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10-2-2010  Uitgave Havenkern van de Rode Morgen 

Op 13 december 2008 werd op 
het FNV havencongres het vol-
gende beleid aangenomen: 
“FNV Havens zal zich ervoor in-
spannen dat de leden de ko-
mende periode meer gaan in-
vesteren in onderlinge solidari-
teit. Niet alleen binnen de on-
derneming, maar ook binnen de 
sector en binnen de haven. Niet 
alleen op nationaal niveau, 
maar zeker ook op internatio-
naal niveau. De 'verdeel en 
heersstrategie' van de werkge-
vers verdient een goed, krachtig 
en duidelijk antwoord van de 
werkvloer”. 
Mooie woorden – nu is het tijd 
geworden voor daden. Solidari-
teit en vakbeweging horen bij 
elkaar. Alleen sta je machte-

loos, samen met je collega's 
kun je tegenover de bazen een 
macht vormen. Tegenover 
eensgezinde arbeiders staan de 
concerns machteloos. Alleen 
door arbeiders te verdelen, kun-
nen kapitalisten hun winsten, de 
uitbuiting van loonarbeid en hun 
macht overeind houden. 
 
Vijf solidaire CAO-eisen 
 
1. Gelijk loon voor gelijk 
werk in de hele haven! 
2. Een flinke loonsverhoging 
voor elke havenarbeider! 
 
Hoe willen de havenconcerns 
hun winsten opkrikken en de 
havenarbeiders verdelen? Door 
verschillende lonen voor het-

Solidariteit tegenover 
verdeel en heers 

 

Vijf solidaire CAO-eisen: 
Havenbrede ontplooiing van de 

vakbondsmacht 

Steunprijs  € 0,20 
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zelfde werk te betalen. Jonge-
ren verdienen minder dan oude-
ren. Inhuur verdient minder dan 
vast. Stagiaires verdienen min-
der dan leerlingen. Je staat 
naast elkaar hetzelfde werk te 
doen, maar de één verdient een 
goed loon, de andere krijgt een 
fooi en de derde zit daar ergens 
tussen in. Het lagere loon van 
de ene havenarbeider heeft een 
drukkend effect op het loon van 
alle havenarbeiders.  
 
APMT wil de stap naar een vol-
gende loonschaal afhankelijk 
maken van de beoordeling van 
de leiding. ECT wil uitkeringen 
afhankelijk maken van het be-
drijfsresultaat. ECT wil de beta-
ling van een extra salarisstap, 
voor ECT-ers die vanaf oktober 
2000 in dienst zijn getreden, 
afhankelijk maken van de be-
oordeling van de leiding. Zo 
worden de verschillen opge-
schroefd en wordt verdeeldheid 
gezaaid. Zo proberen deze be-
drijven een volgzaam perso-
neelsbestand te scheppen. De 
Europese vakbeweging en ook 
de FNV eisen gelijk loon voor 
gelijk werk. Het onderhande-
lingsteam van FNV Bondgenoten 
bij ECT schrijft aan de leden bij 
ECT: “Geen tweedeling meer in 
de CAO tussen leeftijdsgroepen 
(gelijk werk, voor gelijk loon)”. 

3. Ontslagen havenarbeiders 
terug in de haven! 
4. Vaste banen voor alle 
havenarbeiders: een 
toekomst voor de jongeren 
in de haven! 
 
