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OVER DE PRIVATTSERING
VAN DE VAKBONDEN

Het zal onze Lezers niet onbekend zijn, dat de Conservatíeve regering van
thatcher ín Groot-Brittanniåi al- geruírne tijd bezíg ís de uít de periode van vl.ak na de tweede ¡uereldoorlog daterende nationalisering van täl
van eektoren van het Britse bedrijfsleven ongedaan te maken. Verscheidene
etaatsbedrijven zijn ínmiddele omgezet in partikuliere maatschappijen. Dit
is bijvoorbeeld rt geval gelreest ¡net dat onderdeel van de rrÍtse PTT waaronder de ÈeLefoon-, telegraaf- en tele:n¡erbindlngen ressorteren. British
IeTecom íe nu de naam van de nieuwe, partikuLiere ondernemíng. Hetzelfde
is gescheid nct Britdeh SteeL (de staaLindustríe) en kort geLeden ook mer
de al van oudsher door de staat beheerde gasmaatschappijen. ltet gaat om
eenprocee, datmen t pr ivat
í s er ing t noàmtenr¡aarvanook
ín andere Landen, waaronder NederLand, sprake iso zij het op tot duever
veel kleínere schaaL. Híer zowel als in EngeLand wordt de politiek van de
privatiseríng feL bekrLtiseerd door de vakbeweging en door iartijen aLs de
Labourpartij en de Partij van de Arbeid. on díe reden is fràt ook voor ons
iatereesant wat een Britse werknemer van de nu geprivatíseerde gasmaatechappij over dit onden¡erp - kort v66r de privaiiãering een feii werd heeft opgenerkt. Uit zijn brief, gerícht aan een van onzã vrienden, citeren wÍj het volgende:
mevrou!ù

t'rk ben werkzaam bíj de gesmaat,schappij van TlaLes, die
deel uitnaakt
van de Britse gasüâatschappij en die ¡¡eldra zaL worden verkocht vanuege
heË streven der regering naar zoveel nogelijk tprivatisering¡. Uit prot"Jt
daartegen is er onLangs een aktÍedag geweesl, ãíe georganiãeerd re"d door
de vakbeweging.
de oproep werd - daar waar ík-wert - gehoor gegeven
door 6 van de 850-Aan
werknemers en die zes zíjn onbezoldigde leãen van-tã fokale vakbondsbeetuur en ze verdedigen min of meer de tolítiek van Laþour.
0vcrigens was het alleen naar de bond van de employees, Aie tot deze aktie
opríep. De bonden waarbíj de arbeiders zijn aangeãtotãn deden níetq, Dat
val't hÍeruit te verktaren dat, afgezien van enkele fanatieke Labouraantrangers' de arbeiders zich in het geheel niet voor de zaak interesseren. Zer.
.

2er niet bij betrokken, " ". Het traditíonele argument waarmee de
nationalísering wordt voorgesteLd als iets r¡aaraan verre cle voorkeur zou
dienen te worden gegeven boven een privaat beheer, beschouwen de arbeiders
als boerenbedrog. Ide weten alLenaal hoe het met de arbeiders gesteLd is in
de genationaLiseerde koLenmijnen en Ìre weten ook hoe of het gesteld is met

voeLen zich

de werknemers van Telecom. De arbeíders hebben ook gezien hoe de valrbonden
in de ene en in de andere bedrÍjfstak zijn opgetreden" Hun lconklusie is
dat het niet de moeite waard is om zích druk te maken....
Vorige zomer (die van 1986 dus) heeft het personeel van de gasmaatschappij in verschÍLl-ende regiofs, waaronder hbLes, zích bij een schriftelijke stermning uitgesproken tegen het systeem van overuren. lfen wílde op
die manÍer de direktie dwingen om te stoppen met het rnisbruiken van een
soort van VUT-regeling. Plen wilde haar noodzaken om meer personeel aan te
trekken. Aan de bond van employees werd gevraagd om díe aktie te st,eunen"
In irlaLes toonden alle employees zich voorstander van een dergelijke aktie.
Deze rnrerd echter door de verant$roordel.ijke vakbondsselcretaris volledíg gesaboteerd. Een regionaal vakbondskoumit,ee, dat in verbarrd met de geplande
aktie !ùas gevormd en er ¡¿eL oren naar had, schrok daarop van zrn eigen
stríjdbaarheid en verlangde dat de aktie zou r,rorden gestopt" Dat gebeurde
op een moment dat de direktie aL min of meer door de knieän was gegaan,
Aan het personeel werd de geLegenheid geboden driemaal te vergaderen om
over werktijden en overuren te beraadslagen. En dat ín de r.rerktijd" De direktie st,ond kennel.íjk onder zwate druk, In dat lícht bezien kan de vorming van het regionaLe vakbondskommítee, dat zieh eerst voor aktíe gereed
scheen t,e maken alleen maar worden gêkarakteriseerd aLs het openen van een
veíLigheidsklap, die haastíg werd geslot,en toen er voldoende stoom l"eek te
zijn afgebLazen.
"r l,let het openen van díe rveiligheídskl-apt werd het beoogde resultaat
bereíkt. Dat is niet zo verwonderlijk" Als arbeiders betrôkken zíjn bij de
een of andère officíäle, door de vakbond op touw gezette of gesteunde akt.ie:en die bond gelast vervolgens die aktie af, dan is het vaak zo dat de
teleurstelting over wat al"s thet verraadt van de Leiders wordt beschouwd,
aan iedere aktiviteit een einde maakt. De ene keer zrrllen de woede daarover en een vastberaden r¡iL tot strijd tot zeLfstandig optreden leiden, de
andere keer ectrt,er niet" Van enig automatisme is geen sprake; alles hangt
af van de omstandigheden van het ogenbLík.
Afgelopen jaar verlangde de bond van empLoyees betere arbeídsvethoudíngen en verkorting van de werkweek tot 35 uur, aLsmede loonsverhoging.
De direktie, die heel goed r.¡íst wat voor vlees ze met de vakbond in de
kuip had, weígerde over díe eisen te praten. llven l-ater riep de vakbond
de Leden oþ, zLch te verzeÈten tegen de invoering van nieuwe technieken.
Achteraf bl.èek, dat die oproep in feite een Loos gebaar \râs tegenover de
achterb'an. Toen de dírektie te kennen gaf , dat ze zich onder Éieen omstandigheid door zotn aktie van de invoering van nieuwe technieken zou Laten
r¿eerhouden, werd de bond zwaar in verlegenheid gebracht. Hoewel op het mededelingenbord in het gasbedrijf oproepen ván de bond verschenen r¡aarin
ferme taal werd geuit, voerde de bond op hetzeLfde ogenbLik geheime besprekingen met de direktie om een uítweg uÍt Ae moeiLijkheden te vínden.
Onnodig te zeggen, dat de achterban de tferme taal-l raeL degeLíjk serieus nam. Ilíer en daar werd tegen de invoering van nieu¡¿e technieken spontaan gest,aakt. Als een donderslag bij heldere henel werden daarop dergelÍjke akties door de bond verboden, opdaË er tbetere voortgang zou kunnen

-3worden genaâkt met de onderhandelingen over de lonene. Over de verbeteríng
van de arbeidsverhoudingen en een Ìrerkweek van 35 uur werd niet meer gesprokeno o.

