
Op 18 november werd voor de
poort van ECT drie uur lang ge-
demonstreerd met de eis dat 2G
in de haven niet zou worden in-
gevoerd. ’s Avonds werd in het
centrum van Rotterdam gede-
monstreerd. De Rotterdamse
politie, altijd een van de eersten
om gewelddadig op te treden,
schoot gericht nadat ze de zaak
niet meer in de hand kon hou-
den.
De gebeurtenissen op 19 no-
vember roepen een hoop vragen
op.

Wie antwoorden zoekt op die
vragen, moet kijken naar de les-
sen die arbeidersbeweging heeft
geleerd in de jarenlange strijd
voor haar belangen.

Zolang het kapitalisme niet om-
ver is geworpen is, blijft het
grote kapitaal de baas - met of
zonder verkiezingen. De grote
monopoliebedrijven zijn ver-
smolten met het staatsapparaat
en richten de maatschap-
pij zo in dat hun macht
en hun winsten in stand

door regering en bazen
laten we ons
niet dwingen
vaccinatie

uit solidariteit!
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Uit eigen zak betaald - alle steun is welkom

De Volle Lading is een
uitgave van De Volle La-
dinggroep - van collega’s
voor collega’s in de haven.

info@vollelading.nl
Telefoon: 06-42492000

06-40393842

Wie De Volle Lading
iedere vier weken

gratis per
e-mail wil ontvangen:
mail dit verzoek naar

info@
vollelading.nl

1. We maken ons met offen-
sieve eisen sterk voor de be-
langen van de havenarbei-
ders en de jeugd die in de ha-
ven gaat werken.

2. We helpen de strijd voor die
belangen te organiseren on-
der andere door de vier-we-
kelijkse uitgave van de Volle
Lading.

3. We werken democratisch. Ie-
dereen kan zijn inbreng heb-
ben. Vrienden die de strijd
van de havenarbeiders on-
dersteunen zijn welkom.

4. We ijveren voor vakbonden
die strijdbaar en democra-
tisch voor de belangen van de
werkers opkomen.

5. We zijn onafhankelijk, ook fi-
nancieel. We accepteren al-
leen financiële bijdragen als
ze zonder voorwaarden wor-
den gegeven.

6. We staan open voor gedach-
ten over een andere maat-
schappij zonder uitbuiting en
onderdrukking van de wer-
kende mensen - dat geeft
richting aan onze strijd.

7. We werken aan de verster-
king van de internationale so-
lidariteit van de havenarbei-
ders.

Uitgangspunten van
de Volle Lading

www.vollelading.nl
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blijven.

Het staatsapparaat dient
onze belangen niet

Daarom vecht de arbeiders-
klasse voor haar belangen niet
alleen tegen de kapitalistische
bedrijven, maar ook tegen het
kapitalistische staatsapparaat:
als het om betaalbare woningen
gaat, als het om het klimaat
gaat, als het om vrede gaat, als
het om het beschermen van al-
lerlei verworvenheden gaat - en
dus ook als het om de bestrij-
ding van de pandemie gaat.
Het staatsapparaat is er op ge-
richt de belangen van het kapi-
taal te dienen en is niet geschikt
voor het dienen van de belangen
van de werkende mensen.

In de pandemie krijgen vooral
de grootste bedrijven subsidies,
terwijl de werkende mensen dat
geld moeten ophoesten.
De farmaceutische industrie
maakt miljardenwinsten en haar
patenten worden beschermd,
terwijl die vaccins met belas-
tinggeld zijn ontwikkeld en ge-
produceerd. Toch heeft het
grootste deel van de wereldbe-
volking geen toegang tot de
vaccins.

De monopoliebedrijven kunnen
ongehinderd winst blijven ma-
ken - maar even ongehinderd
kon corona in de verpleeghuizen

rondgaan, de regering keek
even de andere kant op.

