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Polderen op de
ledenvergadering:

Weg vooruit
weer vinden!

Op 21 april vergaderden vakbondsleden uit de containersjor- en inhuursector.

Nadat de acties feitelijk waren
stopgezet, was deze vergadering bedoeld om tot de vakantie
de arbeidsrust in de haven te
verzekeren.

Het meest onthullende moment
kwam aan het slot van de
avondvergadering. Een collega
van APMT vroeg of we niet

moesten praten over het uitoefenen van druk. Hij kon zich niet
voorstellen dat er zonder druk
eind mei een goed onderhandelingsresultaat zou liggen. Hij
dacht aan langzaamaanacties en
andere prikacties.

Het bondsbestuur vond: ‘nee
geen acties, zo ver zijn we niet,
geen ultimatum, je gaat
veel te hard, we gaan
praten, ik denk in oplos- Vervolg
op
singen’.
blz. 2

Vervolg
De hele avond (en ook in
van
de ochtendvergadering)
blz. 1
had het bestuur zich verscholen achter vakbondskaderleden in de BAB ECT, de
OR APMT1 en anderen in de
achterban, die dwars gelegen
zouden hebben bij de actieplannen.

Maar aan het einde van de
avond kwam de aap uit de
mouw: het was helemaal niet de
bedoeling dat er actie gevoerd
zou worden. Het moest bij polderen blijven.
En dat terwijl elke havenarbeider weet dat zonder acties geen
goed resultaat gescoord kan
worden.
Rechtse bureaucraten

De vorige Volle Lading schreven
we dat het polderen het werk is
van rechtse bureaucraten in de
bond en in ondernemingsraden.
Na de ledenvergadering hoeven

we daar geen woord van terug
te nemen. Zij riepen ‘we blijven
in de actiesmodus’, maar de acties werden afgebouwd tot nul.
Zij proberen de verantwoordelijkheid aan anderen toe te
schuiven, maar liggen zelf dwars
als het om effectieve acties
gaat.
Het dieptepunt was wel dat het
bestuur de achterban verweet
dat aan het ultimatum tegen
RWG geen inhoud is gegeven.

Het is het een of het ander. Óf je
volgt de parolen die vanuit de
Pegasusweg komen en je let niet
op Whatsapps. Maar dan moet
het bondsbestuur ook inhoud
aan d’r eigen ultimatum geven.

Óf - en daar staat de Volle Lading voor - de collega’s geven
zelf inhoud aan het strijdbare
vakbondswerk, stoppen met
polderen en grijpen zelf het initiatief. Om zo druk te zetten en
de belangen van de huidige en

Vier 1 mei - de internationale
dag van de arbeiders!

Op 1 mei - de internationale dag
van de arbeiders – organiseert
het Rotterdams 1 mei-Comité
voor de 31ste keer de 1 mei demonstratie. Vertrek om 19.00
uur vanaf het stadhuis aan de
Coolsingel.

Het is de dag van de arbeid, dus
zeker ook van de havenarbeiders. Dé dag om de strijd van de
havenarbeiders bekend te maken, om te laten zien dat arbeiders tegen de stroom van flexibilisering en pulpbanen ingaan.

Havenarbeiders kunnen aansluiten bij andere (haven)arbeiders
over heel de wereld, die 1 mei
aangrijpen om de straat op te
gaan. Overal wordt gedemonstreerd tegen het kapitalisme en
de vernietigende gevolgen, zoals de werkloosheid en verarming, oorlogen en vernietiging
van het leefmilieu.

Tegelijkertijd is 1 mei een feest.
We vieren dat er een alternatief
is: het socialisme, een bevrijde
maatschappij zonder uitbuiting,
crisis, werkloosheid, milieuvernietiging en oorlog.
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Dit jaar organiseert de FNV voor
het eerst een nationale 1 mei
demonstratie en wel in Amsterdam. Goed dat de 1ste mei

steeds breder gevierd wordt.
Het bondsbestuur wil op 1 mei
echter gewoon verder gaan met
polderen. De bondstop heeft alle
verslechteringen uit Den Haag
geaccepteerd - zonder verzet te
organiseren.

