
f»
J -

,-*•
f-

Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. -. 1

Datum : 27-3-1987

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

60 -.

Bijl. :

Distr.: VÏa....S™.

ACD 870511 133

datum 10. JUNn9.fi 7

CO

b. lo d. _

Betreft: Arbeidsonrust In de haven van Rotterdam

In 1986 wordt door de haven-werkgevers bij monde van de SVZ de onheil-
spellende boodschap aan het werknemersfront gedaan, dat er ingrijpende
maatregelen noodzakelijk zijn om de noodlijdende stukgoedsector in de
haven van Rotterdam gezond te maken.
Met betrekking tot de personeelssituatie wordt voorgesteld om tot een
ingrijpende reductie te komen in verband met gigantische verliezen wel-
ke door de bedrijven worden geleden.
Belangrijkste oorzaak van de geleden verliezen zou zijn de gestegen
loonkosten welke geen gelijke tred houden met de inkomsten.
Bovendien wordt de stukgoedsector bedreigd door een terugval in lading-
aanbod.
De ontstane situatie is voor de bedrijven Muller Thomsen, Multi Termi-
nal en Seaport Terminal aanleiding geweest om een fusie te realiseren.
Deze fusie, TRITON geheten, zou met instemming van alle partijen tot
stand moeten komen. Dat de werknemers deze plannen niet juichend ont-
vangen blijkt uit het feit, dat direct het zogenaamde "Van der Louw-
akkoord" wordt aangegrepen om de daarbij behorende gedwongen ontslagen
te voorkomen. Immers de strekking van dit akkoord, geen gedwongen ont-
slagen voor 1991, staat volgens de werknemersorganisaties lijnrecht te-J:
genover de voorgestelde personeelsreductie.
Begin januari 1987 wordt duidelijk, dat de fusieplannen geen doorgang
kunnen vinden in verband met het uitblijven van een wederzijdse instem-^
ming van partijen. . ,
Door de werkgevers wordt ondanks het mislukken van het overleg met de
vakorganisaties, vastgehouden aan een voorstel tot gedwongen ontslagen
teneinde ook binnen de stukgoedsector te komen tot rendementsherstel.
Uit alles blijkt, dat de werkgevers niet bereid zijn tot enige conces-
sie.
Op 12-1-1987 blijkt de Vervoersbond FNV niet meer bereid om verder te
praten over de voorstellen tot gedwongen ontslag. De werkgevers stellen
ondanks deze situatie voor om verder te praten over de CAO voor de stuk
goedsector die in maart 1987 zal zijn beëindigd. De voorstellen van de
werkgevers zijn er op gericht om ƒ 15 miljoen te bezuinigen en 350 werk
nemers weg te werken uit de stukgoedsector.
Overduidelijk laat het werknemersfront blijken niets te zien in de plan
nen van de werkgevers en wordt de actiebereidheid gepeild onder de stuk
goedwerkers. \t overmaat van ramp maakt ook minister de ^oning van Sociale Zaken

bekend, dat er geen geld meer voorhanden is om het overtollig stukgoed-
personeel te financieren.
Het CNV ziet echter nog wel een mogelijkheid om uit de problemen te

""komen en deze vakorganisatie verklaart zich bereid om met de partijen
verder te praten.
Ten aanzien van._dê. ̂£±l&b&XLeldtieJji -blijkt-» éa=tj de werknemersorganisa-
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ties kunnen rekenen op hun achterban.
Als eerste legt het personeel van Seaport Terminals het werk neer. Deze
actie van de dagploeg kan worden gezien als een spontane reactie.
Inmiddels wordt door de werkgeversorganisatie druk uitgeoefend op de
vakorganisaties FNV en CNV om verder te onderhandelen over de CAO. De
Vervoersbond FNV zegt "nee" tegen CAO-overleg met de werkgevers en op
diezelfde dag, 16-1-1987, zegt ook het CNV niets te zien in de voorstel-
len van de werkgevers.
Inmiddels is er een lobby op gang gekomen tussen de diverse vakorganisar
ties FNV, CNV, Federatieve Raven Vakvereniging (FHV) en CVB, teneinde
na te gaan op welke wijze actie ondernomen kan worden gericht togen het
voorkomen van de voorgestelde ontslagen.