De bestrijding van de pandemie
wordt ernstig gehinderd door de
eindeloze bezuinigingen op de
gezondheidszorg en van het be-
schermen van de volksgezond-
heid wordt geen werk gemaakt.

• Het vaccin komt de
hele wereldbevolking toe!

• Opheffing van patenten en
geheimhouding van
productieprocessen!

• Onmiddellijke beschikbaar-
stelling van boostervaccins!

• Goede en gratis
gezondheidszorg!

Bestrijding van pandemie
hoogst noodzakelijk

Ondanks vergaande maatrege-
len en hele en halve lockdowns
was er vorig jaar een oversterfte
van 15.000 mensen. Dat is veel
meer dan we bij een griepgolf
(zonder maatregelen en lock-
downs) ooit hebben gezien. Het
is een gevaarlijk virus, daar kan
niet lichtzinnig over worden ge-
daan.

Er zijn in korte tijd vaccins ont-
wikkeld die niet een volledige,
maar wel een grote mate van
bescherming bieden tegen be-
smetting en ziekenhuisopname.
Inmiddels zijn er wereldwijd
acht miljard prikken gezet en de

Vervolg - vaccinatie uit solidariteit
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RST: allen voor één
In september schreven we in De Volle Lading dat een kraanmachi-
nist bij RST die schade had gemaakt voor straf werd teruggezet in
functie en uit de vijfploegendienst gegooid. Het kost hem € 750
netto per maand. De overgrote meerderheid van de RST-ers vindt
die straf onterecht en buiten alle proporties: het kan iedereen
overkomen en waar met zwaar materiaal wordt gewerkt kan de
schade soms fors uitpakken. Dat is een bedrijfsrisico dat niet op
de werkers afgewenteld moet worden. Bovendien zou zo’n onge-
luk in de tegenwoordige tijd helemaal niet mogen kunnen gebeu-
ren: technische middelen genoeg om de veiligheid van kraanma-
chinist, bemanning en andere collega’s te geranderen!

Oude wijn in een nieuwe zak

Pesselse, de vorige directeur, was begonnen met zulke zware
straffen. De nieuwe directeur zet het sanctiebeleid verder. Ouwe
wijn in een nieuwe zak. Onder druk van de onvrede bij de RST-ers
heeft hij de straf tot een jaar moeten beperken, maar op verzoe-
ken van collega’s tot verdere strafvermindering gaat hij niet in.

Een praktische daad stellen

De gestrafte kraanmachinist heeft besloten een rechtszaak te be-
ginnen. Onder de RST-ers is het initiatief ontstaan om aan ieder
tien euro te vragen om bij te dragen in de kosten van de advo-
caat. Een mooi voorbeeld van de aloude vakbondsleuze: ‘Een voor
allen, allen voor een’. Solidariteit op de terminal brengt de hele
haven vooruit.

Nog beter zou zijn om niet de beslissing aan de rechter over te la-
ten, maar zelf in actie te komen. De wetten zijn geschreven om
de bazen te dienen. De rechters leven in de kringen van mana-
gers en niet in de kringen van werkers. Daarom pakken beslissin-
gen van rechters voor de gewone mensen vaak verkeerd uit.
Denk aan het toeslagenschandaal.

Zelf het heft in handen nemen en intrekking van de straf op de
werkvloer afdwingen geeft meer zekerheid.
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Bij de Volle Lading kun je leren vechten tegen onrecht en
tegen de oorzaak van het onrecht: het kapitalisme. En gooi
gerust wat geld als steun in de pot. De Volle Lading draait
zonder subsidie – want we willen onafhankelijk blijven.

info@vollelading.nl
06-42492000

of 06-40393842
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bijwerkingen blijken uiterst be-
perkt.

Dat de regering er een potje van
maakt met onlogische, tegen-
strijdige, te laat genomen en
onvoldoende maatregelen is wel
duidelijk. Maar dat werkzame
maatregelen nodig zijn, dat is
ook duidelijk.

