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Echt vakbondswerk
is optreden voor werk
en vooruitgang
De tegenstellingen tussen de
komt door de regeringsplannen,
havenbedrijven en de havenarwaardoor werkende mensen
beiders lopen op. De tegenstelhun rechten en hun koopkracht
lingen komen tot uiting bij het
kwijtraken. Het kom vooral
afsluiten van CAO's (zoals nu
doordat de havenbedrijven oubij ECT) en bij reorganisaties
dere havenarbeiders willen ver(zoals RPS en Odfjell). We hebvangen door goedkope rechteben in de eerste twee maanden
loze jongeren met pulpcontracvan 2013 al meer werkonderten.
brekingen geAntwoord:
zien dan in heel
het echte vak2012. Dat komt
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door Maasvlakwordt de eerste conhet poldermote 2, waardoor
tainer in januari 2014
del?
de
capaciteit
overgeslagen.
om containers
Met het oplopen
Nog 10 maanden om
over te slaan in
van de tegen2014 met meer
een fatsoenlijke sectorstellingen tusdan 30% toeCAO af te dwingen!
sen havenwerneemt.
Dat
kers en de ha-
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ven- en transportconcerns
wordt ook duidelijker dat er onder de collega's verschillende
visies zijn op hoe de havenarbeiders hun belangen moeten
doorzetten. Aan de ene kant
staan collega's die het echte
vakbondswerk willen doorzet-

Het echte
vakbondswerk
De ontslagplannen bij RPS
moeten nu worden ingetrokken, dat is het belang van
elke havenarbeider
Vaste banen, dat geeft toekomst voor de jeugd, dat
geeft eenheid onder de collega's
Geen gedwongen ontslagen,
strijd voor elke arbeidsplaats
Gelijk loon voor gelijk werk geen verdeeldheid
Arbeidstijdverkorting op kosten van de baas als methode
om de werkloosheid te bestrijden
Alle CAO’s in de containersector laten aflopen op 1 januari 2014 - om dan gezamenlijk te vechten voor een
goede container-CAO die ook
RWG en APMT2 omvat. Eendracht maakt macht!
2

ten. Zij willen de rijen sluiten op
basis van de belangen van de
havenarbeiders. Die belangen
kunnen alleen met strijd worden doorgezet.
Aan de andere kant staan de
aanhangers van het poldermodel. In woorden soms zo strijdbaar als wat, maar in daden
wordt op voorhand het ene ar-

Het poldermodel
'De ontslagvergunningen zijn
door RPS nog niet aangevraagd, niets aan de hand.
We onderhandelen achter de
schermen, vertrouw op ons'
'We bieden de bedrijven
flexibiliteit met A-(vaste banen), B-(tijdelijke banen) en
C-(inhuur banen)'
'Als het volume bij een bedrijf met 20% terugloopt dan
akkoord met ontslagen. Akkoord met ontslagen bij Odfjell en Rietlanden'
'Handhaven van de treden in
de loonschalen'
'Korter werken voor ouderen
betaald uit geld dat nodig is
om de pensioenen op peil te
houden'
'Bereidheid om de CAO’s ongelijk te laten lopen. Een
sector-CAO lost niets op'
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biljoen euro. Daarom gaan de
regeringen door met hun
crisisprogramma’s - een neerwaartse vicieuze cirkel die de armen armer maakt om het uitbuitingssysteem met zijn systeembanken in het zadel te houden.
Het kapitalisme maakt meer kapot dan mensen kunnen verdra-

Grote
havenstaking
Brazilië
Eind februari voerden de werkers in 36 Braziliaanse havens
een staking van zes uur door.
Na eerdere kleinere acties riepen de samenwerkende havenvakbonden tot de staking op,
uit protest tegen regeringsplannen om 158 terminals over
heel Brazilië te privatiseren. De
geprivatiseerde bedrijven zouden niet meer verplicht zijn om
mensen uit de havenpool OGMO het werk te laten doen. De
havenwerkers verwachten dat
zij zo op grote schaal hun werk
zullen verliezen en dat de bedrijven mensen op slechtere

Kom naar de
vergadering
van de
Volle Lading
maandag
25 maart 2013
20.00 uur
Cronjéstraat 41,
Rotterdam-Zuid
voorwaarden aan het werk zullen zetten. Directies en regering probeerden tevergeefs de
staking te voorkomen, vooral
omdat het erg druk is met de
export van soja. Die wordt nu
geoogst en daar is veel internationale vraag naar. Na de
staking verklaart de regering
zich bereid tot nieuwe onderhandelingen. De vakbonden
schortten een tweede staking
van zes uur op. Als er voor 15
maart geen goed akkoord
komt, gaan de Braziliaanse havenwerkers op 18 maart voor
onbepaalde tijd in staking.