Oprichting actiecomité.

In het weekend van 16 tot 18-1-1987 wordt op verzoek van de verschillen-
de vakorganisaties het bedrijfsgebonden kader bijeen geroepen.
Dit leidt tot de oprichting van een actiecomité, waarin alle partijen
van werknemerszijde zijn vertegenwoordigd. Voor de samenstelling van dit
comité wordt verwezen naar eerdere rapportage.
In een later stadium hebben zich bij dit comité de volgende personen ge j-
voegd:
TOUSSAII-IT, Jeroen W.M. (25-7-1956),

Door het comité wordt een draaiboek samengesteld met als uitgangspunt: i
acties tot behoud van werkgelegenheid in de stukgoedsector van de Rot- :
terdamse haven. _
Als actieleiders worden aangesteld ROSENMÖLLER, Paul (11-5-1956) en enij
ee bezoldigde bestuurders van de Vervoersbond FNV, terwijl de organisa-|
tie van de actie eveneens in handen is van de FNV. j
Door het actiecomité worden instructies opgesteld voor de kaderleden opi
de bedrijven. Deze luiden als volgt: i
- Er is één algehele stakingsleiding; per bedrijf is er een stakings-

- Per bedrijf is er een stakingscomité, bestaande uit een algehele sta-
kir-gsleiding, de stakingsleiding per bedrijf en de leiders per onder-
deel (posters etc.).

- ledere werkdag om circa 17.15 uur vindt er overleg plaats tussen de
algemene stakingsleiding en de afgevaardigden van de bedrijven.

- Het stakingscomité per bedrijf zorgt voor een rustig en redelijk ver-
loop van de staking.

- Gedurende de staking wordt er voortdurend gepost. Het posten vindt
olaats onder leiding van de postploeg.

- Staken is een middel om de werkgever te dwingen eisen in te willigen
door hem financiële schade toe te brengen. Dus geen materiële schade!

- Ook tijdens de staking moet de veiligheid gewaarborgd blijven. Alle j
noodzakelijke voorzieningen ter handhaving van de veiligheid moeten |
getroffen worden. - .,, , , , . . '

- Probeer werkwilligen van het bedrijf te houden, ̂ oortblokkades zijn
niet toegestaan en brengen ons onmiddellijk voor de rechter. De be-
doeling is dat er geen stuwadoorsarbeid wordt verricht.
Provoceer zelf niet en laat je niet provoceren. Sommigen zijn uit op
rotzooi om de staking in discredie.t te brengen; Blijf: daarom onder
alle omstandi-ghettetr"rustig._

200AM



r < j

Vervolgblad nr.: bij operatierapport nr,:

informatierapport nr.:

- Laat geen infiltratie toe van "buitenstaanders, zoals z.g. studenten,
jongerencomité's, actiegroepen enz. Soms doen buitenstaanders alsof
ze de staking ondersteunen en proberen op die manier te infiltreren.
Bij twijfel de actieleiding waarschuwen.

- Bewaar de eenheid. Dit is onze grootste kracht. Verzwak je zelf niet
door discussies op leven en dood.

- De acties worden per lokatie door het bedrijfsactiecomité in overleg
met het centraal actiecomité uitgeroepen.

- Eindverantwoordelijken zijn ROSENMöLLER c.s.

Zoals voorgenomen, besluit het actiecomité om acties voor te bereiden.
Een aanvang zal worden gemaakt op maandag 19-1-1987. l
Doelwit zijn de bedrijven waar stukgoed wordt behandeld. Ook de gezamenl
lijke arbeidspool van de Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) wordt gere-,
kend tot actiegebied. "

Situatie per bedrijf.