De andere manier om verdeeld-
heid te zaaien is het scheppen 
van een groeiende groep rech-
teloze havenwerkers. Wat het 
dichtst bij de mooiste droom 
van het havenkapitaal komt is 
de RPS-constructie: goed opge-
leide en ervaren havenwerkers, 
die vanuit een werkloze positie 
opgeroepen kunnen worden 
voor arbeid. Alleen de huidige 
RPS-ers, daar willen de haven-
ondernemers nog vanaf – ge-
wenst zijn nóg goedkopere jon-
geren zonder strijdervaring. 
Wat moet de oproepkracht, die 
graag wat meer wil verdienen 
dan zijn WW-uitkering, zijn bij-
standsuitkering of die zelfs geen 
uitkering heeft? Die oproep-
kracht moet hard werken, doen 
wat wordt opgedragen en hopen 
dat hij daarom morgen weer 
mag terugkomen. De situatie 
van de havenarbeiders met tij-
delijke contracten is niet veel 
beter. 
Er is een grote groep werkloze 
havenarbeiders: oud SHB-ers 
waarvan een deel via RPS regel-
matig in de haven werkt en ha-
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Ondanks hevige kou 
demonstreren op dins-
dag 2 februari meer 
dan 500 havenarbei-
ders in Bremen tegen 
de loondumping, die 
de havenbedrijven wil-
len doorvoeren. Er zijn 
niet alleen de mensen 
van de havenpool 
GHB, maar ook wer-
kers van vaste bedrij-
ven zoals BLG, HHLA, 
Eurogate, NTB. De de-
monstratie was door vakbond 
Verdi georganiseerd, maar het 
bestuur van de bond werd door 
de havenwerkers scherp bekriti-
seerd. Onder andere vanwege 
haar weigering niet-vakbonds-
leden toe te laten in de bussen, 
die de havenwerkers van Bre-
merhaven naar Bremen brach-
ten. Maar vooral ook omdat de 
leiding van de vakbond al te 
veel loonroof heeft toegestaan 
en bij de CAO-onderhandelin-
gen, die nu bezig zijn, heeft ge-
zegd tot 15% op de lonen te 
willen inleveren in ruil voor 
‘werkgelegenheidsgarantie’. Dat 
moet gebeuren door voor nieu-
we werkers veel lagere lonen 
toe te staan, door verschil te 
maken tussen het loon aan de 
waterkant en het lagere loon 
aan de landzijde. Die afbraak is 

tot nu toe vooral bij de GHB ge-
beurd, maar duidelijk is dat de 
havenbazen deze loondumping 
naar alle havenbedrijven willen 
uitbreiden.  
Voor de microfoon zei een van 
de havenwerkers: “Waar zijn de 
winsten gebleven die door ons 
werk zijn behaald? Met dat geld 
hebben de ondernemers aande-
len gekocht in bedrijven in Sint-
Petersburg en Italië, om daar 
nog meer winst te maken”. Een 
ander zei onder veel bijval: “We 
moeten de verantwoordelijken 
in de directievleugels stevig 
aanpakken. Vorige week woens-
dag zat de haven (Bremerha-
ven) op slot. Met 60 man heb-
ben we die geblokkeerd. – er 
kwam geen auto meer van het 
schip af. Zoiets moeten we na-
tuurlijk zelf organiseren”. 

Havenwerkers Bremen 
demonstreren tegen loonroof 
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Donderdagmiddag 28 januari 
hebben de arbeiders bij ECT 
twee uur gestaakt op alle drie 
de vestigingen in Rotterdam. 
De collega’s op de Delta termi-
nal begonnen de zelfstandige 
staking en belden naar de Ho-
me en Euromax. Deze ECT-
terminals lagen binnen enkele 
minuten ook plat. 
’s Morgens moest een collega 
uit de C-dienst bij personeels-
zaken komen praten. Hij kreeg 
te horen dat hij niet meer 
functioneerde, ontslagen was 
en dat hij met onmiddellijke 
ingang het terrein moest ver-
laten. Hij zou tot 1 oktober 
2010 betaald krijgen en ze 
zouden kijken of er ander werk 
voor hem is. 
Thuis heeft hij de collega waar 
hij altijd mee werkt opgebeld 
en het verhaal verteld. Vervol-
gens ging het verhaal in de 
rondte, met als gevolg dat de 
E2-spil besloot om een solida-
riteitsactie te houden om dit 
terug te draaien. 
Een collega zegt: “Toen sloeg 
de vlam in de pan. Dat pikken 
we niet. Er werd nog gezegd 
dat wie niet aan het werk ging, 
het terrein moest verlaten. De 
supervisor werd even haarfijn 

verteld, dat we dat nu juist 
niet zouden doen, maar dat we 
onze collega’s van de avond-
dienst op zouden wachten, om 
het verhaal te vertellen. Die 
supervisor hebben we niet 
meer gezien. We zijn blijven 
zitten, tot de OR een gesprek 
met de directie had gehad. 
Vervolgens, kwam de voorzit-
ter van de OR om 14.30 uur in 
de kantine om te vertellen dat 
het gesprek met de betreffen-
de medewerker als niet ge-
voerd moest worden be-
schouwd.” 
Een andere collega zegt: “ECT 
had gedacht makkelijk van 
hem af te kunnen, maar ze 
hebben niet op het personeel 
gerekend. Vandaag is het de 
ene en morgen een andere, we 
stopten met z’n allen”. 
De collega werkt al zo’n 30 
jaar voor ECT, is ernstig ziek, 
maar kan wel al zijn functies 
van brugkraanmachinist en ra-
diowal uitvoeren. De collega’s 
bij ECT hebben het ontslag 
niet gezien als een individuele 
kwestie, maar als onrechtvaar-
dig en een aanval op allen. 
Binnen twee uur ging de direc-
tie volledig overstag. De sta-
kingsuren worden doorbetaald. 