Nu vaardigt de bondstop voor 1
mei ‘dresscode rood‘ uit, maar
biedt bedrijven als V&D, Blokker
en de thuiszorg zonder blikken
of blozen loondaling aan. De les
is dat de leden het heft in eigen
hand moeten nemen.
In Amsterdam het strijdbare
vakbondswerk propageren.
In Rotterdam meedoen aan een
werkelijk strijdbare 1 mei!
Vertrek vanaf het stadhuis aan
de Coolsingel om 19.00 uur.
Na afloop een feestprogramma
op het Schouwburgplein.
www.eenmeicomite.nl

Wie De Volle Lading
iedere vier weken
gratis per
e-mail wil ontvangen:
mail dit verzoek naar
info@
vollelading.nl
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tus. ‘Dank u wel’, zeggen de bedrijven, dank u wel dat ik met Ben C- arbeiders mag werken,
dank u wel het worden er vanzelf steeds meer. Dank u wel, we
maken een zee van flex-contracten waarin het eiland van de
vaste banen vanzelf verdwijnt.

Oude prak opnieuw verwarmd

Er bestaan alleen maar havenarbeiders en die horen allemaal de
A-status te hebben. De praktijk
heeft geleerd dat de A-B-Ctheorie niet deugt. Na tien jaar
kunnen we dat toch wel veilig
vaststellen.

Iedereen de A-status!

Eenheid en solidariteit onder havenarbeiders moet gestoeld zijn
op de eis: elke havenbaan, een
vaste baan!

De haven op een goede manier
doorgeven aan de volgende generatie moet gestoeld zijn op de
eis: elke havenbaan, een vaste
baan!
Het alternatief voor
A-, B- en C-geneuzel is:
elke havenbaan,
een vaste baan!

Behoudende krachten in vakbondsland hebben deze oude
prak echter weer opnieuw opgewarmd. Ze willen nu ‘echt‘ de
doorstroom gaan realiseren.

Hoe? Door te eisen dat B- en Carbeiders er als eerste uitvliegen. Door te doen dus wat de
bedrijven ook doen: flexcontracten gebruiken voor verdeel- en
heersspelletjes.
Dat bedrijven dat doen, dat is
nou eenmaal normaal in deze
maatschappij. Maar binnen de
vakbond zou dat vloeken moeten zijn.
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Lees dagelijks
Rode Morgen nieuws
op www.
rodemorgen.nl

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

toekomstige havenarbeiders af
te dwingen.

Actiemodus uit om
afbraak te accepteren

Die actiemodus is niet voor niets
uitgezet, zo bleek ook op de ledenvergaderingen. Bij acties
gaan
havenarbeiders
het
schrappen van honderden banen
niet accepteren, maar het bestuur wil dat punt weg geven.
Bij acties zal RWG een echte
CAO moeten afsluiten, maar het
bestuur is tevreden met een uitgeklede CAO voor een kwart van
het RWG-personeel.
Er werd op de vergadering een
‘oplossingsrichting’
aangenomen, waar je nog steeds alle
kanten mee uit kunt. Maar zonder druk op de ketel wordt dat
de verkeerde kant.

De taal is vaak grof, de toon is
vaak strijdbaar - de buitenkant
lijkt links - maar het is gewoon
gepolder waar de heren mee komen. En polderen betekent dat
de directies hun zin krijgen.
Weg vooruit weer vinden

In tijden waarin veel gebeurt is
ook veel te leren. Had je vroeger jaren nodig om door te krijgen dat polderen alleen de belangen van de bedrijven dient,
dan kan je dat nu in weken leren.
Had je jaren nodig om door de
linkse taal en de strijdbare toon

heen te kijken, je krijgt het nu
in een week door.

Wie de belangen van de havenarbeiders wil dienen die zal zich
op het strijdbare vakbondswerk
moeten richten, die zal samen
met zijn collega’s dat moeten
doen waar de bond voor is opgericht. Geen verdeeldheid in AB- en C- havenarbeiders - samen solidair.
Eisen die zoden aan de dijk zetten, Acties waarmee je wat kan
bereiken.

Een zelfstandige actieorganisatie, want dan kunnen de havenarbeiders het initiatief naar zich
toe trekken en hun vakbondsmacht echt ontplooien. Dan zijn
die acties niet meer afhankelijk
van parolen van de Pegasusweg.