Quick Dispatch

Kulti Terminal

Klapwijk

Muller Thomsen
H anno

Het bedrijfsactiecomité wordt gevormd door het ka
derbestand FNV en OVB en de vertegenwoordigers van|
de Ondernemingsraad (OR).
Het bedrijfsactiecomité wordt gevormd door kader-
leden FNV j waaronder

. Van de zijde van het OVB wordt, naar ver-
luidt, beperkt aan het comité deelgenomen.
Beperkte deelname van bedrijfsleden. Steunen op
inzet van het centraal actiecomité.
Beschikt over een goed kaderplatform.
Bedrijfskaderleden verkeren in een isolement van-
wege de starre houding van de directie, die alles
in het werk stelt om arbeidsonrust te voorkomen
door steeds te hameren op de uitzonderingspositie
welke het bedrijf inneemt.
Ket de uitzonderingspositie wordt bedoeld de ex-
tra financiële bijdrage die het personeel ont-
vangt, dit in tegenstelling tot andere bedrijven.
Op dit bedrijf blijkt extra druk van het centraal
actiecomité bij monde van ROSENMÖLLER nodig te
zijn om mee te gaan in het actieproces.
Over de gehele periode komt er nauwelijks iets van1
de grond. De organisatorische situatie is dermate
verwarrend, dat dit wellicht de reden kan zijn
waarom een stakingscomité niet heeft kunnen func-
tioneren.
Beschikt over een goed kaderplatform.
Maakte gebruik van het Seaport kaderplatform.
V/orden steeds benaderd door diverse leden van het
actiecomité.
Keeft evenals Multi Terminal een eigen actiecomité
Belangrijkste woordvoerder is TOUSSAINT.

Solidariteitscomitë's.
Cp 18-1-198? komt voor het eerst het Solidariteits Comité met de Rot-
terdamse Havenarbeiders bijeen in het CPN—gebouw aan de Mathenesser-
dijk te Rotterdam.
-Aanwezig zijn in eerste instantie ongeveer 9 personen, later groeit di-i
aan tot ongeveer 15. '

Kunne en Nagel

Seaport Terminals
Trans Storage
Kleine bedrijven

SHB
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Voorzitster van deze vergadering is , die zegt, dat het de be-j-i
langrijkste taak is van het collectief om aan verbreding te werken. Ge4i
zocht moet worden naar groepen welke benaderd kunnen worden. Tevens is i
het belangrijk om zoveel mogelijk terreinen te zoeken v/aar gesprekken j
georganiseerd kunnen worden. " i'

zegt toe zich te willen inzetten voor het benaderen van con- i
tacten en het houden van gesprekken met insiders. \r verspreiding is een aanbevelingsbrief gereed gemaakt. Zie bijlage '•

A. i
Toorlopig zal een werkcentrum worden ingericht voor het comité in het j
buurthuis "De '-/i el e waal", gevestigd Rollostraat 75 te Rotterdam. Bij i
dit comité worden ook door , activiteiten '•
ontvvikkeld.

zegt toe een persbericht te zullen schrijven.OOk zal door hem i
met medewerking van een manifest worden samengesteld. De ma- !
nifesten zullen worden verspreid bij de grote bedrijven. ;:

zegt, dat hij de havenvrouwen bij elkaar zal brengen die aarn
het dagelijks werk kunnen deelnemen. Voor het verrichten van werkzaam-.
heden heeft hij de beschikking over een onderkomen in het buurthuis
Arend en de Zeemeeuw, gevestigd Texelsestraat 18 in Rotterdam-Zuid. :
Bovendien is het de bedoeling om in hetzelfde pand havenarbeiders bij-:
een te brengen die actief willen zijn. Voornamelijk het voorbereiden :
van demonstraties, blokkades en het verspreiden van manifesten vraagt
veel inzet.
Door een onbekende uit de zaal wordt de opmerking gemaakt, dat er geen
politiek bedreven mag worden. Hierna valt een ijzige stilte, welke
door wordt verbroken met de opmerking dat zij met ,

=n een bezoek zal brengen aan de door bedoel-
de vrouwen om afspraken te maken.
Met betrekking tot de manifesten wordt afgesproken dat deze ook in het
centrum van Rotterdam verspreid zullen worden.
Door één van de aanwezigen zullen deze ter verspreiding beschikbaar
worden gesteld aan: SUGBA, CPN, VCN, GML etc.

