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Om echt
wat te
bereiken
daarvoor
moet het

anders

Na de demonstratie van 17 december werd gezegd: we staan
in de actiemodus en dat blijven
we tot RWG een CAO heeft en
de werkgelegenheid is zeker gesteld. Iedereen begreep: er zullen meer en grotere acties nodig
zijn. Die beloftes zijn niet nagekomen en de bedrijven leunen
weer achterover. Les: het moet
anders.

6-2-2015 - Uitgave Volle Lading Groep

Actiemodus uit havenbedrijven pakken
weer het initiatief

Op 19 januari werd er –
voorafgaand aan het Deltalinqsdiner – onderhandeld
tussen de bond, het HbR
(Havenbedrijf Rotterdam)
en vertegenwoordigers van
de havenbedrijven. Resultaat: we nemen de tijd tot
eind februari om uit te rekenen hoeveel havenarbeiders er teveel zijn. Dat is
geen resultaat, dat is een
stap terug.
En dat is ook logisch: als de acties
worden teruggeschaald in plaats
van opgeschaald, dan voelen de
havenbedrijven en het HbR ook
niet de noodzaak om concessies te
doen. Integendeel, dan dient de
mogelijkheid zich aan om de bond
medeplichtig te maken
aan de halvering van het Vervolg
aantal arbeidsplaatsen.
op
blz. 2
Want wat de bedrijven

Vervolg
willen is duidelijk: halvevan
ring van het aantal arblz. 1
beidsplaatsen bij de containerbedrijven, de bond
de haven uit, geen CAO’s maar
individuele tijdelijke contracten kortom een haven zonder toekomst voor jong en oud.
Acties die hout snijden

Niet met de mond belijden dat de
actiemodus nog steeds aanstaat,
maar de daad bij het woord voegen. Niet terugschalen van acties
maar opschalen. Dat wil zeggen:
toewerken naar stakingen bij de
containerbedrijven. Pas dan zullen die bedrijven de noodzaak
voelen om concessies te doen.
En: acties op schepen van de vier
RWG-rederijen: CMA-CGM, Hyundai, MOL en APL.
Deze vier rederijen hebben samen 70% van de aandelen van
RWG in handen. Ze liggen nu nog
bij ECT, maar zullen (met een
kleine miljoen TEU) naar RWG
vertrekken. Laat ze binnenkomen
en werk dan superlangzaam, of
leg gewoon het werk een paar
uur neer. De APMT-ers hebben
met langzaamaanacties ruim een
jaar geleden afgedwongen dat
APMT2 een goede CAO kreeg. Nu
is het tijd dat de ECT-ers ervoor
zorgen dat RWG een goede CAO
krijgt.
Eisen die hout snijden

Een halvering van het aantal banen is onacceptabel. De automa2

tisering moet ten goede komen
aan de werkende mensen. Maasvlakte 2 is met ons belastinggeld
aangelegd. In de haven moet de
jeugd een toekomst hebben.
Daarom: serieuze arbeidstijdverkorting en vaste banen.
In de jaren tachtig stond de
werkgelegenheid in de haven onder druk door de containerisatie.
Om zoveel mogelijk banen te behouden is toen door strijd in de
volcontinu een vijfploegendienst
afgedwongen, in plaats van de
oude vierploegendienst. En de
werkweek werd door roostervrije
dagen bekort tot 36 uur. Ouderen
konden er eerder uit om plaats te
maken voor jongeren.
De arbeidersbeweging heeft vanaf haar ontstaan gevochten voor
bekorting van de arbeidstijd - de
huidige generatie havenarbeiders
staat voor de taak om die traditie
voort te zetten:

• Arbeidstijdverkorting zonder inleveren:
- zesploegendienst in de volcontinu (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 goede
CAO voor de RWG-ers!
• Vechten voor elke arbeidsplek!
• Havenarbeiders mee met het
werk!

saal snijden in de sociale voorzieningen.
De werkweek werd verlengd, de
pensioenleeftijd verhoogd, vier
officiële feestdagen geschrapt en
de lonen verlaagd.
De ‘Port Package’ bestond in een
versmalling van de definitie van
wat onder havenwerk valt, waardoor minder havenwerkers de extra bescherming krijgen boven
die van de algemene arbeidswet.
Uitzendbureaus zouden in de haven worden toegelaten en havenwerkers zouden worden ontslagen. In bijna alle Portugese havens brak protest uit, waardoor
de wetgeving vertraagd werd. De
IDC en ETF organiseerden in november 2012 enkele dagen lang
een protest van honderden Europese havenwerkers in Lissabon.
Begin 2013 werden 18 tijdelijke
havenwerkers ontslagen en in juli
nog eens 29 van de havenarbeidspool. De havenbedrijven
zetten uitzendkrachten in, maar
in Lissabon begon de bond met
staken, zodra die uitzendkrachten
werden ingezet.
In februari 2014 hielden de vak-

