Derde Internationale Havenwerkers Bijeenkomst
Op zaterdag en zondag 5 en 6 november wordt in Bremerhaven in Duitsland de derde Internationale Havenwerkers Bijeenkomst gehouden. Vorig jaar november kwamen collega’s uit
Bremerhaven, Bremen, Lübeck en Hamburg op bezoek in Rotterdam.
Op het program staan voor zaterdagmiddag een rondvaart door
de haven, gevolgd door samen eten en daarna een gezellige
avond – om de onderlinge contacten te sterken. Op zondagmorgen gaan we onze ervaringen uitwisselen en kijken wat we van
elkaar kunnen leren. En bespreken wat er in iedere haven gedaan is met de afspraken om te strijden voor iedere arbeidsplaats – voor arbeidsplaatsen die een menswaardig leven mogelijk maken en met eisen als: geen tijdelijke contracten, maar
vaste banen. En: geen pulpbanen, maar een toekomst voor de
jeugd in de haven! Iedereen is welkom - noteer de data alvast.
Mail of bel even, of geef je op bij de uitdeler van De Volle Lading.
De kosten voor reis en verblijf zullen tegen de 70 euro lopen.

Bezoekadres:
Cronjéstraat 41
Rotterdam-Zuid
Zondags 14.00-16.00 uur
E-mail: dvl@rodemorgen.nl
Telefoon: 010-4199054

Kijk op: www.rodemorgen.nl
Steunbijdragen:
bankrekening 4428359

Neem een
abonnement op
de Rode Morgen
Wil je eens in de vier weken
lezen over de klassenstrijd in
Nederland en andere landen?
Dat kan!
Vul onderstaande bon in:
0
0
0

proefabonnement
(drie nummers gratis)
jaarabonnement € 6,80
steunabo
€11,35

Naam ……………………..………….
Adres ………………..……………….
Plaats …………………….………….
Bedrijf …………………….…………
Invullen, uitknippen en
opsturen naar: Rode Morgen,
Postbus 51245
3007 GE Rotterdam 26-8-2010
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Voor elke havenwerker
een vast contract!
Bij de meeste havenbedrijven
is het afgelopen jaar een nieuwe CAO afgesloten. Bij heel
veel bedrijven werd geëist dat
tijdelijke contracten omgezet
zouden worden in vaste contracten. Veel is daar niet van
terecht gekomen. Bij APMT
werd een deel van de tijdelijke
contracten omgezet in vaste
banen en bij ITR werden alle
tijdelijke contracten omgezet in
vaste banen. Bij de andere bedrijven werd de eis ingeleverd.
ITR-collega's namen
de eis serieus
Bij ITR waren er begin 2010
heel veel tijdelijke contracten.
Heel veel collega's verkeerden
in permanente onzekerheid
over hun toekomst – logisch

dat dan ook gezamenlijk een
lijn werd getrokken. Tijdelijke
contracten brengen angst en
rechteloosheid – daar plukken
ook de collega's met een vast
contract de wrange vruchten
van. Als een groot deel van de
collega's bang en rechteloos is,
dan is het moeilijk om voor je
belang op te komen. Bij ITR
werd de eis van het omzetten
van tijdelijke in vaste contrac-

ten door actieve vakbondsleden
gepropageerd en serieus genomen. De eis werd op de ledenvergadering aangenomen en er
werd tot het einde toe aan vast
gehouden. De directie koos eieren voor haar geld en willigde
de eis in.
Een toekomst voor oude en
nieuwe havenarbeiders bevechten
Natuurlijk zijn voor de collega’s
ook andere eisen van belang.
Maar bij veel bedrijven werd
een rookgordijn opgericht met
ondoorgrondelijke eisen, ondoorgrondelijke onderhandelingen en ondoorgrondelijke resultaten over pensioenen, sector-CAO's en veiligheidscertificaten.
De eis ‘Voor elke havenarbeider een vast contract!’, is
voor iedereen die nieuwe en
oude havenarbeiders een goede toekomst wenst een doorslaggevende eis. De havenbedrijven zijn druk doende om de
havenarbeid te reorganiseren
op basis van pulpcontracten.
De havenbedrijven stellen
steeds meer rechteloze arbeiders te werk, arbeiders die
naar believen kunnen worden
weggestuurd en die, om ook
morgen nog werk te hebben,
moeten alles doen wat de baas
hun opdraagt. Die trend die
moet gekeerd worden.
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Collega's uit de inhuursector kunnen aan veel misstanden een eind maken

Samen de strijd aanbinden
tegen de regering van sociale sloop

Als laatste sector gaat de inhuursector over de CAO onderhandelen. Bij Matrans, ILS en
RPS zijn de misstanden met
pulpcontracten het grootst.
Laat het aantrekken van de
overslag niet leiden tot toename van het aantal pulpbanen.
Gebruik het aantrekken van het
werk om een stap vooruit te
zetten: geen rechteloosheid,
geen verdeeldheid. Sla de handen ineen:

Wat doen wij daartegen als
werkende mensen? Het is geen
alternatief om maar af te
wachten en te hopen, dat de
besprekingen mislukken en er
alsnog een kabinet met de PvdA komt, eventueel aangevuld
met D66 en GroenLinks. Misschien wordt er dan 16 miljard
bezuinigd in plaats van 18 en
zijn de bezuinigingen wat anders verdeeld: in grote lijnen
zullen we echter met dezelfde
sociale afbraak geconfronteerd
worden. Ook deze partijen zijn
niet bereid dit systeem en de
winsten van de grote bedrijven
ter discussie te
stellen. Daarom is het enige
alternatief, dat wij als werkende mensen zelf de straat op
gaan, in actie komen in de bedrijven waar we werken. Het
gaat om onze belangen tegen
die van de grote concerns en
die strijd kunnen we niet aan
de Tweede Kamer overlaten.
Doe mee! Neem contact op!

