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13-1-2010  Uitgave Havenkern van de Rode Morgen 

In Rotterdam zijn zo’n 300 le-
den afgekomen op een door 
verschillende FNV bonden geor-
ganiseerde vergadering over de 
plannen van het kabinet, om de 
AOW-leeftijd naar 67 jaar te 
verhogen. Op niet mis te ver-
stane wijze werd duidelijk ge-
maakt dat de aanwezige leden 
willen vasthouden aan op eer-

dere vergaderingen ingenomen 
standpunten: het regeringsplan 
moet van tafel. Die plannen 
blokkeren zal alleen lukken door 
stevige acties te voeren, inclu-
sief landelijke stakingen. De 
FNV-top probeert acties beperkt 
te houden en te richten op aan-
passing van de AOW-maatregel. 
 

In een unaniem aangeno-
men motie sprak de ver-
gadering haar afkeuring 
hierover uit: 
 
“Wij zijn het niet eens 
met de handelswijze van 
de FNV-top welke de or-
ganisatie en de mobilisa-
tie van acties tegen de 
verhoging van de AOW-
leeftijd tegenwerkt. Wij 
eisen van de FNV-top een 

FNV-leden Rotterdam unaniem: 
actie tot het AOW-plan 

van tafel is! 

Steunprijs  € 0,20 
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democratische werkwijze. 
Wij leden van de FNV bijeen in 
Rotterdam willen dat landelijk 
de vakbondsmacht en vak-
bondskracht volledig worden 
ontplooid, tegen de verplichte 
verhoging van de AOW-leeftijd 
naar 67 jaar. We accepteren 
geen verhoging van de AOW-
leeftijd,  ook geen verhoging 
afhankelijk van een inkomens-
grens, zoals bijvoorbeeld 
35.000 Euro.  
We eisen dat de FNV en de bon-
den alles in het werk stellen om 
maximaal verzet te organiseren 
tegen dit AOW-plan. Hieronder 
wordt verstaan een traject van 
werkonderbrekingen, stakingen 
en demonstraties”. 
 
Als eerste actie werd een mani-
festatie op 20 januari bij de 
Tweede Kamer in Den Haag ge-

noemd, wanneer daar een hoor-
zitting over de AOW wordt ge-
houden. Het is echter geen op-
tie te wachten op wat het 
hoofdbestuur gaat doen. Leden 
en kaderleden kunnen vanaf nu 
direct in het bedrijf of instelling 
hun collega’s mobiliseren en 
acties voorbereiden. In vrijwel 
alle FNV-vergaderingen in het 
land wordt het beleid van de 
vakbondstop afgewezen. Deze 
week zijn de laatste. 
Er was in Rotterdam ook een 
grote delegatie ABVAKABO-le-
den aanwezig en leden van an-
dere FNV-bonden, zoals de Aob 
en KIEM. Op een vergadering 
van ABVAKABO-kaderleden in 
Rotterdam was al eerder een 
soortgelijke motie aangenomen. 
Voor de volledige ontplooiing 
van de vakbondsmacht hebben 
we elkaar nodig. 

Ondanks sneeuw en ijs slaag-
den zondag toch zo’n vijftig 
mensen erin de nieuwjaarsre-
ceptie van de Rode Morgen in 
Rotterdam te bezoeken. Oude 
bekenden en nieuwe mensen 
kwamen langs om samen een 
dronk op het nieuwe jaar uit te 
brengen en te praten over hoe 
er samen tegenaan te gaan in 
het nieuwe jaar. Dankzij de bij-
drage van verschillende men-
sen kon intussen de inwendige 
mens versterkt worden met 

een lekker lopend buffet.  
In een korte toespraak namens 
de Rode Morgen werd verwezen 
naar uitspraken van een pro-
fessor afgelopen week. Die ge-
leerde man beweerde, dat we 
er maar aan moeten wennen, 
dat als het sneeuwt en vriest 
veel wegen niet meer begaan-
baar zijn en de treinen en bus-
sen niet of veel minder rijden. 
Dat zou niet meer kunnen, 
want dat is veel te duur was 
zijn redenering. Net zoals vol-