Lees dagelijks
Rode Morgen nieuws
op www.
rodemorgen.nl

Kom naar de
vergadering
van de

Volle Lading
maandag
9 februari
2015
20.00 uur

Cronjéstraat 41
Rotterdam-zuid
bonden van IDC en ETF een Europese actiedag, met stakingen en
protesten voor ambassades en
consulaten. Uiteindelijk wonnen
de havenwerkers in Lissabon en
kregen de 47 ontslagen havenarbeiders hun baan terug. Een grote
overwinning door grote strijd en
internationale solidariteit.
België en Spanje

Wie De Volle Lading
iedere vier weken
gratis per
e-mail wil ontvangen:
mail dit verzoek naar
info@
vollelading.nl
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iedere arbeidsplek - ook voor
onze kinderen.
Om deze belangrijke doelen te
halen is organisatie nodig. De
Volle Lading Groep moet versterkt worden, juist nu er veel beweegt in de haven. Neem je verantwoordelijkheid, denk en doe
mee!
Financiële steun is belangrijk

De Volle Lading is een succes,
maar het kost ook geld. Daarom

vragen wij om een financiële bijdrage. Er zijn collega’s die een
paar munten of soms een vijfje in
onze geldpot stoppen aan de
poort. Daar zijn we heel blij mee,
maar dat dekt niet de lading.

Wie het belangrijk vindt dat de
stem van De Volle lading klinkt in
de haven, vragen we ons te steunen. Stop wat in de pot of maak
een keer een bedrag over op
NL54INGB0004428359 en vermeld: ‘Steun De Volle Lading‘

Dockers strijden
in heel Europa

Op 20 januari overlegden leden
en bestuurders van de bonden
van ETF (= Europese Transportwerkersfederatie) en van IDC (=
International Dockworkers Council) in Barcelona over de aanval
van de EU op de positie van havenwerkers. De aanwezigen verklaarden dat ze de werkgelegenheid in de havens willen verdedigen en dat ze zonodig opnieuw
bijeen zullen komen.
De EU heeft Port Package I en II
moeten intrekken vanwege breed
verzet in de Europese havens en
de felle demonstraties van dockers in Brussel en Straatsburg.
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Daarom heeft de EU het over een
andere boeg gegooid. Zij pakken
nu landen afzonderlijk aan.
Succesvol verzet in Portugal

In Europa is Portugal na Griekenland het hardst door de crisis getroffen. Voor financiële steun
moest de Portugese regering in
mei 2011 instemmen met eisen
van de trojka (Europese Centrale
Bank, Europese Commissie en
het Internationale Monetaire
Fonds) zoals privatisering, deregulering, verslechtering van de
arbeidsvoorwaarden en het mas-

De Rode Morgen is lid van de Internationale
Coördinatie van Revolutionaire Partijen en
Organisaties www.icor.info

Met een democratisch
actiecomité het initiatief
weer pakken

Aan actiecomités geen gebrek. Er
is een actiecomité van de bond en
daarnaast is er een groep collega’s
die zich Rotterdam Dockers
noemt. Beide organiseren acties.
In beide comité’s zijn havenarbeiders met de beste bedoelingen actief. Toch dreigt na de machtige
demonstratie van 17 december
het initiatief uit de handen van de
havenarbeiders te glippen. Hoe
kan dat?
Goede ervaringen bij APMT

De Volle Lading propageert de oprichting van een democratisch actiecomité. Leerzaam zijn de acties
bij APMT1 ruim een jaar geleden,
toen een goede CAO voor APMT2
werd afgedwongen. Bij elke ploegwisseling bespraken de opkomende en de afgaande ploeg de
situatie. Dat duurde ongeveer een
uur. Op deze vergadering kon iedereen het woord voeren, iedereen kon zijn twijfels uiten, iedereen kon zijn ideeën naar voren
brengen.
Belangrijke vragen moesten beantwoord worden: gaan we dit
volhouden, wat doen we als de
boten naar Antwerpen gaan, wat
vinden we van de brieven van de
directie, hoe houden we de rest

van de haven op de hoogte, wat
doet de onderhandelingsdelegatie.
Door discussie werd de eenheid
groter, groeide de vastbeslotenheid. Door de democratische
werkwijze kregen de collega’s van
APMT zelf invloed op de actie, op
de eisen en op de onderhandelingsdelegatie. Daarnaast werd
gebruik gemaakt van sociale media om elkaar op de hoogte te
houden en om zelf geschreven
pamfletten te verspreiden.
Hoe kan dat op sectorniveau?