Van een kapitalistisch staatsap-
paraat kan je niet anders ver-
wachten dan dat de coronacrisis
wordt misbruikt om de repressie
verder op te voeren: avondklok,
noodtoestanden en ja, ook 2G.
Wel mensen tot vaccinatie willen
dwingen, maar niet op tijd een
boosterprik geregeld hebben en
geen vaccins voor de helft van
de wereldbevolking beschikbaar
stellen - daaruit blijkt in wat
voor wereld we leven.

Overtuigen in plaats
van dwang

De meeste mensen zijn bereid
zich te laten vaccineren, dat is
logisch. Een deel wil dat om al-
lerlei redenen niet. Dat is een
tegenstelling onder de gewone
mensen die door overtuiging
kan en moet worden opgelost.

Corona is veel ernstiger dan
griep en vaccinatie en andere
maatregelen helpen. Vaccinatie
moet niet opgelegd worden, of
afgedwongen worden met aller-
lei onderdrukkende maatregelen
tegen de werkende mensen.

Vaccineren uit solidariteit

Mensen die zich beroepen op
hun vrijheid zeggen we: het
moet toch niet alleen gaan om
jouw persoonlijke vrijheid, het
moet gaan om het maatschap-
pelijk besef dat vaccinatie er
voor zorgt dat anderen niet zo
snel meer ziek worden.

Het is een kwestie van solidari-
teit. Individuele vrijheid is een
deugd die door de kapitalisten
wordt aangeprezen, solidariteit
is een deugd van de arbeiders-
beweging.

Die dictatuur is
niet iets nieuws

Tegen die mensen die zeggen
dat het pandemiebeleid van de
regering een stap is richting dic-
tatuur zeggen we: kijk eens om
je heen, in wat voor wereld le-
ven we? Was er voor de pande-
mie geen dictatuur? Als je de
poort van het bedrijf binnengaat
is de vrijheid van meningsuiting
ver te zoeken, wie zich tegen de
bedrijfsleiding richt krijgt te ma-
ken met intimidatie en ontsla-
gen.

Strijd met ons samen voor col-
lectieve vrijheden: tegen sta-
kingsverboden, voor vrijheid
van meningsuiting en vakbonds-
werk op de werkvloer, tegen een
staat die de eigen bur-
gers bespioneert.
Strijd met ons voor een
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motoren werd door Piraeus en
omliggende gemeenten gede-
monstreerd, met de leuze:
‘Geen doden meer voor de win-
sten van COSCO!’ en ‘Solidariteit
is het wapen van de arbeiders!’.

Op bijeenkomsten werd bericht
over de internationale solidari-
teit. In de Italiaanse haven van
Livorno werd een solidariteitsbij-
eenkomst gehouden en in Tur-
kije werd door de Transportbond
gedemonstreerd voor het kan-
toor van COSCO in Istanboel.

Solidariteit

Door de staking werd de rij aan
schepen die niet behandeld kon-
den worden steeds groter, tot
ver in de Saronische Golf.

De stakende collega’s wendden
zich ook tot de zeelui en kregen
hun steun en solidariteit als re-
sultaat terug. Uit bijna alle ha-
vens op de wereld kwam steun
voor de staking.
Vanuit Rotterdam stuurde ‘De
Volle Lading’ een groetbericht.

COSCO en de regering
binden in

Uiteindelijk moesten COSCO en
de Griekse Mitsotakis-regering
inbinden. De 2100 havenarbei-
ders van Pier II en III kwamen
als winnaar uit de strijd naar vo-
ren. De toezeggingen: de dood
van Dimitris wordt officieel on-
derzocht, er komt een comité
voor gezondheid en veiligheid
waar ook de werkers aan deel-
nemen, 12-uren diensten en
tussendiensten worden afge-
schaft, er komt een CAO, de
brugkraanbezetting gaat van
vier naar vijf werkers – maar de
collega’s zetten de strijd verder
voor zes werkers per kraan.