ECT: 
 

Eén voor allen – allen voor een!  
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venwerkers met een tijdelijk 
contract, die bij bijvoorbeeld 
RST, ILS, Matrans en Uniport 
zijn ontslagen. Er is best werk 
voor deze collega's. De bedrij-
ven, UWV en de gemeente ron-
selen volop mensen om in de 
haven te werken. Collega's wor-
den de haven uitgeduwd om 
goedkopere, rechteloze jonge-
ren in te laten stromen. In het 
'Akkoord van Rotterdam' tussen 
onder andere de gemeente, de 
bedrijven en UWV is afgespro-
ken dat jaarlijks op deze manier 
een kleine 400 nieuwe havenar-
beiders de haven instromen, 
met ‘nieuwe’ loon- en arbeids-
voorwaarden. Dat is opnieuw 
verdeel en heers – ten koste 
van ouderen én van jongeren. 
Dat kan de huidige generatie 
niet laten gebeuren. De haven-
werkers van vroeger hebben 
geknokt om het huidige niveau 
van arbeidsvoorwaarden te be-
reiken. Die erfenis moet verde-
digd en verbeterd worden. We 
kunnen op onze beurt de jonge-
ren niet opzadelen met alleen 
maar verslechteringen! 
 
5. Vaste roosters voor alle 
havenarbeiders! 
 
Bij Matrans blijf je thuis als er 
geen werk is, maar die dag 
moet met overwerk of een snip-

perdag worden gecompenseerd. 
Bij Seabrex zijn de werktijden 
ook van elastiek. Ook ECT en 
APMT willen van de vaste ha-
venarbeiders een oproepkracht 
maken. Bij APMT wordt een 
rooster voorgesteld met vooruit-
spillen, wisseldiensten en ver-
plicht overwerk. Het eindbod 
van ECT wil het V-rooster, dat 
ook met flexibele arbeidstijden 
werkt, tot een normaal rooster 
maken. Het V-rooster is er op 
ondemocratische wijze doorge-
duwd, vooral ten koste van de 
jongere collega’s. Het V-rooster 
is met ingang van 1 januari 
2010 in strijd met de CAO, 
maar ECT doet of haar neus 
bloedt. De klokurenmatrix zoals 
ECT voorstelt is een stap om de 
ECT-er voor zijn werktijden en 
zijn salaris volledig van de wille-
keur van de baas afhankelijk te 
maken. Opnieuw: verdeel en 
heersstrategie. 
 
Samen in actie – 
Die macht is veel te lang on-
benut gebleven 
 
Het aannemen van beleid op 
een congres is één. Het vertalen 
van deze eisen naar CAO-eisen 
is noodzaak. Voor het binnenha-
len van de eisen zijn niet alleen 
woorden nodig, maar ook da-
den. Daarvoor moet de vak-



We kunnen de regering haar 
gang niet laten gaan. Als je de 
aantasting van deze hoeksteen 
van de sociale zekerheid over 
je kant laat gaan, wat ga je dan 
doen tegen de 35 miljard aan 
bezuinigingen die nog zullen 
volgen? Wat is dat voor onzin 
dat de achterban niet in bewe-
ging zou willen komen – het is 
de top die geen beweging wil 
organiseren. Hoezo is er aan de 
plannen van de regering niets 
meer te doen – als de vak-
bondsmacht ten volle wordt 
ontplooid, dan kan de regering 
geen kant op. Talloze moties, 
ook van de bondsraden van 
ABVAKABO FNV, FNV Bondge-
noten en FNV Bouw, waarin het 
bestuur werd opgedragen ac-
ties en stakingen te organise-
ren, werden ondemocratisch 
terzijde geschoven en niet uit-

gevoerd. Bestuurders lobbyen 
om de scherpe kantjes van het 
plan er af te krijgen – maar het 
hele regeringsplan moet weg! 
 