Om zoiets op het niveau van de
containersector te organiseren is
er meer nodig. Dat kan alleen met
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een democratisch actiecomité.
Niet een comité dat zichzelf aanwijst, dat is niet democratisch maar een comité dat door de collega’s wordt aangewezen. Niet
een comité dat is afgesloten, maar
een comité waar elke havenarbeider aan mee kan doen. Een comité dat voor alle belangrijke beslissingen over eisen, acties en onderhandelingen de havenarbeiders
bij elkaar haalt. Een comité dat
met pamfletten en sociale media
de collega’s op de hoogte houdt.
De Volle Lading heeft eerder voor-

gesteld om een ‘open actiecomité’
op te richten - dat lijkt in de huidige situatie de meest praktische
oplossing.
Vorm een actiecomité dat openstaat voor iedereen die mee wil
doen - maak bekend wanneer het
comité vergadert. Organiseer een
werkonderbreking om alle havenarbeiders te verzamelen om de situatie te bespreken, een leiding te
kiezen en de eisen vast te stellen.
Zo komt de gang er weer in en
komt het initiatief weer bij de havenwerkers te liggen.

ter te zijn dan die nieuwe terminals, dan blijft er hier werk genoeg voor ons allemaal‘.

In de concurrentieslag loopt altijd
het ene of het andere bedrijf
voorop. De nieuwe terminals kunnen door automatisering ongeveer twee keer zo productief zijn
- zij lopen nu voorop. Je kan dan
natuurlijk keihard gaan werken maar die nieuwe terminals zetten
de norm en de oude terminals
moeten volgen of ten ondergaan.
ECT is volop aan het automatiseren om de nieuwe terminals te
kunnen volgen. De andere oude
terminals volgen schoorvoetend.
Werken als een paard zal dat niet
veranderen. Je kan ook de helft
van je loon inleveren, maar ook
dan zal het bedrijf waar jij werkt

Record oplage
in januari!

‘mijn baas kan er niets
aandoen, dus de
schouders eronder’

Deze redenering is volgens de
Volle Lading een dood spoor: ‘Ik
werk bij een oude terminal, mijn
baas kan er niets aan doen dat op
Maasvlakte 2 twee nieuwe hoog4

geautomatiseerde terminals openen.
Het is dus niet
eerlijk om actie te voeren
tegen mijn baas, mijn baas is ook
het slachtoffer van de situatie.
Acties jagen de klanten weg, we
moeten met elkaar keihard de
schouders eronder zetten om be-

de automatisering doorzetten.

Waar brengt dat de havenwerkers? Of je nu werkt als een
paard of niet, de bedrijven willen
het aantal banen halveren. En dat
is zowel de schuld van de eigenaren van de nieuwe als van de
oude terminals - zo werkt hun
systeem: het kapitalisme.
Het is in het belang van de havenarbeiders en de jeugd om
werkgelegenheid te behouden.
Daar is arbeidstijdverkorting voor
nodig. Die gaan de bedrijven niet
cadeau doen. Daarvoor zal gezamenlijk met de collega’s van de
oude en de nieuwe terminals
moeten worden gestreden. Acties
kosten geen werk - ze kunnen de
werkgelegenheid alleen maar
redden.
De Volle Lading staat
al 26 jaar onvoorwaardelijk aan de
kant van de havenwerkers - in weer en
wind. We geven de
weg vooruit aan.
Al heel lang hebben
we bijvoorbeeld argumenten aangedragen voor een sector-CAO. Nu
wil RWG helemaal geen CAO met
de bond afsluiten.
We pleiten ook al lang voor arbeidstijdverkorting met behoud
van loon - om banen bij automatisering te behouden. Anders
gaan de voordelen van de automatisering alleen naar de ondernemers. Wij willen vechten voor

Steun de Volle
Lading en doe mee!