Nieuwjaarsreceptie Rode Morgen 
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test te organiseren. 
Wij hebben op onze vergade-
ring van 6 januari besloten de-
ze solidariteitsverklaring te stu-
ren, omdat wij in dezelfde boot 
zitten. In Rotterdam hebben de 
havenondernemers in januari 
2009 de SHB (te vergelijken 
met jullie GHB) in het faillisse-
ment gedreven om de weg vrij 
te maken voor laagbetaalde, 
rechteloze banen en flexibele 
uitzendwerk in de haven. 
De ondernemers in de contai-
neroverslag willen in de nieuwe 
Cao’s de volcontinu-toeslag 
aantasten en de flexibilisering 
vergroten. Zij stellen geen 

grenzen aan het opvoeren van 
hun winsten. 
Dan is het goed overal te vech-
ten tegen de scherpe uitbuiting 
en elkaar te steunen over de 
grenzen heen. Het hele uitbui-
tingssysteem heeft ons niets te 
bieden. De voornaamste eisen 
waarvoor wij vechten zijn: 
 
Alle ontslagen collega's, 
vasten en tijdelijken, terug 
in de haven! 
Havenarbeid alleen op een 
vast contract! 
Gelijk loon voor gelijk werk! 
 
Solidaire groeten van het comité 
Solidaire Haven in Rotterdam” 

(Vervolg van pagina 6) 

Franse havenwerkers 
vechten voor banen 

Het jaar is nog geen twee we-
ken oud en in de havens in 
Frankrijk hebben de collega’s al 
tweemaal 24 uur gestaakt voor 
meer banen – in plaats van 
minder. In Le Havre en Marseil-
le lag op 4 en 11 januari de he-
le overslag stil, behalve die van 
olie. Maar ook in de vijf andere 
grote havens werd gestaakt. 
De Franse regering heeft vorig 
jaar het werk in de havens 
overgedaan aan commerciële 
bedrijven. De collega’s in 
Frankrijk hebben zich daar 
steeds tegen verzet, omdat ze 
wisten dat dit ten koste zou 

gaan van arbeidsplaatsen en 
neerwaartse druk op hun ar-
beidsvoorwaarden zou beteke-
nen. De regering-Sarkozy druk-
te de wet toch door, gebruik-
makend van haar meerderheid 
in het parlement. Tegelijkertijd 
probeerde zij de havenwerkers 
wijs te maken dat de privatise-
ring door nieuwe investeringen 
zelfs 30.000 banen extra zou 
opleveren. In werkelijkheid 
gaan er toch banen verloren, 
terwijl de werkeloosheid ook in 
Frankrijk snel oploopt. Dat pik-
ken de collega’s niet en ze blij-
ven actie voeren. 
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Begin januari kwamen de ha-
venwerkers uit Bremerhaven 
(Noord-Duitsland) opnieuw in 
actie. Met 350 mannen en 
vrouwen demonstreerden zij 
tegen een verlaging van hun 
uurlonen met meer dan vier 
euro. Havenbedrijf BLG had 
met de Duitse vakbondsleiding 
een CAO afgesproken, waarbij 
voor nieuwe mensen het uur-
loon geen € 13,41 maar 
slechts € 9 zou zijn. Diezelfde 
negen euro wilde BLG 
voortaan ook betalen aan de 
mensen van de havenpool, de 
GHB. Die komen daar echter 
tegen in opstand. Vorig jaar 
hebben die collega’s zelfstan-
dig het comité “Wir sind der 
GHB” opgericht, nadat de pool 
1100 havenwerkers ontslagen 
had en vervolgens werk in de 
distributie aan ging bieden 
voor acht euro. Het comité 
blijft de strijd tegen de afbraak 
van banen en arbeidsvoor-
waarden organiseren. In no-
vember was een delegatie op 
bezoek in Rotterdam. Daar 
werd duidelijk dat de havenbe-
drijven daar en hier dezelfde 
aanvallen plegen en er daarom 
alle reden is voor onderlinge 
steun en samenwerking. Het 
Rotterdamse comité Solidaire 

Haven stuurde de Duitse colle-
ga’s een solidariteitsgroet, die 
we hieronder afdrukken: 
 