o

Ik de eerstvolgende dístriktsvergadering verschenen 130 vakbondsLeden
inpLaats van de gebruíkeLíjke 30 of 40. De dístriktsvoorzitter, die andere
nooit een vergadering oversLoeg schitterde door afwezigheid, Hij was zoge+
naamd met vakantie, mededeLing die net Luid boegeroep ontvangen r¡erd. De
aanwezígen verklaarden zich in grote meerderhei.d ontevreden met de houding
van de bond, maar dat leidde tot niets. Achter de rug van de leden r¡¡aren
de besLíssÍngen al genomen.
Dit aLles brengt me ertoe om de beLangrijke vraag te stelLen wat de
vakbonden nu eígenLíjk weL voor de arbeíders betekenen. lloe valt het te

verklaren, dat, ze een dergelijke greep op de leden hebben, dat deze alleen
maar hun ¡uoede uiten r,ranneer de een of andere aktie wordt afgelast, de gevallen dat het r¡ê1 tot een ¡ç¡íLdet aktie komt daargeLaten?
Ik kan alLeen over de situatie in het gasbedrÍjf praten. Daar is de

vakbewegíng nauw verbonden rnet de bedrijfsleiding. De bond kontroLeert de
arbeiders en houdt hen in zijn greep met steun van de direktie, Er is wat
men tclosed shopl noemt: er ís bij ?t gasbedrijf aLLeen maar werlc voor georganiseerdeà. Maar die situatie bestaaË natuurlijk in veel bedrijven.
De laatste jaren is er bij de arbeÍders een gevoel ontstaan dat het
rnidden houdt tussen ongeinteresseerdheid in de vakbeweging en ¡nínachting ervoor. De onverschilligheíd voor de vakbewegíng is zo groot gewordenu dat
oen zelfs niet over!üeegt om uÍt te Èreden, nu de nieuwe vakbondswetten van
de regeríng-Thatcher de rcLosed shopt niet meet verbindend hebben verklaard. En ondanks de toenemende onverschilligheid bfijkt de vakbondstraditie een taaí leven te hebben. Veel van mijn kameraden beschouwen de vakbond toch nog aLs iete dat ze nodig zouden kunnen hçbben na de tprivatiseringr, wanneer de partíkuliere ondernemer bijvoorbeel.d op grote schaaL ontsLagen ¿ou wíIl.en verlenen. De bond wordt door hen aLs een soort van verzekeringsinstituut gezien.
Hoe dít alLes ook zij: de vraag of men wel of niet georganiseerd noet
zijn verliest haar betekenís. Ðe diskussie die ín zogenaamd 1Línkser groepen plaats vindt, of men tin de vakbeweging werkenr moeto dan rrel noet
Btreven naar rhervorming van de vakbewegingt of dat er nieuwe frevolutíonairet vakbonden noeten r¿orden gevormd, gaat eveneens aan ons voorbij. Of
men wel of niet georganiseerd moet zÍjn ís een vraag van de praktíjk en
niet de ideologen, aar de arbeiders zeLf moeten die vraag beantwoorden en
het, ant¡soord hangt telkens van een hel.e reeks faktoren af, Ilaar bíj welk
antr¿oord ook zal de vakbeweging geen gewicht in de schaal" werpen, noch ín
positieve, noch in negatieve zinoooort

NASCTTRTET
hfii hebben de bvíef van de kæneraad uit

l,laLes zo nqtn¡ketøíg mogeTíjk ueergegeoan" Bíinø overal hebben uij zijn uoorden LettenLijk uertaald" een enkele maal lø¡am een oniie oentaLíng betev oÐe*een met hetgeen door hem uend
opgemerkt, Men zaL bemerkt hebben, dat de briefseVníjuer zichzeLf eoms tegewpreekt. Daat bijuoorbeeLd" uaan hij enenaijds de apathie ten opziehte
üqn de tal<beueging bíjzonder groot acht, maãr euen Later op de ímtLoed
uar¿ de trødítie wíist" Naar onze meníng is deze tegenspraak begrijpelijk,
omdøt zíi reëel is: men tneft ín de praktíjk de tt¡ee tegenstrijdige- houdingen naaot eLkaar ann, Voon trt ooer'ùge ís de inhoud uart de byief natutæLíjk

-4geheeL èn aL uoor rekening tan de bríefschr'iiuen. HoeueL'hii zích naar on2e meníng níet aLtíjd euen duideLiik uítdrukt" hebben ue zijn brief int;e'
z,essant genoeg getsonden om hðer te pubLíeeren. Aan reak'bies erop zuLlen ue
g?aag een pLaats inruimen" (Redakt'ie D & il
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ît uitoefenen Ðan maeht ouer men'
'tVíj zöjn niet getntexesseerd in
sen. I^lij zíin geen pantij " &ie beLang heeft bij regerên¡ " . . Wat ons
1)ooy ogen zueeft ís een maatsehappii, waarin er zo m'tn mogeLiik genegeend uordt door zoueel mogeLíik mensen. " " AL.s mensen te kennen geuen
dat ze,in.hun uíjk of uoongebíed dLt of dat níet uensen, dnn eísen ze
feíteLiik'het z,echt op on zéLf te besLíssen ouer de dingen dde regeLreeht met Vrun Leuensomstandigheden te maken hebben.... Maar uii gelo-

wiet" dat het uerlangen naan zeLf-besehikking of zeLf'besLissíng
iets is" dat alLeen maar in Lokale af regiona\e iserhoudíngen zou moe'
ten uorden oerouLd" In de gesehieCenðs ís Ttet neeht daarop ook aL op'
geëíst op oeel groter schaaL: í.n PoLen" in Erankrí,ik ín L96B' ín de
lsiechísche hoofdstad Praag in L96B3 in Spønie ín L936 en L937' ín
DuítsLcnd ín 19L8, ín RusLand ín 19L7o tijdens de Paríise Conwune üan
oen

1"87L

en door de CVnrtisten. . .tl

Bovenst,aande woorden zijn ontleend aan een onthterp?manÍfest, $raarmee de in
Sydney werkzame groep van de Greens (de Groenen) zich r¿ilden voorstellen
aan het Austral-ische publ-iek. Het stuk - dat wij eerst zeet onlangs onder
ogen kregen - dat,eert al van tnee jaar geleden. Síndsdien hebben deze Australische Groenen maar weiníg aandacht getrokken. Ze zíjn nauweLijks bekend buiten Sydney en eígenLijk maar nauwelijks buiten bepaalde wijken van
deze stad, waar ze zích geroerd en verzet hebben tegen bepaalde, door de
pLaatselijke overheíd gesteunde plannen van projektontwikkelaars en spekuLanten in onroerend goed"
Zien wij het goed, dan ís één van de redenen van hun onbekendheÍd en
van het feit, dat ze klein en - pot Ítiek gesproken - zonder veel invLoed

en betekenis zijn gebleven, dat ze, geheel anders dan de als politíeke partíj optredende Groenen in de Duítse Bondsrepubliek, niet op succes, ledenwerving, invLoed of macht voor zichzelf uit zijn geweest. üiat ze tot dusver hebben gedaan is weínig meer dan het verspreiden van publíkaties $raarín ze er de nadruk op legden, dat ze geen dogrnars wíLlen ontwikkelen, geen
kader wil-Len vormen of kr¡eken, geen díscipelen of voLgelingen wilden werven, doch all-een maar de mensen erop wílden wijzen, dat ze hun eigen lot
in eígen hand moeten nemen aangezien er, als ze níet z e L f beslíssen,

over

henwordtbeslist"
Australische Groenen - beter gezegd misschien: de Groenen in Sydney - spreken in de tekst die voor ons lígt noch over de maatschappelijke
De