Gelijk loon voor gelijk werk!
Elke havenarbeider een vast
contract!

Pensioenleeftijd omlaag in
plaats van omhoog!
Betere zorg. Geen eigen
bijdragen!
Lonen en uitkeringen
omhoog!
30 uren werkweek op kosten van de grote concerns!

EU en IMF
Helpen
Grieken
dieper in de
armoede
Op last van de Europese
Unie en het Internationaal
Monetair Fonds heeft de
Griekse regering draconische bezuinigingen doorgevoerd, die de Griekse
werkers tot honderden
euro’s per maand kosten.
Nadat EU en IMF de regering hiervoor uitbundig
geprezen hadden, komen
ze een paar weken later
met de eis nog eens vier
miljard euro te bezuinigen. Voornaamste reden:
door de enorme achteruitgang van het inkomen van
de mensen krijgt de regering minder belasting binnen en daarom moet het
volk nog meer bloeden.
Want EU en IMF zijn er
helemaal niet op uit op de
Grieken te helpen. Alleen
de banken willen dat Griekenland zijn leningen en
de hoge rente erop afbetaalt.
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en de uitkeringen worden ontkoppeld. In de zorg wordt het
eigen risico honderden euro’s
verhoogd, en ook de huisarts
dreigt onder het eigen risico te
gaan vallen. En het basispakket
wordt verder uitgekleed. De
PVV ‘gedoogt’ deze regering
van sociale sloop.
Wilders vijand van
de arbeiders
Wilders kan in Nederland volop
doorgaan met zijn verdeeldheid
zaaien tussen werkende mensen van Nederlandse en van
migrantenafkomst. Zo hoopt de
heersende klasse te voorkomen, dat Nederlandse werkers
en migranten samen de strijd
aanbinden tegen de sociale
sloop die de nieuwe regering
moet uitvoeren. Want voor die
strijd zijn ze heel bang. De PVV
heeft ingestemd met 18 miljard
bezuinigingen. Hiermee blijkt
gelijk, hoe leugenachtig de zogenaamde sociale leuzen van
Wilders voor de verkiezingen
waren. Hij is altijd arbeidsvijandig geweest in zijn programma.
De laatste maanden voor de
verkiezingen heeft hij dat alleen even verstopt. Niet alleen
de AOW op 65 jaar heeft Wilders opgegeven, maar ook zal
hij instemmen met een verkorting van de maximale duur van
WW tot één jaar, met versoe6

peling van het ontslagrecht,
met meer eigen bijdragen in de
zorg. Voor bezuinigingen op de
ouderenzorg maakt hij nu nog
een uitzondering, we zullen
zien hoe lang dat duurt. Extra
bezuinigingen op migranten en
op ontwikkelingshulp moeten
dan werkende mensen van Nederlandse afkomst het idee geven, dat de regering er voor
hen is, terwijl zij tegelijkertijd
zelf van miljarden aan voorzieningen en uitkeringen worden
beroofd.
Nieuwe kerncentrale
De drie partijen zijn het er ook
over eens, dat er een nieuwe
kerncentrale moet komen,
terwijl het probleem van het
uraniumafval dat tienduizenden
jaren giftig blijft nog niet is
opgelost. Verder willen zij de
toch al armzalige subsidies op
duurzame energie nog verder
beperken, hoewel serieuze wetenschappers waarschuwen
voor een klimaatcatastrofe, als
het gebruik van olie, gas en
kolen niet heel sterk wordt teruggedrongen. Ook gaat de
koopkracht dalen door de voorgenomen huurverhogingen.
Verder worden er ambtenaren
ontslagen bij het rijk, de gemeenten en de provincies en
wordt er bezuinigd bij de publieke omroep en het onderwijs.