“Beste collega’s in de havens 
van Bremerhaven en Bremen  
 
Solidaire groeten van het co-
mité Solidaire Haven in Rotter-
dam! 
Wij hebben gehoord van de 
brutale plannen van het ha-
venbedrijf BGL om de lonen 
met een derde te verlagen van 
13,41 naar 9 euro per uur… 
‘om zo arbeidsplaatsen veilig 
te stellen’! De havenonderne-
mers gebruiken de crisis om 
hun oude bezuinigingsplannen 
door te zetten. Jullie hebben 
het goede voorbeeld gegeven 
door vanuit de hele haven pro-

(Vervolg op pagina 7) 

Zelfde strijd in 
Bremerhaven en Rotterdam 

3 

gens professoren, politici, direc-
teuren niet meer mogelijk zou 
zijn om ons allemaal aan het 
werk te houden, om onze lonen 
te betalen, een fatsoenlijke so-
ciale zekerheid in stand te hou-
den enzovoorts. Als dat volgens 
hen niet meer mogelijk is, dan 
wordt het tijd dat we het zelf 

gaan doen. Dat we onszelf or-
ganiseren voor de strijd tegen 
de afbraak, maar ook om zelf 
het bestuur van de maatschap-
pij in handen te nemen. Daar 
werkt de Rode Morgen aan en 
iedereen die dat ook wil is uit-
genodigd om mee te doen in, of 
samen te werken met, de Rode 
Morgen. 

(Vervolg van pagina 2) 

Eind december legde de dag-
ploeg van de overslagterminal 
IGMA van Cargill aan de Coen-
havenweg in Amsterdam het 
werk neer. De eis was dat ont-
slag van twee collega’s met een 
jaarcontract werd ingetrokken. 
De arbeiders bleven zitten in de 
kantine en wachten tot de direc-
teur zou komen. Hij kwam niet. 
Hij liet weten wel een delegatie 
te willen ontvangen. De avond- 
en de nachtploeg waren bereid 
de staking over te nemen. Het 
ontslag van de twee collega’s 
ging van tafel. Maar niet nadat 
gedreigd werd met een rechts-
zaak, die later weer werd inge-
trokken. Bij een telling hadden 
de werkers geconstateerd dat er 
naast elke veertien vasten in-
middels tien inhuur is. Cargill wil 
steeds meer werkers met een 
vast contract vervangen door 
arbeiders met een flexibel con-
tract. De vaste loonkosten moe-

ten volgens Cargill omlaag. 
De onvrede is groot bij de col-
lega’s van Cargill. Maandag 11 
januari gaat inmiddels de zesde 
CAO-onderhandelings-ronde in. 
Op 8 juni 2009 werd al eerder 
een plan van de directie om de 
roosters te verslechteren en om 
het aantal arbeidsplaatsen af te 
bouwen, met een zelfstandige 
staking tegengehouden. De 
werkers eisen een automatische 
prijscompensatie van één pro-
cent, een eenmalige uitkering 
van € 1500 en een vast rooster. 
Cargill wil niet verder gaan dan 
een automatische prijscompen-
satie van 0,85 procent. Hierin is 
echter de belastingverhoging 
uitgehaald. En flexibele roos-
ters. De sfeer onder de arbei-
ders is, dat er al niet meer 
wordt overgewerkt. Ondanks de 
crisis maakte de multinational 
Cargill in 2009 een winst van 
2,4 miljard.  

Amsterdam-Cargill 
Succesvolle staking tegen ontslag 
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De beslissing van president 
Grimsson van IJsland om de 
‘Icesave-wet’ te blokkeren, zet 
voorlopig een streep door de 
betaling van 3,8 miljard euro 
aan de Nederlandse en de Britse 
staat. Nederland en Groot-
Brittannië garandeerden dit geld 
aan spaarders bij de Icesave 
internetbank, toen bleek dat de 
bank niet meer aan z’n verplich-
tingen kon voldoen. Dat enorme 
bedrag willen ze nu ijskoud ver-
halen op de IJslanders, waarvan 
er 63.000 een petitie onderte-
kenden om dit te blokkeren. De 
president stuurt aan op een re-
ferendum, de regering zoekt 
mogelijkheden om toch – tegen 
de zin van de meerderheid van 
het volk – de maatregel erdoor 
te drukken. 
Onthullend is de reactie van de 
imperialistische staten. In tijden 
van crisis – en met 3,8 miljard 
in het geding – vallen alle pre-
tenties weg. De diplomatie tus-
sen moderne, democratische 
staten blijkt niet veel anders te 
zijn dan een ordinaire afpers-
praktijk. IJsland wordt bedreigd 
met volledig economisch en po-
litiek isolement. Zweden, Noor-
wegen, Finland en Denemarken 
bevriezen een lening van 1,8 
miljard euro. Internationale kre-