Op de afsluitende bijeenkomst
maakte Markos Bekris de resul-
taten bekend. Onder luid ap-
plaus scandeerden de collega’s:
‘Zonder arbeiders draaien de ra-
deren niet – zonder bazen gaat
het prima!’.

(Bron: Iordanis Georgiou/
RF-News)
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maatschappij waarin alles in
handen is van de werkers, inge-
richt naar de belangen van de
werkers.

• Voor onbeperkt stakingsrecht!
• Voor vrijheid van menings-
uiting en vakbondswerk
op de werkvloer!

• Tegen staatsspionage richting
de burgers en tegen verdere
uitbreiding van politie-
bevoegdheden!

Weg met extreem rechts,
bestrijd de regering vanuit
links

Tegen de mensen die het geen
probleem vinden om mee te lo-
pen in demonstraties met FvD-
vlaggen en neonazi’s zeggen
we: extreem rechts is de vijand
van de arbeidersbeweging, altijd
geweest. Als het bedrog niet
meer helpt, dan is er extreem
rechts om met geweld de heer-
schappij van het grote kapitaal
te beschermen, ook al slaan ze
nu zogenaamd ‘anti-elitaire’ taal
uit.

We hebben in ‘40-‘45 genoeg
geleerd van waar die bewegin-
gen werkelijk op uit zijn. Be-
vecht de regering vanuit een
links standpunt, vanuit de be-
langen van de werkende men-
sen, met het perspectief van het
socialisme. Wie zich verzet te-
gen het zaaien van verdeeldheid

en haat met 2G, die moet toch
ook inzien dat met geloof en
huidskleur geen verdeeldheid
onder de arbeiders gezaaid
moet worden.

• Voor het verbod van
fascistische en racistische
organisaties en hun
propaganda!
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Als u het werk van De
Volle Lading belangrijk
vindt kunt u via deze
QR-code een bedrag
overmaken als steun
om de kosten te dek-
ken. Alvast bedankt!

Vervolg - vaccinatie uit solidariteit

In de haven van Piraeus (Grie-
kenland) hebben de collega’s ze-
ven keer 24 uur gestaakt, naar
aanleiding van de gruwelijke
dood van een collega op een van
de terminals van het Chinese
monopolieconcern COSCO.

Bondsvoorzitter in Piraeus:
‘Er is geen andere
weg dan te strijden’

Pier II en III van Piraeus (vlak
bij Athene) zijn al zo’n tien jaar
in handen van het Chinese ha-
ven- en scheepvaartconcern.
De lange, onregelmatige ar-
beidstijden en de onderbezet-
ting waren de oorzaak van het
dodelijke ongeval dat nu tot de
staking leidde.

Dimitris Daggli was 45 jaar en
was aan de wal aan het stacker-
draaien toen hij door een rij-
dende brugkraan klem werd ge-
zet en in tweeën gereden.

Daarmee was het voor de colle-
ga’s gedaan, nu moest er wer-
kelijk wat veranderen. Zelfs col-
lega’s die bang waren voor hun
job en inkomen gingen uiteinde-
lijk met de staking meedoen, die
op maandag 25 oktober begon.

Markos Bekris van vakbond
ENEDEP: ‘En dat is ook het
juiste antwoord aan diegenen
die jarenlang volgehouden heb-
ben dat het geen zin heeft om te
strijden en die zeggen, dat je al-
leen maar compromissen met
de ‘werkgevers’ kunt sluiten. Er
is geen andere weg dan te strij-
den’.

Met auto’s en motoren
door de straten van Piraeus
om het stilzwijgen te
doorbreken

Tegen het doodzwijgen van hun
staking in de media namen de
collega’s actie: met auto’s en

Na dood collega
havenwerkers

Piraeus behalen
overwinning
op COSCO
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bijwerkingen blijken uiterst be-
perkt.

Dat de regering er een potje van
maakt met onlogische, tegen-
strijdige, te laat genomen en
onvoldoende maatregelen is wel
duidelijk. Maar dat werkzame
maatregelen nodig zijn, dat is
ook duidelijk.