-5ontwíkkeling van de kapítalistísche produktiewijze, noch over de daaruit
voortspruítende klassentegenstellingen of over de kLassenstrijd die daarvan het gevoLg is. Ze zíin, daaromtrent is geen twíjfel nogelijk, ídeaListên. 7.i: schetsen de omtrekken van een samenleving zoals zíj zích die wensen en voorsteLLen. Maar wat bovenal in die schets opvaLt t zíj stell.en met
nadruk een tdemokratie van onderopl tegenover de burgerlíjke demokratie
die men ook in Australíä aantreft" Ze ontvouwen voorts een soort van tekonomisch progrant rnraarin de voornaamste punten onder andere rzelfbeschikking en demokratische kontroLe over tt produktieprocest, al.smede ?ekonomische gelijkheidr zíjn" En onder 'ekonomische geLijkheide verstaan deze
Groenen bíjvoorbeeld, dat alle producenten in gelijke mate over de geproduceerde goederenrÍjkdour moeten kunnen beschikken.
De Australísche Groeneno die zoals ¡¡e reeds opmerkt,en praktiseh geen
maatschappíj-analyse ontvouhrene niet van de tegensteLLíng tussen kapitaal
en arbeíd spreken en eerst recht niet van arbeidersraden, huLdígen niettemin voorstellingen omt,rent de wíjze vraarop ín een coekomstige maatsehappij
de besluitvorming moet geschieden, díe in de vert,e aan de praktijk van arbeidersraden doen denken. I,,Ie schríjven hier geenszins toevalLig maar met opzet, dat, het gaat om voorst,el-lingen hoe de besluitvormíng zou rr¡ o e t e n
geschieden. I,lant onze AustraLísche Groenen - we herhaLen het - richfen hun
aandacht alLerminst op de wítjze waarop de toekomstíge maatschappíj zieh
uit de huidige ontwikkelt. Ze stel"len wensen en wenselíjkheden op. Ze zett,en uiteen v¡eLke ideaLen er door hen worden nagestreefd"
Als men echter ín hun ontwerp-manifest Leest,, dat de tnieur.¡e måatschappíj als basís zichzeLf besturende regionaLe eenheden zal hebben en
dat de basíseenheíd r¡aarschijnlíjk de gemeente za1- zijn, aLr^raar beslissíngen genomen zuLLen r¡orden over de manier r{aarop hulpbronnen en grondstoffen dienen te worden gebruikt en de maníer waarop ekonomische aktiviteiten
moeten plaatsvínden, dan dringt een vergelijking met arbeidersraden zich
onr¡illekeurig op. En dat des te meer, omdat deze Groenen daarop onnriddellijk laten volgenn dat dit alles zelfbeschikking ín b e d r ij f en in
de rüerkp 1 aa t s inhoudt, dat er eenduídeLíjke relatie tussende
werkomgeving en de woonomgevíng zal bestaan en dat er uiteindelijk geen tegensteLLing of onderscheíd meer zaL bestaan tussen fabriek en woonwijk.
Hoe duidelijk idealistísch (want nauweLijks op een maatschappíj-anaLyse of hístorísch perspektÍef berustend) dit alles ook moge lrezen, het valt
níet te ontkennen, dat voorst,eLl-ingen en ¡programr van deze Australische
Groenen duideLijk een anti-kapitalistische strekking hebben ook aL laten
woordkeus en fotmuLeringen daarvan weínig blijken. In de gesprekken die
éên van ons met enkele van de desbetreffende AustraLiärs gevoerd heeft
kr¡ao dit echËer in a1Le duidelijkheid naar voren. I,lat bij díe gesprekken
bovendien opvieL was dat zij voor de traditionele zogenaamde ?arbeidersbewegíngt zoals díe ook op het Austral-ísche kontinent reilt en zeilt geen
goed woord over hebben. Van díe traditioneLe beweging zeíden de Groenen
die hun denkbeeLden mondelíng toeLíchtten zo ongeveer hetzeLfde, wat l^tij
van de oude farbeidersbewegingr híer verkondigen, namelíjk dat ze de bel.angen van het, vooruitstrevend deel der heersende kLasse behartigt, maar dat
zonder dat er veeL verschil te bespeuren is tussen de AustraLisehe Labourpartíj (die nu aan de regering is na onlangs herkozen te zíjn) en haar 1.iberaLe en konservatieve opponenten.
De Groenen trraarmee 66n van ons kontakt maakte $raren arbeiders, die
zích over de polítíeke partíjen en de poLítici in Australiä al niet anders

-6dan Europese arbeiders het vaak genoeg over de polítíeke partijonze makker zich níet aan de
indruk onttrekken, dat de Australiärs zich uitdrukken op een manier hraarop
de arheiders ín sommíge Europese lanclen zich Lang geLeden uitdrukten" Het
mochten arbeíders zíjn, het waren van ideaLisme vervulde arbeiders. En onze makker heeft het al"Lerminst toevaLLig gevonden, dat de Austral-ische
Groenen, \raat ze ín het híerboven afgedrukte citaat naar historisehe voorbeelden verwijzen, r¡ê1" de Franse meígebeurtenissen van t6B en weL die Ín
Spanje uit de jaren t30 noemen, maar n i e t bijvoorbeeLd die van 1956
in nángarije oi die van 1953 in Obst-ouitsLand" üIanc het is de overtuiging
van onze makker, dat wat hierboven als het idealÍsme van de AustraLische
Groenen is aangeduid, onmiskenbaar een door het anarchisme geinÉpireerd
ideaLísne is" Door het anarchisme geinspireerd, maar niet volledig íden-

uítlieten
en en de

politici híer doen" Níettenín kon

t,íek daarmee.