Haven terug
bij record –
maar 800
vaste banen
werden pulp
Voor de havenbedrijven is de
crisis (voorlopig) voorbij. Met
een groei van 14,8 procent tot
213 miljoen ton is de goederenoverslag in de haven van
Rotterdam terug op het recordniveau van 2008. Deze groei
ontstond in scherpe concurrentie tussen havenbedrijven en steden. Hierbij gaf het Havenbedrijf dit jaar een crisiskorting
van zeven procent op de havengelden weg. Het marktaandeel van Rotterdam binnen
Noordwest-Europa groeide vorig jaar met 1,6 procentpunt
tot 36,7 procent. Deze forse
groei gaat dus deels ten koste
van havens als Amsterdam en
vooral Hamburg.
Eind 2008, begin 2009, direct
aan het begin van de crisis,
schrapten de havenbedrijven
ruim 800 meestal vaste banen,
zoals bij Uniport en RST en

De crisisplannen van
pulpbanen en van verdeel en heers gaan niet
vanzelf over.
Alleen
havenwerkers
zelf kunnen een eind
maken aan deze afbraak.
Dat is gebleken bij ITR
en bij de stakingen bij
ECT en APM, toen collega’s onrechtvaardig
ontslagen werden.

vooral door het faillissement
van de SHB.
Hoeveel vaste banen zijn er
voor de werkloze havenarbeiders nu ‘na de crisis’? Uniport
neemt 15 mensen in vaste
dienst en in de rest van de haven gaat het om een handje
vol.
De havenbazen benutten juist
de crisis om het aantal oproepkrachten van RPS, ILS, Matrans
en dergelijke op te voeren.
Naast losse inhuur stijgt ook
het aantal tijdelijke contracten.
(Vervolg op pagina 4)
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(Vervolg van pagina 3)

Daarnaast helpen de gemeente
en het UWV de havenbedrijven
om jongeren met lage lonen, of
met behoud van uitkering op
een tijdelijk contract binnen te
halen.
Dat het anders kan, is bij ITR
gebleken. Daar hebben de colega’s voor de meer dan 50 collega's met een tijdelijk contract
een vast contract geëist en ver-

Donner:
afwenteling
crisislasten op
pensioenen
Minister Donner (CDA) zegt dat
minstens 14 pensioenfondsen
vanaf 1 januari hun uitkeringen
zullen moeten verlagen. Dat
betekent dat gepensioneerden
niet alleen geen verhoging voor
de gestegen prijzen krijgen,
maar zelfs minder euro’s op
hun rekening gestort zullen
zien. Voor deelnemers die nog
niet met pensioen zijn, zal de
opbouw van hun toekomstig
pensioen lager worden. Door
de financiële crisis zijn de bezittingen van de pensioenfondsen in waarde gedaald.
De grote banken en andere financiële concerns hadden het4

worven. Ook bij RST is in de
afgelopen tijd actie gevoerd
tegen de manier waarop met
stagelopers werd omgegaan.
Leerlingen en stagiaires moeten boven de sterkte en anders
op een vast contract tegen een
havenloon. Ook de instroomschalen en stappenplannen
moeten weg.
Gelijk loon voor gelijk werk!
zelfde probleem. Die zijn door
Donner c.s. met een kleine
honderd miljard geholpen,
maar voor gepensioneerden
heeft de regering dat niet over.
Bovendien worden de pensioenfondsen ook nog op een
andere manier getroffen door
de hulp aan de banken.
Bij de beoordeling door de Nederlandse Bank moeten ze rekening houden met de rente
die banken betalen. Die is op
dit moment heel laag, omdat
de centrale bank hen de mogelijkheid biedt om voor 1% geld
te lenen, zogenaamd om de
economie weer op gang te helpen.
Deze provocatie vraagt om een
duidelijk antwoord van werkende mensen: verlaging van de
pensioenleeftijd en verhoging
van de uitkering op kosten van
de winsten van de grote concerns!

Kabinetsformatie:
Beslissing
over
bezuinigingen niet aan
Den Haag
overlaten
Er lijkt een kabinet op komst
van VVD en CDA met gedoogsteun van de club van Wilders.
De drie partijen zijn het al eens
over 18 miljard bezuinigen in
de komende vier jaar. Dat een
nieuwe regering zoveel wil bezuinigen is eigenlijk geen
nieuws. Voor politiek Den Haag
is het immers geen vraag, wie
er moet opdraaien voor de kosten van de crisis. Niet de grote
concerns, die met hun jacht op
maximale winst telkens weer
crisissen veroorzaken. Niet de
banken die met hun speculatie
de crisis zo hevig hebben ge-

maakt. Die zijn met bijna honderd miljard euro geholpen. Dit
kapitalistisch systeem wordt
door politiek Den Haag niet ter
discussie gesteld. De meeste
partijen zien het als hun taak
vooral de belangen van de grote concerns te behartigen.
Daarom willen ze, dat de werkende mensen de crisis betalen
en stellen ze het zo voor alsof
dat de enige mogelijkheid is.
Een regering van
sociale sloop
Er moest alleen gekeken worden welke regering het meest
geschikt was om te proberen
het programma van sociale
sloop uit te voeren. Dat is dus
waarschijnlijk een rechts kabinet. Deze week bleek uit een
‘vertrouwelijk overzicht’ van
het ministerie van Financiën,
dat VVD en CDA het snel eens
kunnen worden over 16 miljard
van de voorgenomen 18 miljard
bezuinigingen tot 2014. De
bulk van de bezuinigingen zal
komen uit de sociale zekerheid
en de zorg. De AOW-leeftijd
gaat in twee stappen naar 67
jaar. De WW wordt verkort
naar 1 jaar. Het ontslagrecht
wordt versoepeld. Er komt minder geld voor de kinderopvang
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