Amsterdam - 8 maart
Internationale Vrouwendag
Op vrijdag 8 maart is er in Amsterdam een fakkeloptocht en
feestelijke manifestatie. Verzamelen om 17,30 uur Dam, Amsterdam. Voor meer informatie: www.8maartAmsterdam.nl
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het wetenschappelijk socialisme, legde uit dat de kapitalistische uitbuiting leidt tot ophoping van kapitaal dat de kapitalisten grotendeels weer investeren in verbetering en uitbreiding van hun fabrieken. Daardoor produceren de arbeiders
nog meer, zonder met hun lonen de zelf geproduceerde goederen te kunnen kopen. Deze
gapende kloof tussen opgevoerde productie en ingeperkte
koopkracht leidt wetmatig tot
overproductiecrises - dus tot
faillissementen, inkrimpingen,
massawerkloosheid en vernietiging van fabrieken en voorraden. Marx heeft ook uitgelegd
dat kredietverlening tot extra
afzet leidt en daardoor de crisis
uitstelt, maar die ook heviger
maakt en de banken zelf daarna harder treft. In Spanje zijn
honderdduizenden huizen op
krediet gebouwd. Door deze
extra afzet bloeide de economie op. Nu de kopers door de
crisis hun leningen niet terug
kunnen betalen, lijden banken
als SNS-Reaal verlies.
Banken maken een goktent
van de economie
Omdat in het kapitalisme de
productiviteit en daarmee de
uitbuiting zo hoog is opgevoerd, kunnen de bezitters van
dat opgehoopte kapitaal nau6

welijks nog winstgevende beleggingen vinden. Daarom
wordt verreweg het grootste
deel van het huidige kapitaal in
de wereld gebruikt voor speculatie, zelfs met voedsel. Dat
levert tijdelijk hogere winsten
op, maar verdiept ook de crises. Nu ook SNS-Reaal over de
kop gaat, geven media en parlementariërs niet het kapitalistische uitbuitingssysteem de
schuld, maar wijzen ze naar
een foute oud-bestuurder en
naar het te hoge salaris van de
nieuwe topman.
Vanaf oktober 2008 heeft de
regering aan de redding van
financiële concerns ABN Amro,
ING, Fortis, SNS-Reaal en Aegon al vele tientallen miljarden
besteed. Wereldwijd is rond €
29 biljoen belastinggeld besteed om het financiële systeem overeind te houden. De
staatsschulden stegen gigantisch. Daarom begonnen regeringen met keiharde bezuinigingen en lastenverhogingen.
Die verlagen de koopkracht gigantisch, en daardoor kunnen
bedrijven nu minder verkopen
en moeten inkrimpen of sluiten
en mensen ontslaan. Dan is er
ook geen geld meer om leningen en hypotheken terug te
betalen.
Het totaalbedrag aan leningen
die niet volledig terugbetaald
kunnen worden in de eurozone
is in een jaar tijd met 9,5 procent toegenomen tot bijna een

beidersbelang na het andere
opgeofferd. Zo denken ze erger
te voorkomen. De afgelopen
vijftien jaar was dat de overheersende stroming: het waren
vijftien jaar van achteruitgang.
Wat betekent de ene of de andere richting voor de eisen die
aan de bedrijven worden gesteld? Zie kaders
Uitgaan van de belangen
van de arbeiders of uitgaan
van de belangen van de bedrijven
Eisen is natuurlijk wat anders
dan krijgen, dat begrijpt iedereen. Maar het gaat wel om het
uitgangspunt en het doel. Het
echte vakbondswerk gaat uit
van de belangen van de werkende mensen, van de strijd
voor verbeteringen en stelt dus
offensieve eisen. Als je niet
zaait, dan kan je ook niet oogsten. Het poldermodel doet al
bij voorbaat concessies, het
biedt pulpcontracten aan en
ontslagen en miljoenen uit het
pensioengeld. Het is de tactiek
van de nederlaag. Hoe je het
ook wendt of keert, uiteindelijk
helpt het poldermodel de bedrijven om de verslechteringen
door te voeren - omdat het uitgaat van de belangen van de
bedrijven.
De verschillen gaan dieper
Maar de verschillen gaan die-