Van een kapitalistisch staatsap-
paraat kan je niet anders ver-
wachten dan dat de coronacrisis
wordt misbruikt om de repressie
verder op te voeren: avondklok,
noodtoestanden en ja, ook 2G.
Wel mensen tot vaccinatie willen
dwingen, maar niet op tijd een
boosterprik geregeld hebben en
geen vaccins voor de helft van
de wereldbevolking beschikbaar
stellen - daaruit blijkt in wat
voor wereld we leven.
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van dwang

De meeste mensen zijn bereid
zich te laten vaccineren, dat is
logisch. Een deel wil dat om al-
lerlei redenen niet. Dat is een
tegenstelling onder de gewone
mensen die door overtuiging
kan en moet worden opgelost.

Corona is veel ernstiger dan
griep en vaccinatie en andere
maatregelen helpen. Vaccinatie
moet niet opgelegd worden, of
afgedwongen worden met aller-
lei onderdrukkende maatregelen
tegen de werkende mensen.

Vaccineren uit solidariteit

Mensen die zich beroepen op
hun vrijheid zeggen we: het
moet toch niet alleen gaan om
jouw persoonlijke vrijheid, het
moet gaan om het maatschap-
pelijk besef dat vaccinatie er
voor zorgt dat anderen niet zo
snel meer ziek worden.

Het is een kwestie van solidari-
teit. Individuele vrijheid is een
deugd die door de kapitalisten
wordt aangeprezen, solidariteit
is een deugd van de arbeiders-
beweging.

Die dictatuur is
niet iets nieuws

Tegen die mensen die zeggen
dat het pandemiebeleid van de
regering een stap is richting dic-
tatuur zeggen we: kijk eens om
je heen, in wat voor wereld le-
ven we? Was er voor de pande-
mie geen dictatuur? Als je de
poort van het bedrijf binnengaat
is de vrijheid van meningsuiting
ver te zoeken, wie zich tegen de
bedrijfsleiding richt krijgt te ma-
ken met intimidatie en ontsla-
gen.

Strijd met ons samen voor col-
lectieve vrijheden: tegen sta-
kingsverboden, voor vrijheid
van meningsuiting en vakbonds-
werk op de werkvloer, tegen een
staat die de eigen bur-
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hele wereldbevolking toe!

• Opheffing van patenten en
geheimhouding van
productieprocessen!

• Onmiddellijke beschikbaar-
stelling van boostervaccins!

• Goede en gratis
gezondheidszorg!

Bestrijding van pandemie
hoogst noodzakelijk

Ondanks vergaande maatrege-
len en hele en halve lockdowns
was er vorig jaar een oversterfte
van 15.000 mensen. Dat is veel
meer dan we bij een griepgolf
(zonder maatregelen en lock-
downs) ooit hebben gezien. Het
is een gevaarlijk virus, daar kan
niet lichtzinnig over worden ge-
daan.

Er zijn in korte tijd vaccins ont-
wikkeld die niet een volledige,
maar wel een grote mate van
bescherming bieden tegen be-
smetting en ziekenhuisopname.
Inmiddels zijn er wereldwijd
acht miljard prikken gezet en de
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RST: allen voor één
In september schreven we in De Volle Lading dat een kraanmachi-
nist bij RST die schade had gemaakt voor straf werd teruggezet in
functie en uit de vijfploegendienst gegooid. Het kost hem € 750
netto per maand. De overgrote meerderheid van de RST-ers vindt
die straf onterecht en buiten alle proporties: het kan iedereen
overkomen en waar met zwaar materiaal wordt gewerkt kan de
schade soms fors uitpakken. Dat is een bedrijfsrisico dat niet op
de werkers afgewenteld moet worden. Bovendien zou zo’n onge-
luk in de tegenwoordige tijd helemaal niet mogen kunnen gebeu-
ren: technische middelen genoeg om de veiligheid van kraanma-
chinist, bemanning en andere collega’s te geranderen!