Doe het zelf 
 
Iedereen die het serieus meent 
met het verzet tegen de verho-
ging van de AOW-leeftijd moet 
zich op de stand van zaken be-
raden. De FNV-top gaat de 
strijd niet organiseren – wel in 
woorden, maar niet in daden. 
Het idee dat de top onder druk 
van de leden op haar schreden 
zal terugkeren, is een gevaarlij-
ke illusie. Deze valse hoop 
heeft vakbondsleden al veel te 
lang verlamd. Het is nu tijd om 
dat te gaan doen waarvoor 
iedereen lid is van de bond: 
met je collega’s de strijd orga-
niseren – strijd tegen de aan-
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bondsmacht worden ontplooid. 
Alle havenbedrijven gebruiken 
de crisis om verslechteringen 
versneld door te voeren. Als de 
CAO-strijd beperkt blijft tot 
het eigen bedrijf, dan kun je 
alleen de scherpe kantjes af-
slijpen van de plannen van 
de baas. Verbeteringen zijn 
ondenkbaar als de strijd beperkt 
blijft tot het eigen bedrijf. 
Wie serieus werk wil maken van 
de solidariteit en van solidaire 

CAO-eisen, die zal de solidariteit 
havenbreed moeten organise-
ren. Tegenover eensgezinde 
arbeiders staan de transport- 
en scheepvaartconcerns mach-
teloos. Zonder arbeiders wordt 
er niets geproduceerd, zonder 
havenarbeiders komen de ver-
voersstromen tot stilstand. De 
havenarbeiders hebben samen 
een enorme macht – die macht 
is al veel te lang onbenut ge-
bleven. 

Strijd tegen verhoging AOW: 
Daden moeten van onderop komen! 
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vallen van de grote monopolies 
en hun regering, de strijd voor 
sociale vooruitgang voor de 
werkende mensen en een toe-
komst voor onze kinderen. 
Kaderleden van ABVAKABO FNV 
hebben in Rotterdam een actie-
comité gevormd. Zij hebben ac-
tieve vakbondsleden van alle 
bonden opgeroepen om de 
krachten te bundelen. In een 
brief worden de kaderleden van 
ABVAKABO FNV uitgenodigd 
voor actievergaderingen: “Op 
vakbondsvergaderingen zijn 
verklaringen aangenomen met 
als hoofdpunt dat de strijd te-
gen de verhoging van de AOW 
leeftijd doorgezet moet worden. 
De FNV gaat ervoor. ABVAKABO 
FNV gaat ervoor. De bond dat 
zijn de leden en die leden moe-
ten geactiveerd en gemobili-
seerd worden”. Niet meer hopen 
en wachten op actie georgani-
seerd door de top, maar zelf 
van onderop de strijd organise-
ren: dat is de weg vooruit, dat 
is het echte vakbondswerk, zo 
wordt de vakbond een strijdor-
ganisatie in handen van de le-
den. Op de actievergadering 
van 4 februari waren kaderleden 
van Bondgenoten en ABVAKABO 
aanwezig, op de volgende ver-
gadering zal FNV Bouw zich 
aansluiten. Het uitgangspunt is 
gezamenlijke actie. 
Het actiecomité werkt toe naar 
een gezamenlijke landelijke ac-
tie- en stakingsdag eind maart. 

Ter voorbereiding wordt er ge-
werkt aan een grote regionale 
actie en staking begin maart. 
 
Strijdorganisatie in handen 
van de leden 
 
De vakbondsmacht ontplooien, 
kan alleen vanuit het besef dat 
de vakbondsmacht bij de refor-
mistische bondstop niet in goe-
de handen is. Je bent geen lid 
om de bondstop aan te moedi-
gen dat ze nu eindelijk eens 
haar werk gaat doen. De vak-
bondsmacht moet liggen waar 
hij hoort: bij de leden. Zodat de 
werkende mensen de controle 
over hun eigen acties nemen. 
Door de democratie in de strijd 
ten volle te ontplooien. Door 
steeds nieuwe groepen bij de 
acties te betrekken. Te voorko-
men dat de bondstop (zoals in 
2004) de acties voortijdig af-
blaast om de regering (en de 
eigen carrière) te redden met 
een slecht en laf compromis. 
Daarom moet de strijd van on-
derop worden georganiseerd. 