In de

gevoerde gesprekken verwees één der Australische Groenen naar
de theorieän van de uit Oost-Duitsland gellmigreerde RudoLf Bahro, een kritikus vao de D.D.R., díe zich nadrukkelijk op wat hij noent feen sociaListísch standpuntr plaatst, en die enigszins verrnrant is met die Tsjechen die
ín 1968 íjverden voor wat feen kommunisme met een menseLijk gezichtr r,rerd
genoemd. Dat wekt geen verbazing, gezien ook de verwijzíng ín het onttrerpmanifest der Australiers naar Praag in het genoemde jaar:. Maar rrrat Bahro
voorstaat, en wat zíjn Tsjechische !geestverwantenr voorstonden heeft met
socialisme ín de zin van proletarische demokratíe, zelfbeschikking der producenten over de produktiemiddeLen en maatschappeLijke gelijkheid niets te
maken. De Australische Groenen zíjn zich, mede tengevolge van hun ideaLísme'en hun gebrek aan maatschappij-analyse, daarvan kennelíjk niet bewust.
In het aan de tdemokratie van onderopr gewijde deel van hun tprogramt
spreken de Australische Groeüen over de verandering van de nu ín de samenleving bestaande machtsorganen in instellíngen die direkt âan de r¿il van
de mensen gehoorzamen, Tot die gegeven, daaraan niet gehoorzamende instellingen rekenen zij de staat, de partijen en de vakverenigingen. Ze voegen
daaraan toe, dat een zogenaamde tvoorhoedepartij I en vakverenigingen nooít
naar iets anders hebben gestreefd dan naar een min of meer hervormde staat
en ze keren zich daarbij ook tegen de diverse vormen van het bolsjewisme.
In aansluiting daarop verwerpen ze iedere vorm van overheersing en iedere
híerarchische st,ruktuur. Dit neemt eehter níet weg, dat de Groenen in Sydney hebben deelgenomen - zowel in het verleden als nog ín de Loop van dit
jaar 1987 - aan lokaLe verkiezingen. Ze traden daarbij op aLs kandidaten
die vooral cle belangen van de wijkbeú/oners (het ging om verkiezíngen die
wij tdeelraadverkiezingenr zouden noemen) zouden wíllen behartigen en zouden optreden tegen milieuverontreiniging en beschermers van het bedreígde
stedelíjk groen. I,lant in dit ene opzícht lijken de AustraLische Groenen op
hun naamgenoten el.ders, dat ook zij de toenemende verontreiníging en vergiftiging van de bodem, het toenemende gebruik van de grond voor doeleinden van puur winstbejag te lijf gaane evenals de toepassing van de atoomenergie,
In het rekonomische deelr van het tprogram' wijzen de samenstellers
ervan op de noodzaak, dat gekozen leden van Lokale organen indien nodíg
moet,en kunnen worden teruggeroepen. Dát in het kader van hun wens deze organen te demokratiseren, Ze geven ook te kennen dat r¡at zij onder zelfbeschikkíng verstaan niets Ëe maken heeft met tmedezeggenschap van de arbeiderst of met de zogenaamde rarbeiderskontroLee in een genatíonaliseerde in*
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In dezelfde paragraaf wordt gepleit voor e.en rgegarandeerd mínímum
inkonen voor iedereen-die ouder is dan 15 jaar, voor behoorlíjke publíeke
voorzieníngen, een rechtvaardíger belastíngsteLsel en... een zodanige hereÍr een
vorming van het l"oonstelsel dat de loonvet'schilLen kLeiner_worden
taristãkratíet van beter betaalde arbeiders verdwijnt" t Het is vooral deze
eis die duidelíjk bewijst, dat de Australische Groenen zich ín het geheel
niet hebben bezlg gehouden met het Ì¡rezen van loonarbeíd en warenProduktie.
Itet onmiskenbaar-uiopische, idealistische en vaak uiterst naieve karakter
van al hun eísen is hiervan heË onvermijdelijke gevoLg.
ttet tprogtamt dat r^re hier bespreken bevat - uíteraard zouden we bijna
zeggen - eåt uirvoerig hoofdsLuk over het stedeLíjk nilieu en stedelijke
plãiníng. 6e wilLen ãr níet uitvoerig bij stilstaan, omdat na heÈ voorafgaande r¡elhaast at duidelijk zal zijn waarop dat neerkomt. I''laar de Groenen
In Sydney vooral op wijzen - duidelijker dan de Groenen el-ders - is, dat
ae pianning van de zittende overheid eert 'planníngr ís die de rijken begunstiät en absoLuut geen rekening houdt met de Ì,tnesen en belangen van de gewone maû of vtouw"
tprogramt - ook tegen keWaat ze zich - zowel- hier als elders ín hun
ren, dat is het streven naar een voortdurende (industriäLe en technische)
groåi, díe zij aLs een bedrelglng voor de Leefbaarheid van de samenLevíng
ãígt"iut"n. tfaãr ze leggen - rã komen steeds weer bij hetzelfde punt uít géãn verband tussen dii-enerzijds en het funktionaren van bet kapitaal anãerzijde. Vandaar dar ook hen eisen ten aanzíen van de stedelijke ontwikkeling idealistísch aandoen. Ze vormen wederom een PrograD0lna van htenserlt
ze trã¡Uen aLLerurinst het karakter van een analyse omtrenÈ ontr.¡íkkelingen
en noodzakeLijkheden, En d¿t bij díË alles praktisch niet r¿ordt geeproken
over de stríjã van de arbeíders, dat uit sOnmíge opmerkingen blíjkt, dat
deze Groenen, niettegenstaánde hun kritiek op bijvoorbeeld de vakverenigingel¡ aan deze ins[ituten toch nog een taak toekennen ín de maatschappij
van morgen, d¿rt werpt eens te neer een duidel-ijk Licht op datgene rdaL ze
ín fe.i¿ã ,i.5n. !,.re lcunnen ze karakteriseren als een groep hoogst synpathieke en goedwilLende personen, vriJ vail machtshonger, níet behept met de po1ítiekã korruptíe díe kennerkend- is voor de oude arbeidersbeweging en niet
in de bestaande maatschappij geîntegreerd, zoals bíjvoorbeeld met de Groenen in I,üest-Duítsland kennelíjk wãl. het geval ís.
Met dit alLes wflLen we natuurlijk níet beweren, dar het díepgeworteLde ideat isme van de AustraLische Gtoenen niet burgerLijk zou zijn. Ilet
ideaLisne is altijd van burgerlÍjke oorsprong, ín wel"ke gedaante het zích
ook voordoet en ti ís aLs idealisme tot onvruchtbaarhei.d gedoemd. I^lie sommige oude anarchistische geschríften l.eest komt daar een taäl tegen en bespãurt een sfeer die in tãl van opziehten doen denken êan aLLes wat uit de
tekst van de Australische Groenen naar voren komt. Vol'gens ons is dat aIlesbehaLve toevallíg. Het is niet precies de¿elfde taal en niet precíes dea,riaelljke verschillen, die niet geheel en aL maar
zelfde sfeer, Er
"i3tt
groot
dãel
weL voor een
hierrlil te verklaren zijn, dat deze-Groenea tot de
formuLering .rãr, hun r¿ensen en ídealen in een heãl andere tijd en in een
andere fase van de kapitalístische ontr,rlkkeLing zijn gekomen. I^lij beschou-wen hen als het kind - aLs één van de kínderen - van een tijd' naarin de
oude arbeídersbeweging - na de voltooiing der burgerLijke rdemokratíer haar betekenis voor de arbeidersklasse heeft verloren, een nieuwe beweging
van de arbeiders zélf nog niet of nauwelijks tot ontwikkeLing is gekomen.
_

-BIn een dergelijke situatie opereren groepen als de Groenen, waartoe als ¡¡e
ons nÍet bedriegen diverse arbeiders behoren die ín de oude organisaties
teLeurgesteld zijn, a1s het wsre in het luchtLedíg.
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het artikeL dat wij in het mei-nurnmer van dit blad aan
dit konfl.íkt wijdden, luidt: "Een redelijk gunstige uitkomst voor de stukgoedwerkers is twijfelachtig" (dat artíkel- werd uiteraard afgesi.oten op l2
april" van diË jaar en niet van 1986). t{u er dan eindelijk een akkoord bereikt is, moeten we hel-aas konstateren dat ons sombere vermoeden bewaarheid ís (dit artikel is overigens afgesloten op l0 augustus, dus v66rdat
de havenarbeiders schrifteLijk hebben laten veten of. ze akkoord gaan met
de overeenkonst). I{e zulLen hier het vervolg van het konflikt en met name
de verrassende ontknopíng in Delft proberen !üeer te geven" Daarnaast behandeLen \^rij in het kort ook nog de afLoop van het konflikt ín de graan-
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Nadat op l2 maart, de rechter het aan de stukgoedbedrijven had verboden om de namen van de arbeiders die zíj r,¡ilden ontslaan, bekend te maken,
$/as er een adempauze ontstaan" Op 7 mei zou de voLgende fase aanbreken
hranneer de rechter een definitieve uítspraalrc zou doen in deze kwestie¿ Rosenmöller bestond het op dat moment om de vergeLijki.ng te maken met een
voetbahrredstrijd lüaar het rust \¡¡as gêr^rorden met aLs tussenstand t-0 voor
de arbeiders. De akties werden opgeschort en na enkele weken, begin april,
kwan Han Laruners opdraven in een pogíng om door bemiddel"íng vakbonden en
stukgoedbedrijven bij elkaar te brengen.
Geheel- in overeenstemming met hun onbuigzame houding lieten de ondernemers hteten dat zij er over dachten om een geheeL nieuw voorstel ter advisering aan de ondernemíngsraden voor te leggen. Daarmee dus het oude
voorstel waar de rechtzaak van 12 maart over r4ras gehreest en r¡taarover op 7
mei een definitieve uitspraak zou volgen, maar te laten voor r^¡at het was.
Zì.j zouden nu geen fouten meer maken in de procedure, aldus rvoordvoerder
Zeebregts" Dit idee uras veel ongunstiger voor de arbeiders: rrovertolLige"
arbeiders die niet binnen een half jaar naar een andere baan bemíddeld
konden worden, zouden onstaLg krijgen, In gewoon Nederlands, arbeíders die
de stukgoedbedrijven níet meer konden gebruiken, zouden ze proberen kwijt
te raken bij andere bedrijven. Al-s dat bínnen 6 maanden niet zou lukken,
zouden die arbeíders op de keien sËaan, In het oude plan was geen tijdsperiode genoemd, maar zou ontslag voLgen aLs zorn nutteloos díngr €êrr rrovertollige'f arbeider dus, tvree keer een andere, hem aangebode.n baan had geweigerd.
Toen Larnmers had laten weten dat de ondernemers met dit soort opmerkingen hem het r¿erk onmogelijk maakten, verklaarden zij het pLan in ieder
geval tot 7 mei van tafel te houden. Vlak voor het eerste gesprek tussen