De oplage van De Volle Lading is
gestaag gegroeid. Vorig jaar werden vaak meer dan duizend papieren exemplaren uitgedeeld.
Ruim 170 havenarbeiders krijgen
de Volle Lading per email toegestuurd. Van het januarinummer is
(vanwege de vele acties) het
hoogste aantal tot nu toe verspreid: 1250 stuks!
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Daarom heeft de EU het over een
andere boeg gegooid. Zij pakken
nu landen afzonderlijk aan.
Succesvol verzet in Portugal
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saal snijden in de sociale voorzieningen.
De werkweek werd verlengd, de
pensioenleeftijd verhoogd, vier
officiële feestdagen geschrapt en
de lonen verlaagd.
De ‘Port Package’ bestond in een
versmalling van de definitie van
wat onder havenwerk valt, waardoor minder havenwerkers de extra bescherming krijgen boven
die van de algemene arbeidswet.
Uitzendbureaus zouden in de haven worden toegelaten en havenwerkers zouden worden ontslagen. In bijna alle Portugese havens brak protest uit, waardoor
de wetgeving vertraagd werd. De
IDC en ETF organiseerden in november 2012 enkele dagen lang
een protest van honderden Europese havenwerkers in Lissabon.
Begin 2013 werden 18 tijdelijke
havenwerkers ontslagen en in juli
nog eens 29 van de havenarbeidspool. De havenbedrijven
zetten uitzendkrachten in, maar
in Lissabon begon de bond met
staken, zodra die uitzendkrachten
werden ingezet.
In februari 2014 hielden de vak-

Lees dagelijks
Rode Morgen nieuws
op www.
rodemorgen.nl

Kom naar de
vergadering
van de

Volle Lading
maandag
9 februari
2015
20.00 uur

Cronjéstraat 41
Rotterdam-zuid
bonden van IDC en ETF een Europese actiedag, met stakingen en
protesten voor ambassades en
consulaten. Uiteindelijk wonnen
de havenwerkers in Lissabon en
kregen de 47 ontslagen havenarbeiders hun baan terug. Een grote
overwinning door grote strijd en
internationale solidariteit.
België en Spanje

Wie De Volle Lading
iedere vier weken
gratis per
e-mail wil ontvangen:
mail dit verzoek naar
info@
vollelading.nl
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Steunprijs 0,20

Vervolg
van
blz. 7

Portugal liet het
goede voorbeeld
zien, nu de EU
de aanval geopend heeft op het havenstatuut in België - de
wet Major. En nu het Europese Hof van Justitie
heeft geoordeeld dat de
bescherming
van
de
Spaanse havenarbeiders
in strijd met de EU-regels
is.
De EU wil vooral dat de
havenarbeiders in die landen niet meer onder één
en dezelfde CAO vallen.
Europese havenwerkers mogen zich voorbereiden op een harde strijd
om de eigen en dus de gezamenlijke belangen te verdedigen tegen de
EU, die in het belang van de grote reders en stuwadoorsbedrijven
aparte CAO’s, lage lonen, flexwerk en pulpcontacten wil doordrijven.
Bezoekadres:

Cronjéstraat 41 - Rotterdam

Zondags 14.00-16.00 uur
E-mail: info@vollelading.nl
Telefoon: 010-4199054

Kijk op: www.rodemorgen.nl
Steunbijdragen:
bankrekening NL54INGB0004428359

Neem een abonnement op
de Rode Morgen

0 jaarabonnement € 6,80
0 steunabonnement € 11,35
0 gratis proefabonnement 3 nummers

Betaling na ontvangst van een acceptgirokaart. Vul bon in, uitknippen en opsturen::
Rode Morgen, Postbus 51245
3007 GE Rotterdam
6-2-2015

Of via email: info@rodemorgen.nl
U kunt natuurlijk ook bellen: 0104199054 kijk op: www.rodemorgen.nl

NAAM...................................................
ADRES..................................................
POSTCODE/WOONPLAATS:
............................................................
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Om echt
wat te
bereiken
daarvoor
moet het

anders

Na de demonstratie van 17 december werd gezegd: we staan
in de actiemodus en dat blijven
we tot RWG een CAO heeft en
de werkgelegenheid is zeker gesteld. Iedereen begreep: er zullen meer en grotere acties nodig
zijn. Die beloftes zijn niet nagekomen en de bedrijven leunen
weer achterover. Les: het moet
anders.

6-2-2015 - Uitgave Volle Lading Groep

Actiemodus uit havenbedrijven pakken
weer het initiatief

Op 19 januari werd er –
voorafgaand aan het Deltalinqsdiner – onderhandeld
tussen de bond, het HbR
(Havenbedrijf Rotterdam)
en vertegenwoordigers van
de havenbedrijven. Resultaat: we nemen de tijd tot
eind februari om uit te rekenen hoeveel havenarbeiders er teveel zijn. Dat is
geen resultaat, dat is een
stap terug.
En dat is ook logisch: als de acties
worden teruggeschaald in plaats
van opgeschaald, dan voelen de
havenbedrijven en het HbR ook
niet de noodzaak om concessies te
doen. Integendeel, dan dient de
mogelijkheid zich aan om de bond
medeplichtig te maken
aan de halvering van het Vervolg
aantal arbeidsplaatsen.
op
blz. 2
Want wat de bedrijven