dietbeoordelaars hebben de kre-
dietwaardigheid van IJsland 
naar de ‘junk-status’ afgewaar-
deerd. IJslands toetreding tot 
Europa en de eurozone komt in 
gevaar. En het IMF zet noodle-
ningen aan het bijna failliete 
land stop. 
Het is nog een wonder dat het 
parlement van IJsland de gele-
genheid kreeg om te stemmen 
– hadden Bos en Brown niet be-
ter meteen de deurwaarder 
kunnen sturen, als ze geen an-
der besluit willen accepteren? 
Bij een referendum zal het re-
geringsbesluit om 3,8 miljard op 
te hoesten vrijwel zeker sneu-
velen. De meerderheid van de 
IJslanders wil niet opdraaien 
voor de crisis van de banken. 
Icesave heeft vanuit IJsland we-
reldwijd spaargeld opgehaald, 
met de belofte van hoge rentes. 
Dat het zakendoen van Icesave 
in feite een piramidespel was, 
dat geldt voor meer banken en 
financiële concerns. 
De mensen in IJsland hebben 
geen zin om 13.000 euro per 
hoofd van de bevolking op te 
hoesten voor de handel en 
zwendel van een stelletje ban-
kiers. Da’s niet zo vreemd. 
Het vreemde is dat het in Ne-
derland wel normaal wordt ge-
vonden, dat de bevolking ieder 
jaar 35 miljard moet gaan op-
hoesten voor de kapitalen aan 
belastinggeld, die er in de ban-

 
Vervolg op pagina 5 

IJskoud 
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ken en de grote bedrijven is 
gestort. Of wordt het de men-
sen in Nederland gewoon niet 
gevraagd? 

Een referendum – net zoals in 
IJsland – over de 80 miljard die 
er aan de banken is weggege-
ven! Laat de veroorzakers voor 
de kosten van hun eigen crisis 
opdraaien! 

Vervolg van pagina 4 
 

Haute finance in de zenuwen 
 

Nout ik word er wel eens zenuwachtig van 
- Ik ook Gerrit 
We staan als drie dominosteentjes achter elkaar: eerst ik, dan jij, 
dan Wouter 
- Jij staat vooraan Gerrit, we steunen je waar we kunnen. Maar 
als je niet te redden bent, dan moeten we je laten vallen, dat 
moet je begrijpen 
Dank je Nout. Gaan ze diep graven, denk je, in die DSB-
onderzoeken? 
- Ik weet het niet Gerrit, het kan zo maar overwaaien 
Maar het kan ook zo maar uit de hand lopen 
- Rustig Gerrit, je moet je zelfbeheersing behouden. Koop een 
nieuwe flipperkast, dat geeft afleiding 
Ik heb vijf kids, een vrouw en een ex. Dat kost wat tegenwoordig 
- Van die zeveneneenhalve ton moet dat toch lukken Gerrit? 
Jaja, maar het feest is over voor je het door hebt 
- Kan gebeuren Gerrit. Kan gebeuren, waarom moet je dan ook 
bankier spelen als je er geen verstand van hebt? 
Nou je het daar toch over hebt, ik heb nog een vraagje 
- Vraag maar, Gerrit 
Bij de ECB kunnen we al sinds mei dit jaar geld lenen tegen 1% 
rente, dat klopt toch? 
- Ja Gerrit dat klopt 
En staatsobligaties brengen toch 4% op, dat stond in het FD, dat 
klopt toch ook? 
- Klopt ook Gerrit 
Nou zeggen ze hier op de bank dat we geld lenen bij de ECB om 
die obligaties te kopen. 3% winst, zomaar, kan dat? 
- Ja Gerrit dat kan. En weet je wat het mooie is Gerrit? 
Zeg het eens 
- Ook als wij weg moeten, dan gaat het feest gewoon door er 
kraait geen haan naar! 