-9de Vervoersbond en de SVZ pLaatsvond, f-iet de bond weten geen bezwaar meer
te hebben tegen het afvLoeíen van lovertolligt personeel. 0pnieuw een beLangríjke koncessie. trrlel verklaarde Rosenu¡öL1er het niet eens te zijn met
het getal van 350, dat de SVZ steeds noemde. Híj wilde dat de cijfers "objektief" vastgesteld zouden worden voLgens de methode die daarvoor útas overeengekomen ín het Van der Louw-akkoord. Dit houdt ín dat uiËgaande van
het aanÈal tonnen Lading dat wordt aangevoerd uriddeLs een bepaalde formule
- waarin onder andere rekening rvordt gehouden met de hoeveelheid Lading
die een ploeg arbeiders kan verwerken - het aantal noodzakelijke arbeiders
berekend vrordt. Als op deze maníer dan duidelijk was geworden hoeveel arbeíders tovertoLLigr rraren, viel er, aldus RosenmöLLer, met de Vervoersbond best te praten over een rnethode om hen af te Laten vLoeien, om hen
kwíjt t,e raken.
Aangezien de ondernemers onverkort vasthieLden aan hun eis dat er zonodig arbeíders ontslagen moesten kunnen worden, híeLd Lamters het op 30
april alweer voor gezien en vertrok hreer naar zijn Flevo-polder. lleLisr¿aar
wíLde de Vervoersbond ook weL af Laten vLoeien, maar het verfoeide woord'
"ontslag" mocht onder geen voorr¿aarde ín een overeenkomst voorkomen. Hoe
zou <le grote vakbondsleider RosenmäLler daL in hemeLsnaam,ooit hebben moe-

ten verkopen?

NRC van 30 apríl belichtte in een komnentaar een interessant aspekt van de onderhandelingsstrategíe van de stukgoedbedríjven 2 "Zo lang er
wordt gepraat wordt er misschien niet gestaakt?re vatte de krant deze strategíe sâErêoo Door het overLeg gaande te houden en een paar keer te Laten
nislukken, kon de SVZ tíjd rekken en na 7 meí getüoon een níeur^re ontslagprocedure starten.
Het beLangrijkste resuLtaat van de be¡niddel-ingspoging van Lammers $Ias
dan ook dat duídet ijk was wat de geschil-punten precíes waren. In feite lita'ren dat er op dat moment twee. Over hel eerste punte fl"exibilisering (dít
hield onder andere in dat het bedríjf vrije dagen mocht aanwijzen al-s er
geen werk $ras en dat de bedríjven langer opengesteLd zouden zijn) Tras een
'
kompromis mogelijk. De Vervoersbond had ten aanzien hiervan al vergaande
koncessies gedaan. Bíj het tr^reede geschilpunt gíng het om de vraag of na
een bepaalde periode van bemiddelen ontslag mogelijk moest zíjn. De vakbond had al een fraaíe oplossing bedacht r+aarmee voorkomen lcon worden dat
de term eontslagr zou vallen" Volgens RosenmölLer zou een gemeenschappef-ijke krachtsinspanning van ondernemers en vakbonden om havenarbeíders
naar ander werk te bemiddelen vast bínnen zes maanden succes hebben.
Rosenmöller smeekte de ondernemers bijna op zijn knietin om de uitgestoken hand te grijpen. Praktisch aLLe eisen had hij l-at,en vaLLen. HÍj
wilde alleen niet op zijn bek gaan tegenover de havenarbeíders. Dat moest
de SVZ toch begrijpen. Maar onze jonge, dynamische vakbondsleíder had pech.
De sÈukgoedbedrijven híelden voet bij stuko ziJ qraren de stríjd ingegaan
orn flínk opruimíng te houden, Zí3 wilden een voLLedige overwinning.
De eerste week van mei toonde dat nog eens zonnekl.aar" Nadat Lammers
eens goed had nagedacht over zijn beniddel"ingservaringen, links en rechÈs
nog eens zíjn Lícht had opgestoken (waarschijnlijk bij de top van het FNV
en VN0), stelde hij arbitrage voor. De Vervoersbond CNV verweLkomde dit ídee direkt. De stukgoedbedrijven r¿ilden er rvel mee akkoord gaan, maar stelden aLs voor¡nraarde dat de arbitrage zou moeten Leiden tot rendementsverbetering en dat daarbij een oplossing van het teveel- aan arbeiders voorop
moest, staan. De Vervoersbond FNV '¡ilde arbítrage over de vtaag hoeveel ha-
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l0venarbeiders er nu eígenlijk teveel waren. Volgens de bond werd er in de
kranten geadverteerd voor havenarbeiders, werden snipperdagen niet gegeven
r¡regens drukte, werd er struktureel overgewerkt, I¡Iaren ploegen onderbemand
en werkten er mensen van uítzendbureauts in de haven"
Het is heel wel rnogelijk dat het bericht in De Volkskrant van 6 mei
klopte dat het arbitrage-voorstel was uítgedokterd door de top van het FNV,
van het,VNO en van het rrinisteríe van Sociale Zaken. Volgens dit berícht
ha<1 het:bemiddeLingsvoorstel van Lammers helernaal niet Ëen doeL gehad orn
te slagen, maar alieen om de standpunten duidel-íjk geformuleerd op papier
te krij,gen. Vía arbitrage r¡ias een opLossing gemakkeLíjker te bereíken dan
via onderhandelingen, dat r¿as inmíddeLs wel duídeLijlc geworden" Ook hier
r¡ras'er echter geen rekening mee gehouden dat voor de SVZ r¡elke opLossíng
ook stechts aanvaardbaar was als er tevens een ontslagrechÈ werd overeengekomen"

Toen dan ook op 7 mei de reehter de stukgoedbedríjven verbood om menber¡iddel-en naar andere banen (dit laatste goLd
niet, voor Seaport, Terminals),,wezen zij de dag erop arbítrage af. Zij hadden besLoten om gewoon een nieuwe adviesaanvraag in te dienen bij de ondernemingsraden en de hele, r^rettel-ijk voorgeschreven procedure nog een
keer te doorlopen, maar nu zonder fouten te maken. Op 12 nei maakt.e Lammers bekend er geen gat meer in te zien en zich dÍtmaal vol-ledíg en definitief uit het havenkonflíkt terug te trekken"
Hiermee r,ras de zoveelste impasse bereíkt, todat de Koning van Sociale Zaken besloot omst,reeks 20 mei een doorbraak te forceren" Via arbitrage was het niet gelukt, maar híj had nog rneer íjzers in het vuur. In
februari was door SociaLe Zaken een brief gestuurd aan de tÌ¡tee Vervoersbonden en de SVZ met het dreigement de overheídsbijdrage aan de SHB voor
het "structurele overcompleet¡r (hieruree werden 200 arbeiders bedoeld voor
wíe l"angere t.ijd geen werk in de haven was) te stoppen als er geen overeenkomst werd bereikt" nit had toen geen effekt gehad en De l(oníng besloot
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te ontslaan of zel-fs te