Oude wijn in een nieuwe zak

Pesselse, de vorige directeur, was begonnen met zulke zware
straffen. De nieuwe directeur zet het sanctiebeleid verder. Ouwe
wijn in een nieuwe zak. Onder druk van de onvrede bij de RST-ers
heeft hij de straf tot een jaar moeten beperken, maar op verzoe-
ken van collega’s tot verdere strafvermindering gaat hij niet in.

Een praktische daad stellen

De gestrafte kraanmachinist heeft besloten een rechtszaak te be-
ginnen. Onder de RST-ers is het initiatief ontstaan om aan ieder
tien euro te vragen om bij te dragen in de kosten van de advo-
caat. Een mooi voorbeeld van de aloude vakbondsleuze: ‘Een voor
allen, allen voor een’. Solidariteit op de terminal brengt de hele
haven vooruit.

Nog beter zou zijn om niet de beslissing aan de rechter over te la-
ten, maar zelf in actie te komen. De wetten zijn geschreven om
de bazen te dienen. De rechters leven in de kringen van mana-
gers en niet in de kringen van werkers. Daarom pakken beslissin-
gen van rechters voor de gewone mensen vaak verkeerd uit.
Denk aan het toeslagenschandaal.

Zelf het heft in handen nemen en intrekking van de straf op de
werkvloer afdwingen geeft meer zekerheid.



Op 19 november werd de poort
van ECT een uur lang geblok-
keerd met de eis dat 2G in de
haven niet zou worden inge-
voerd. ’s Avonds werd in het
centrum van Rotterdam gede-
monstreerd. De Rotterdamse
politie, altijd een van de eersten
om gewelddadig op te treden,
schoot gericht nadat ze de zaak
niet meer in de hand kon hou-
den.
De gebeurtenissen op 19 no-
vember roepen een hoop vragen
op.

Wie antwoorden zoekt op die
vragen, moet kijken naar de les-
sen die arbeidersbeweging heeft
geleerd in de jarenlange strijd
voor haar belangen.

Zolang het kapitalisme niet om-
ver is geworpen is, blijft het
grote kapitaal de baas - met of
zonder verkiezingen. De grote
monopoliebedrijven zijn ver-
smolten met het staatsapparaat
en richten de maatschap-
pij zo in dat hun macht
en hun winsten in stand

door regering en bazen
laten we ons
niet dwingen
vaccinatie

uit solidariteit!
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Uit eigen zak betaald - alle steun is welkom

De Volle Lading is een
uitgave van De Volle La-
dinggroep - van collega’s
voor collega’s in de haven.

info@vollelading.nl
Telefoon: 06-42492000

06-40393842

Wie De Volle Lading
iedere vier weken

gratis per
e-mail wil ontvangen:
mail dit verzoek naar

info@
vollelading.nl

1. We maken ons met offen-
sieve eisen sterk voor de be-
langen van de havenarbei-
ders en de jeugd die in de ha-
ven gaat werken.

2. We helpen de strijd voor die
belangen te organiseren on-
der andere door de vier-we-
kelijkse uitgave van de Volle
Lading.

3. We werken democratisch. Ie-
dereen kan zijn inbreng heb-
ben. Vrienden die de strijd
van de havenarbeiders on-
dersteunen zijn welkom.

4. We ijveren voor vakbonden
die strijdbaar en democra-
tisch voor de belangen van de
werkers opkomen.

5. We zijn onafhankelijk, ook fi-
nancieel. We accepteren al-
leen financiële bijdragen als
ze zonder voorwaarden wor-
den gegeven.

6. We staan open voor gedach-
ten over een andere maat-
schappij zonder uitbuiting en
onderdrukking van de wer-
kende mensen - dat geeft
richting aan onze strijd.

7. We werken aan de verster-
king van de internationale so-
lidariteit van de havenarbei-
ders.

Uitgangspunten van
de Volle Lading

www.vollelading.nl
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