies. De bedrijfswinsten in
2014 bedragen 180 miljard -
bijna een verdubbeling vergele-
ken met het jaar 2000.

APMT-ers weer-
staan de directie

Bij APMT1 probeerde de directie
de havenarbeiders over te halen
om niet te staken door een ak-
koord met de OR te sluiten. Be-
loofd werd een werkgarantie
zonder ontsnappingsclausules
tot 1 juli 2020. ‘Prima’ zeiden de
collega’s van APMT1, ‘maar er
moet nog wat meer voor de sec-
tor geregeld worden, dus we
volgen de oproep van de bond’.
Bij APMT2 beloofde de directie
een werkgelegenheidsgarantie
en reparatie van het pensioen-
gat als de collega’s maar niet
gingen staken. Daarover is in-
tensief gediscussieerd: vier uur
lang. Daarna besloten de colle-
ga’s dat de kranen omhoog ble-
ven, want er moet een akkoord
voor de sector komen.

Met strijd is iets te
bereiken, met buigen niets

Sommigen denken dat de direc-
ties van APMT1 en APMT2 sociaal
zijn en de zaken voor hun wer-
kers goed willen regelen. Niets is
minder waar. Nog niet zo lang ge-
leden probeerde APMT de vak-
bond buiten spel te zetten, ze
wilde dicteren hoe de CAO van
APMT2 er uit diende te zien. Meer
dan twee weken langzaamaanac-
ties waren nodig om de directie
op de knieën te dwingen, maar ze
ging door de knieën. Van die er-
varing heeft de directie nu slappe
knieën gekregen, ze probeert
door concessies acties te voorko-
men. Dat is de winst die het
meest strijdbare deel van de ha-
venarbeiders heeft binnenge-
haald. Je ziet: met strijd is iets te
bereiken, met buigen niet.
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Algemeen Dagblad, Financieel
Dagblad, de NOS en andere me-
dia benadrukken vooral dat er
toch ook kranen hebben ge-
draaid en dat de directie van
APMT een akkoord met de OR
heeft gesloten. Als het er op aan
komt staan de burgerlijke media
aan de kant van de bedrijven en
niet aan de kant van de arbei-
ders. Die bedrijven willen niet
alleen de helft van de banen

schrappen, ze willen ook zoveel
mogelijk van de vaste havenar-
beiders af en van de bond en
van de CAO. Daarop is de pro-
paganda van de media gericht.
Arbeiders die zich sterk maken
voor werkgelegenheid, voor
vaste banen, voor CAO’s en voor
de vakbond als strijdorganisatie
passen niet in dat plaatje.

Media die aan de kant van de ar-
beiders staan
kunnen alleen
door de haven-
arbeiders zelf
georganiseerd
worden.
Daarom: ver-
sterk de Volle
Lading, de krant
van en voor ha-
venarbeiders.

De overgrote meerderheid van
de havenarbeiders heeft zich
aangesloten bij de oproep van
de bond om 24 uur de contai-
nersector plat te leggen. Na-
tuurlijk waren er werkwilligen,
die zijn er altijd. Natuurlijk heb-
ben sommige werkwilligen ook
gewerkt, dat komt omdat sta-
kingservaring wat is weggezakt:
bij een staking moeten alle
poorten (groot en klein) geblok-
keerd worden zodat met elke
werkwillige gesproken kan wor-
den. Als gezamenlijk is besloten
om te staken dan moet de min-
derheid zich aan de meerder-
heid houden. Bij APMT 1 en 2

lukte dat blokkeren goed: hulde.
RPS-ers hebben zich goed ge-
weerd voor de poort van RST:
hulde. Wat nog mist is een echt
actiecomité. Niet een comité dat
orders van bovenaf ontvangt en
slechts bij elkaar komt op orders
van boven. Nodig is een open
actie comité waar elke actieve
havenarbeider aan kan deelne-
men, dat tijdens acties perma-
nent dweilploegen organiseert
om steun te verlenen waar no-
dig. Dat neemt allemaal niet
weg dat over het geheel de sta-
kingsoproep goed is op-
gevolgd en dat de sector
vrijwel plat lag.

24-uurs staking
groot succes
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