nu door te zetten en de overheidssteun daadwerkeLijk in te trekken. DiÈ
zou ertoe leiden dat ogenblíkkelijk onÈslag zou worden aangevraagd voor deze 2O0 arbeiders. De SIIB verzocht de ninister rnidden juni nog wel de rege*
1-ing voorl-opíg te handhaven totdat het probleem van het strukËurele overkompleet, zoals dat sÈeeds zo fxaai genoemd werd, was opgelost. De minister weígerde dat echter" En toen schrokken de SVZ en de Vervoersbond zich
kapot; nu dreigden er echt giganÈisch grote probLemen te ontstaan.
het natuurlijk nooí-t píkken dat er 200 kolDe havenarbeiders
"o,ráett
Legas uit zouden vliegen"
Ze hadden net een hele periode van stakíngen tegen dreigende ontslagen achter de rug. Het r¡as niet denkbeeldig dat nu de
vl-am in de pan zou slaan en dat ook RosenmöLler de arbeiders niet meer onder kontrole zou kunnen houden. De direkteur van de SHB reageerde in het
Rotterdnmsch NdeuusbLad van 17 juni dan ook heel voorzíchtig op de brief
van de ministers "De situatie is zorgelijk, maar ik wi1 nog geen onrust
zaaíen op dit moment"r' Voor de miníster was de maat vol. Híj had veeL geduld gehad met de Rotterdamse haven - uíteindelijk is dat een van de belangrijkste sektoren van de Nederlandse ekonomie - maar hij moet ook rekening houden met de belangen van de overige ondernemers en met dÍe van de
bourgeoísíe in haar geheel. In de eerder genoemde brief van februari had
Socíale Zaken er al op gevrezen "ín I t verl-eden ver gegaån te zijn in rnedewerking aan verzaehting.van de problemen in de stukgoedsecror, verder dan
Èegenover (werknemers in) andere bedrijfstakken verdedigbaar is"" De sug-
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gestie in deze brief is duídelijkr de havenarbeiders moeten niet zo zeuren en zích rusËig laten ontslaan en de stukgoedbedrÍjven moeten er rekening mee houden, dat zij niet altíjd op onvoorî,¡aardelijke steun van de overheid konden rekenen. Dat punt rdas nu bereikt.
BehaLve een expl-osÍe van de kant van de arbeiders dreígden er evenwel
nog andere gevaren. Intrekken van de steun van het minísteríe aan de SHB
zou namelijk niet alLeen ont,slag van 200 arbeíders betekenen, maar waarschijnLíjk zelfs het faíll-isement van de SHB" Daarnaast bleek op een gegeven moment dat er ook een faillisement dreigde van l'{ul-ti Terruinals Ï{aalhaven, een van de grotere stukgoedbedríjven.
De dreiging van grote socíale onrust,, van faillísementen en de daarmee verbonden kapitaal,vernietiging maakten pLotseling mogelíjk r¡at de daaraan voorafgaande maanden niet mogelijk was geÌ.rreest. In deze omstandigheden
kon het inítiatief van Gerard Krul, hoofdredakteur va¡ Het Vnije VoLk, resuLtaat, hebben. Een paar maanden eerder zou het, zoals Rosenmöll-er ín De
Volkekyant van B juli zei: "in Lucht zijn opgegaant'" Nu echter stonden de
ondernemers onder z\ârare financÍäLe druk en had de Vervoersbond een veel
grotere kans de havenarbeiders een akkoord op te dringen, aangezien er nu
een tweede, zeet machtige tegensËander ín de figuur van de overheid bíj
was gekomen.
Toch was zeer behoedzaam manoeuvreren noodzakelijk, omdat ¡'de FNV-Leden informeel overLeg niet zouden pikkentt, zoals Rosenmöl1er tegen Krul
zei (De VoLksl<vanú 2 juLi). In geheime besprekingen van 2 vertegenhroordigers van de Vervoersbond en 2 van de SVZ onder 1.eidíng van Krul kwam men
snel tot elkaar. In deze besprekingen bleek eens te meer hoe dicht vakbondsbestuurders en ondernemers in feite bij elkaar staån. Onder leíding
van een grapjassende Krul díe iedereen om de beurt naar buiten stuurde om
een íjsje te kopen, kwamen de partijen tot elkaar. Het dagboek-verhaaL van
Krul ín de NRC van I I julí geeft een indruk van Rosennöller en Zeebregts
al-s tqree verongel"Íjkte pubers die níet wiLl"en toegeven hoe aardig ze el-kaar vinden.
Irlelnu, na een aantal keren praten en ruzíe maken en enorme koncessies
van dè kant van RosenmölLer was de zaak in principe rond. Krul haalde er
op 2 juLi het NoS-journaal" bíj en verblíjdde de wereLd met het principeakkoord. Hij benadrukte de nogetíjkheíd dat er geen gedwongen ontslagen
zouden vallen. 'rDat moet Paul Rosenmöll"er helpen aLs híj vanavond de zaak
tegenover een kritische kadervergadering moet verdedígen", aLdus Krul. Ja,
stel je voor dat de arbeiders ûog roet in het eten gooíen. l'Íaandenlang is
er tegen hun aangekletst over standvastigheíd, geen koncessies doen, zijn
er ingewikkelde berekeningen op hun losgeLaten, maar je weet het nooít met,
díe arbeiders.
De angst voor de reaktie van de havenarbeiders was niet zo vreemd wanneer wij bezien wat het akkoord beheLst:
van 56 jaar
- Geen ontsLagen tot en meÈ 1991. Nee, maar ruim 850 arbeiders
en ouder verdwijnen uit de haven, niet vía ontsLag maar lvrijwíllig'0. Ook
al zullen sornmige arbeiders b1"ij zijn niet meer naar hun baas te moeten,
het is kletspraat dit 'vrijwíllíg' te noeüen" Natuurlijk zíjn de andere
arbeiders blij dat zij er niet uitvliegen, maar ten koste !ûaarvan gebeurt
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- De 56-plussers ontvangen 852 van hun Loon. Ðat klinkt aardíg, maar dit
is van hun vaste loon. HoeveeL arbeíders Leven <laar normaal van? De meesten maken heel veeL overurene in de haven zeLfs vrijwel aLrijd.