Is dat makkelijk, gaat dat zonder weerstand? Nee. Is dat wat
er nodig is? Ja! Wachten tot de
ontslagen vallen is geen optie.
Wie mee wil helpen dat in gang
te zetten die is welkom bij de
Volle Lading. Daar kan je overleggen met collega’s die er ook
genoeg van hebben.
De Volle Lading stelt voor:

1.
De haven goed nalaten voor een
volgende generatie: laat de arbeiders profiteren van de automatisering, een toekomst voor
de jongeren:
3

• Zesploegendienst in de volcontinu, 30-urige werkweek voor de
andere diensten!
• Op 60 jaar met een goede regeling er uit, jongeren er in!
• Elke havenarbeider een vaste
baan!
• Een goede algemeen verbindend verklaarde sector-CAO!

2.
Een democratisch actiecomité,
gekozen en gecontroleerd door
de havenarbeiders. Een actiecomité waar elke actieve en oprechte havenarbeider aan deel
kan nemen. Een actiecomité dat
mogelijk maakt dat de havenarbeiders zelf hun beslissingen nemen. Een actiecomité dat actie
voert. Eén voor allen en allen
voor één.

3.
Serieuze acties. Het is een
krachtmeting, dus moet je die
kracht organiseren. Van beperkte en verspreide acties
moet het naar grote sectorbrede
acties. Van langzaamaan op
RWG-schepen, naar staken op
RWG-schepen. Van kleine stakingen naar lange stakingen en
naar een ultimatieve staking.
Gebruik maken van het grote
politieke en economische schokeffect dat van een havenstaking
uitgaat.
Niet meer bedelen, maar
zorgen dat het initiatief
weer bij de havenarbeiders
komt te liggen!
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Kom naar de
vergadering
van de

Volle Lading
dinsdag
2 juni
2015
20.00 uur

J. de Vouplein 99
Rotterdam

‘Een afbrokkelend eiland
in een zee van flexcontracten‘
De Volle Lading sprak een collega die op het goede spoor zit.

Hij zei: “Als je een vaste baan
hebt in de haven, dan lijkt het
wel of je op een eiland staat dat
langzaam afbrokkelt in een zee
van flexcontracten.”
Dat is een rake kwalificatie van
de huidige situatie.

Bij ILS, Matrans, APMT en RWG
zijn in korte tijd honderden collega’s op een jaarcontract aangenomen. Via uitzendbureaus
en detacheringsbedrijven stromen uitzendkrachten de haven
in.
De bedrijven reorganiseren op
deze manier doelbewust de ha-

venarbeid. Flexbanen moeten
de norm worden. Slecht betaald
en rechteloos. Verdeel en heers.
In die zee brokkelt het eiland
van vaste banen vanzelf af.
Theorie en praktijk
van A-, B- en C- arbeiders

Ergerlijk is de prietpraat over AB- en C-havenarbeiders. De
theorie van die prietpraat is de
volgende: arbeiders met een
vast contract zijn A-arbeiders,
arbeiders met een jaarcontract
zijn B-arbeiders, arbeiders met
een uitzendcontract (geen werk,
geen loon) zijn C-arbeiders.
Dankzij deze scherpe indeling
zouden de B- en C-arbeiders
perspectief moeten krijgen om
door te groeien naar de A-sta5
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bestuur is tevreden met een uitgeklede CAO voor een kwart van
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doen waar de bond voor is opgericht. Geen verdeeldheid in AB- en C- havenarbeiders - samen solidair.
Eisen die zoden aan de dijk zetten, Acties waarmee je wat kan
bereiken.

Een zelfstandige actieorganisatie, want dan kunnen de havenarbeiders het initiatief naar zich
toe trekken en hun vakbondsmacht echt ontplooien. Dan zijn
die acties niet meer afhankelijk
van parolen van de Pegasusweg.

Is dat makkelijk, gaat dat zonder weerstand? Nee. Is dat wat
er nodig is? Ja! Wachten tot de
ontslagen vallen is geen optie.
Wie mee wil helpen dat in gang
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Volle Lading. Daar kan je overleggen met collega’s die er ook
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de jongeren:
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