per. Het echte vakbondswerk
gaat uit van de belangen van
de werkende mensen, het wil
de kracht van de werkende
mensen in de strijd ontplooien.
Dus moet ook de democratie
ontplooid worden: democratie
in de bond en democratie in de
actie. Werkende mensen hebben veel macht, omdat de
maatschappij op hun arbeid
draait en nergens anders op.
Het echte vakbondswerk stelt
niet de hoop op polderbestuurders, maar gaat er van uit dat
de havenarbeiders zelf het heft
in handen moeten nemen. Het
poldermodel begint en eindigt
bij de belangen van de bedrijven. In die visie kan strijd alleen symbolische strijd zijn,
bedoeld om stoom af te blazen, bedoeld om concessies te
accepteren.
Het poldermodel legt zich neer
bij het kapitalisme en bij de
grenzen die de kapitalisten
trekken. Winst en concurrentiekracht zijn heilig. Maar winst
gaat ten koste van de arbeiders. Elk succes in de strijd
gaat ten koste van de winst.
Het echte vakbondswerk stelt
het kapitalisme ter discussie met als perspectief de strijd
voor een rechtvaardigere
maatschappijordening. Nu de
tegenstellingen zich toespitsen
staat elke havenwerker voor
de keuze: echt vakbondswerk,
of het poldermodel.
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De Efteling
bij ECT
'Heb je wel gehoord van die
Holle Bolle Wagen
Waar die dikke directeur op
zat
Die kon slokken, grote brokken
Daalt het volume met 20%
Dan einde werkzekerheid voor
elke vent
en pensioengeld kapen
En nog kon die dikke directeur
van de honger niet slapen'
Moraal: ECT (en de andere bedrijven) hebben nooit genoeg.
Blijven we belastinggeld, verworven rechten en arbeidsvoorwaarden offeren of stellen
we offensieve eisen waardoor

de arbeiders erop vooruitgaan:
ga naar de ledenvergadering op 13 maart.
• Gelijk loon voor gelijk werk!

•
•

•
•

Geen eindeloze loonschalen,
geen jeugdlonen en instaplonen geen ongelijke uurlonen
voor volcontinu en niet volcontinu!
Vaste roosters! Geen opschakeldiensten!
Vaste banen! Geen jaarcontracten, uitzend- en oproepcontracten, gommetjes en
tikkers, vakantiewerkers enzovoort!
Arbeidstijdverkorting op
kosten van de baas!
Op die basis: één goede
CAO en één werkgelegenheidsplan voor de hele containersector!

Nieuwe aanval op koopkracht
Van de 5,1 miljard euro die de
regering Rutte-Asscher volgend
jaar extra wil snijden moet drie
miljard direct op de koopkracht
van werkende mensen worden
gekort: ambtenaren, leraren en
collega’s in de zorg zouden
voor 2,5 jaar opnieuw op de
nullijn worden gezet. Compensatie voor de prijsstijgingen is
er ook niet bij. Ook de belastingtabellen en heffingskortingen worden niet aan de inflatie
4

aangepast.
Dankzij het ‘sociale hart’ van
de PvdA wordt 300 miljoen uitgetrokken voor steun aan de
laagste inkomensgroepen. Wat
extra geld voor de armen, nadat de lonen en de uitkeringen
zijn verlaagd. Met het verder
toenemen van de werkloosheid
(die ook de regering verwacht)
zal het aantal armen stijgen.
Ondernemers zouden door de
uitstel van geplande subsidies

en het een jaar
langer innen van
extra
heffingen
op hoge inkomens een miljard
moeten bijdragen
- maar voor een
half miljard gecompenseerd
worden door extra geld voor infrastructuur. Per
saldo
zou
de
staat met deze
plannen
ongeveer 4,3 miljard bezuinigen,
iets minder dan de 4,7 miljard
die de regering voor de SNSGroep heeft betaald.
In de media wordt druk gespeculeerd over deals met de oppositie
en
met
'sociale
partners’. De regering rekent in
het bijzonder op FNV-voorzitter

Heerts om de gewenste bezuinigingen binnen te halen. Eén
ding is zeker - deze en andere
bezuinigingen zullen niet in het
polderoverleg worden gestopt,
met welk mandaat Heerts daar
ook heen gaat. Daarvoor moet
van onderaf actief verzet worden georganiseerd.

SNS-Reaal en het
Nederlandse bankenparadijs
De regering heeft SNS-Reaal
genationaliseerd om te voorkomen dat deze failliet zou gaan.
De bank-verzekeraar was - met
€ 130 miljard op de balans - de
kleinste van de vier Nederlandse 'systeembanken'. Bij een faillissement hadden de andere
banken alle spaartegoeden tot €
100.000 hebben moeten garanderen. Dat had ze rond de vijf
miljard euro gekost - nu hoeven

ze maar één miljard te betalen.
De belastingbetalers draaien
voor de andere € 2,7 miljard op.
Plus € 1 miljard lening. Plus een
risicovolle staatsgarantie van
vijf miljard.
Zeg je kapitalisme,
dan zeg je crisis
Karl Marx, de grondlegger van
(Vervolg op pagina 6)
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