t2- De stukgoedbedrijven kunnen voortaan I l r5 roostervrije dagen aanwíjzen
a1s er voLgens hen niet,genoeg werk is. Dat is volgens Rosenmöll-er een van
de koncessies die hij gedaan heeft. Zo kun je het inderdaarl wel noemen,
want enkeLe jaren geLeden hrerd er nog fel gestaakt in de haven om dit tegen te houden, zo heftíg r4raren de arbeíders er tegen gekant"
- De arbeiders die mogen bLijven $rerken moeten lZ Loon inleveren. SoLídariteitsheffing noemen ze dar, Het zal- duidelijk zijn dat de bonden in de gebruíkte termen zulLen proberen om eventuele mínder aantrekkelijke aspekten
van een nieuwe c.a"o" van een mooi etiket Èe voorzíen" Sinds wanneer heet
het soLidariteít aLs de ene groep arbeiders een deel van haar loon moet
inLeveren om een andere groep arbeíders, die door de werkgevers trerden onÈslageno een iets hogere uítkering te geven?
- De arbeíders die mogen blijven rverken moeten meerdere taken gaan vervuLlen al naar gelang het r¿erkaanbod. "Het is ger¡roon een ¡¡erlcnemersbelang: je
krijgt er meer Loon door en de afwisseling maakt het werk leuker'f" Dit
zijn de woorden van PauL Rosenmöll-er, ongelogen" (De VoLkskrant I juli)"
Dit naakt het werk leuker. Ja, door de flexibiliteít wordt het havenr,¡erk
bijna neL zo Leuk als een massa toespreken en beLazeren. Afgezien van het
feit dat in de overeenkomst niks is afgesproken over een herziening van de
Loonschalen - zoals overigens een arbeider ogenblikkeLijk eiste (De l,laanheid van 2l juli); maar ja, arbeiders kijken vooral naar de centen, niet
of het r¡erk leuk is - is flexíbilitei.t een beLang van de kapitalísten. Intensivering van de uitbuitíng (termen die RosenmäLler toch nog wel iets
moeËen zeggen uit zijn voorhoede-tijd) is geen arbeidersbelang; dat te zeggen is een gore leugen. In ons vorige artikel hebben r¿e aL gesteld dat in
deze tijd flexibiliteit
overal in de geindustrial-íseerde wereld door de
bourgeoisie r'rordt geäist. Dit blijkt ook zonnekl-aar uit het konnentaar dat
de ondernemers gaven op heË akkoord: "HeL was minstens even belangrijk om
die fLexibiLiteit te krijgen. Als we dat ontslag erdoor harlden gedrukt was
de stenuning zo verpest geweest dat we niet meer over flexibilísering hadden kunnen onderhandelen."(NRC 7 juli), Bovendien lÀras door de VUT-regeling
ontslag niet meer nodig" De SVZ heeft gekregen r.raË zij wilde" Iùeliswaar
hebben de stukgoedbedrijven niet het ontslagrecht teruggekregen, maar als
je arbeiders via de achterdeur kunt Lozen, Íraarom dan tijd en geld verknoeien door Ëe proberen het recht terug te krijgen ze via de voordeur op
straât te zetten, zeker \Àranneer er faíl1-isementen dreigen?
Het feit dat RosenmöLl-er na een uit,eenzetting van de overeenkomst aan
ongeveer 300 arbeiders van Quick Dispatch een apolaus hreeg, zegt ons niet
zo veeL. Na a1 die maanden van onzekerheid o'/er hTat er zou gaan gebeurene
is het resultaat dat, er niemand echt ontslagen wordt natuurLijk een heLe
opluchtíng" Vanzelfsprekend is het ook een opluchting \¡reer geüroon aan het
werk te gaane Ì.tant aktíe voeren is weL leuk voor mensen al-s Paul Rosenmöller maar niet voor de arbeíders; het vreet aan je zenuwen en aan je portemonneee ook al valt er nog zoveel" te lachen. Verder kan Rosenmö1-Ler zíjn
verhaaL op een aardíge manier brengen en een roËbericht lijkt vaak minder
erg aLs het l-euk gebracht r¿ordt
Het zou overigens een íllusie zijn om te denken dat de rust i.n de haven van Rot,Èerdam is gegarandeerd tot 1991. l.{et name de flexibiliteit zaL
voor nieur¿e, seherpe tegenstellingen zorgen" I,lorden de loonschalen aangepast? Idelke funkties worden met elkaar geicombineerd? Wat gebeurÈ er met
een arbeider díe een bepaalde kombinatie-funlctie niet wil (formeel- ís namelijk insternning van de betrokken arbeider vereist)? Komen er jongeren
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bíj in de haven?
Tot slot van dit artíkeL r¿illen wij nog even kort aandacht besteden
aan de graanoverslag ruaar ook sËalcÍngen hebben plaatsgevonden" ZoaLs in
ons vorige artikel beschreven had de CNV-bond een akkoord afgesloten met
de ondernemers dat evenr¡el door de Vervoersbond FNV rserd afgenãzen als ontoereíkend. Deze bond bleef dan ook doorgaan met verrassinisaktÍes
organiserenr maar al- op 22 april schortte dà FNV de aktíes of, rnet alste
argument-dat de tegensteLlingen tussen de arbeiders aangesloten bij heÈ CNV en
arbeiders georganiseerd ín de FNV scherper ger,rorden riraren" Dat ís
zo
vreemd, r¡ant als een deeL van de arbeiders staakt. voor een betereniet
cao en
de rest blijft aan het werk, dan krijg je vanzelf scherpe tegensteLlingen"
De werkelijke reden üras dan ook, dat de FNV van het konflikt afr¿iLde. üoor
de vorm sputterde de bond nog hTat tegen, terwijl hij het grooËste deel van
de cao aL accepLeerde" De onrlerne*erÀ weigerdeå gêr.roon om verder te onderhandelen en de FNV wachtte af. rn deze meikwaardige situatie kr¿am verandering toen het CNV de ondernemers een ultimatum stãlde om de afgesLoten cao
ook daadwerkelíjk in de praktijk te brengen. "De cNt/-Leden hetben de staking gebroken en de werkgevers hebben R [ezegd, dus ze moeten nu ook maar
B zeggen" z zo verkLaarde een CNV-bestuurdei ir,
vl"aag van eerLijkheid
zíjn optreden (/l/ãC 29 mei). De ondernemers gingen
""r,op het ultimatum
en
een week later verklaarde de FNV dat de bÀstãande cao-overeenkomstínhet
"maximaal haaLbare" qras en adviseerde de leder, ut*".-i;-;"-;;;;"".
ook ín deze eao kunnen de ondernemers roostervrije dagen aãnwijzen en
is een grotere flexibilíteit
van de arbeiders overeengekomen. Van beide
punten had de FNV aanvankelijk gezegd ð,at zíj oiraanvaardbaar waren,
, Zo eindígde een aantal konflikÈen in de Rotterdamse haven met
resultaaÈ dat gunstiger is voor de ondernemers dan voor de arbeíders,een
waarbij moet worden opgemerkt, dat de haLfsLachtige en vaak dubbelhartige irouding van de vakbonden een belangrijke roL nãÀrt gespeeld bij her bepalen
van de uíteindelíjke uitkomsr.
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op het moment dat wij deze regels schríjven wordt er al ruim tíen
maanden
lang gestaakt door 12 vrouwerijte werknemers van het kleine beif.íjf
bride Products in het industriãplaatsje Ardrossan in Groor-Brittanniä.Azd,sraeígenLijk niet_het goede rvoord. úiat als een stakíng begon, is dat
l"""il
inmíddels formeel niet *.er omdaË de vrouwen síndsdien door ondernemer
stuart Ross ontslagen zíjn" Ross voLgde daar¡nee het vcorbeeld van de
kranfenmagnaar Murdoch, die in de oost-Londense wijk Ì,lapping
g"h""l
nieuv¡e
fabriek 1íeË bour¿en, nieuwe productie¡nerhoáe;-;l"g toepassen
""r, en al het grafisch personeel, dat zich verzetter-zonder enig pardon
de zak gaf..
Ardbride Product's ís een bedríjf ¡¿aar onaãr'meer porceleíien
lampekappen worden gernaakt van een speciaaL model
*ut aparte kLeuren,

"r,

lanpekap_

l4pen

die verkocht worden Ín de over heel Groot-Bríttanníäi en een aanzíen-

deeL van Ïfest-Europa verspreide r¿inkels van Laura Ashley, rvinkels díe
gespecialíseerd zijn in een bepaald soort type woningínríchting.
De vrouweLijlce personeetsleden wensten op een gegeven moment in l986
meer loon en betãre àrbeídsonstandigheden. Ze vonden met name dat ze bíj
hun dageLíjkse arbeid teveeL r¡raren bLootgesteld aan gevaarLijke dampen eri
dat het met de veiligheid in de fabriek droevig gesteld was. Om hun eísen
ingewiLtigd te krijgãn r^raren de vorur¿en in de Loop van het, vorige jaar_lid
geworden van een vãkvereniging, te weten de Iranspo?t 6nd" General I'lov'kers
flnion (TGI,ilU) en ze ondernamen bij de direktie van hun bedrijf stappen om
deze vakbond als hun offíciäiLe vertegenr^toordiger erlcend te krijgen. Voor
die inspanningen Èoonde de vakbondsbureaukratie zich bitter weínig dankbaar. Toen de vrouwen zich genoodzaakt zage om heü werk neer te leggen om
aan hun eísen kracht bíj te zetten, Liet hun vakbond aanvankelijk vol-Ledig
versüek gaan, ofschoon díezelfde bond aanvankelíjk de vrour¡en tot het voe-

lijk

ren van aktie had aangemoedigd.
uwild!.
Negen r¿eken achtãreen bLeef de staking bij Ardbride Products
De vakbond weigerde de aktie offícieel te verklaren en weigerde ook om aan
de vrouwen stakingsgeld uit te keren en dat met het puur formele argument
dat de strijdende vrouwen pas gedurende 26 weken aLs Lid van de bond roaren
ingeschreven en derhalve pas gedurende 26 r¿eken kontributie hadden beuaaLd
en er voLgens de reglenànten gedurende 32 weken kontributíe behoorde te
zijn af.gedragen eer de bond een eventuele aktie zou kunnen steunen.
trIeldra bleek dat het puur formele argument sLechts het rookgordijn
úras qraarachter de vakbondsbureaukraten hun onwíl. verborgen om ook maår het
geríngste voor de staaksters te ondernemen. Van het begin af aan was de
iClru ãtop uít de stríjdbaartreid van de vrouÌ¡en af te zwakken. Dat de bond
tenslotte toch met financiËle steun over de brug kwam, was alLeen maar het
gevolg van het feit dat de staaksters, luidkeels protest,erend, diverse keren bondsvergaderingen binnendrongen, vergaderingen ttaarvoor ze in het geheeL niet waren uitgenodigd. Op die nanier kregen de vrouwen al terstond
een lesje in wat vakbonden in wezen voorstellen en wat de betekenis is van
het zogenaamde tsocíale realísmet rnraarvan de Britse Vakbeweging aan één
stuk door de mond voL heeft.
De TGWU verleende de ¡ver?.neensters van Ardbride niet aLLeen schoorvoetend en allerminst van harËe ztn financiäle sËeun, de bond líet ook in eLk
opzieht verstek gaan toen de vrouwen vên hem verlangden dat de inogelijkheden waarover een dergelijke grote organisatíe I ) nu eenmaal beschikt , zolr'
den worden a¿rnger¡rend om een krachtig beroep te doen op de solidariteit van
kl-assegenoten. lnlat echter de bond naliet, daarvoor zorgden de vrouwen zel-f.
Voor aLle winkeLs van Laura Ashley ín Groot-Brittanniä werd gepost om
eventuele kopers erop te attenderen r^rat of er aan de hand was in de fabriek r¡aar de lampekappen in etalage of vitrine, werden vervaardigd. Dat
posËen bleef niet beperkt tot de Britse Laura Ashley-winkels. Er urerd voor
gezorgd dat iets dergelijke gesehiedde bij de Laura Ashley-filiaLen of de
wínkeLs waar Laura-Ashley-artikelen te koop zijn in Stuttgart, Bochum en
Keulen in de Duitse Bondsrepubliek en bíj de zusterwinkels in Frankrijk,
I

)

De Transport and GeneraL trforkers Union is é6n van de grootste
vakbonden van Groot-Brittanniåi, met ver over een rniLjoen aan-

gesl.oten

Leden"

-t5Nederland en Ner¡ York. Vol.gene nededelingen van de staalceters leverde het
posten aLdaar ook resultaten op. Er waren inderdaad klanten die gegeven de
omstandighedenn de ¡¡inkels niet betraden na overleg met degenen díe er aan
heË posten s¿rrên.
Er gebeurde meer. Nadat de staaksters een beroep op solidariteit h¿dgedean
den
weigerden üonteurE van British Telecom (de onder het Thatchergeprivatieeerde
belvind
teLefoorur¿atschappij) ¿e fabriek van Ardbríde ee betreden. Postbodes weígerden er brieven te bezorgen eû vrachtwagenchauffeure gaven aan de heer Stuart Ross te kennen, daÈ hij uraar moest zien hoe
hij ael.f zijn Lampekappen bij de wederverkopers afLeverde.
OverÍgens lc¡am het posten bij Ashley-winkels buÍten Groot-Erittanaii!,
zoals te begrijpen valt, niet onniddellijk op gatrg. Er was pas sprakê van
toen de aktie van de vrou!üen al eníge n¿anden duurde.
Eind rnaart j.1. deed Stuart Rosg een vergeefse.pogíng om een einde te
uaken a¿n het konflikt. i{ij bood een loonsverhoging aan, eea bod waarv¿tn
de heren vakbondsleiders zeiden dat het redelijk lras en dat de vrouwen het
¡n¡rår üþe8ten accepteren" De vrouwen weigerden. Ze vonden een loonsverhoging van I 700r- (rs jaare) te gering. Toen aLs gevolg van het postea bij
de Aehle¡r-winkele Rose in noeílijkheden kwam verhoogde híj ¿tn bod. Binnen
6én week steeg het op fagcinerende wijze. Op een dinedag bood hij [ 1000rde daaropvolgende woensdag al. f, 1500r- en de daaropvolgende donderdag was
¡t t, t800¡-. Aan dat Laatste bod verbond hij tt dreigeuent, dat indÍen het
zou ¡rorden afgewezen híj de fabrielc binnen veertien dagen etil zou lcggen
eu tegen de staakslers gercchtelijke stâppen zou onderoe&en. I'laar de vrousen blcven op hun stuk ctaaû.
Eind april j.L. knam Ross - die rt dreigement van gerechtel.ijke stappen' enz. niet had uitgevoerd - met nieu¡ye voorstellen. tlij waa bereid de
ia¡niddels ontelagen vrorñren weer in dienst te nenen en de vakboad aLs onderhsndeliagspartner te erkennen. NatuurLijk werd hij daarbij weer krachtig gesteund door de TGÍ{U. Maar de vroulren vonden, dat aan hun eiaen nog
om¡ol.doende tegenoet lraa gekomen err !ùezen de voorstellen wederom af . Voor
de vakbond was dat een reden on de staakstere weer vol"ledig in de sÈeek te
laten, een houding die natuurlíjk niet openlijk werd ingenonên maar andern¿¿l uet allerl.ei op de statutem gebaseerde procedures werd gemaskeerd.
Ðe bond verklearde aan de vrow¡en: rfAls juLlie het door Roes voorgestelde coupromie afwíjzen niettegenstâande ons advÍee om rt te aanvaardeûn
d¿n zullen wij de zaak voor ons arbitragekoqrmitee brengen en dan bestaat
de mgelijkheid, dat er een beslissing valÈ op grond !Íaarvan wij jullíe
aíet langer kunnen BËeunen.tt Met andere rsoorden; maak een eind aan julLie
staküng, of wij zuLlen heË doen. "Ðoor ons advies in de rrínd te slaan zetten jullie ons voor sehut na alles rúat Tre voor jullíe hebben gedaantr, zo
zsi men. Brutalere beweringen konden er we1 onrnogelijk t¡orden bedacht want
de bond had waarlijk volstrekt niets gedaan en ¿lle aktivíteiten díe er op
touw lteretr gezet,, rraren ont¡rikkeld door het rwildet stakingskon'niÈee van
de wour.ren zelf . Ðe verontrúaardigde vroußren besloten op die voet door te
gå¿n en de boad te Laten barsten. Zo is het vervotgens gebleven. N¿ het
wegvallen van de kortstondig verl.eende fínancíËle steun van de bond deden
de vror¡sen publ.íekelijk oproeper waaruee ze geldel.íjke hulp vroegen. Die
oProepen r¡erden niet tevergeefs gedaan. Maar de financiille sítuatie bleef
sindadien zo noeilíjk als bij de reeote twílde' stakingen doorgaans tr geva1 is. Desondanks duurde de staking begín augustu¡r nog steeds voort.