zal ongeveer 500 exemplaren ter verspreiding meenemen
naar het HIVON-centrum.
Het papier voor de manifesten kan worden gekocht bij ,

•

Verder worden er nog enkele afspraken gemaakt over onder meer het bij-
houden van kranten.

en ' zullen een bezoek brengen aan ROSENMöLLEI
nm na t.e -a»ia.-op vélkêTwïTTẑ "'gtUltii kmi ^'ondan irprl„pend aan de acties.
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Op 5-2-1987 zal in de Pauluskerk een openbare "bijeenkomst worden geor-
ganiseerd.
Voor deze bijeenkomst zullen ongeveer 100 uitnodigingen worden verzon-
den waaronder aan SCHULTS, Philippus (6-11-1928) in verband met zijn
brede kennis over de havenproblematiek.
Opmerking: Deze vergadering is tijdens de havenstaking de meest duide-
lijke geweest met betrekking tot de activiteiten van dit solidariteits-
comité.

Op maandag 2-2-1987 wordt door drie personen in de haven van Rotterdam
een pamflet verspreid.
Het pamflet, stukgoed, zuivel, ambtenaren, staal, EEK STRIJD IN ALLE
SEKTOREN!, blijkt afkomstig te zijn van de Internationale Kommunisti-
sche Stroming (IKS).
In dezelfde periode wordt een pamflet versoreid door twee personen van
dezelfde organisatie met als titel: VERENIG ALLE GEVECHTEN, STUUR MAS-
SALE DELEGATIES. Zie bijlage B.
Uit het eers-t-genoemde pamflet blijkt tevens dat op zaterdag 14-2-1987
te 13.00 uur, in het buurthuis Sarto, gevestigd Brede Hilledijk 75 te
Rotterdam, een bijeenkomst zal worden gehouden.

Op donderdag 5-2-1987 wordt in de Pauluskerk te Rotterdam een bijeen-
komst gehouden van de gezamenlijke solldariteitsgroepen.
In politiek opzicht wordt deze openbare bijeenkomst in belangrijke ma-
te geïnitieerd door "Klein Links".
Aanwezig zijn ongeveer 150 personen, waarvan bekend:

ROSENKÖLLER,
STAVINGA, Jacobus (12-5-19̂ -1),

TÖUSSAINT,

SCCA04
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'A

wordt de bijeenkomst geopend. Zij geelt het woord aan
, die een inleiding houdt over de problematiek in de haven.

Kort na zijn toespraak komt een delegatie binnen uit Amsterdam, waarvan1
een onbekende man een redevoering houdt, waaruofc opgemaakt kan worden
dat zij solidair is met de Rotterdamse collega's.
Hierna krijgt STAVINGA het woord, die een redetaoudt over de werkomstan-j
dagheden van vroeger en nu. Hij roept daarbij op tot harde acties, zelfs
keiharde acties om de voorgestelde verslechteringen in de ha^en te voor
komen.

zegt hierna, dat er krachtdadig moet worden opgetreden te
gen de aanval van de werkgevers om verslechteringen in de sociale om-
standigheden door te drukken.

houdt hierna een boeiende toespraak over zijn 30-jarige erva-
ring als havenarbeider. Hij zegt tegen het instituut van de Onderne-
mingsraden te zijn en tegen slappe onderhandelingen, zoals de FNV uit-
eindelijk zal doen.

heeft op alles maar één antwoord, namelijk staken tot de over-
winning is behaald.
Dit betekent volgens , dat alle havens plat moeten.
Voorts blijkt uit de gesprekken in de wandelgangen dat het Onafhanke-
lijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) voornemens is een kort ge-
ding aan te spannen tegen de werkgevers om hun al lang geuite wens om
deel te nemen aan de CAO-onderhandelingen, af te dwingen. Een discus-
sie hierover komt nauwelijks op gang.
Tot slot deelt mee, dat in Amsterdam een protestvergadering zal.
worden georganiseerd waaraan FNV, OVB en BONK zullen deelnemen.
Door het comité uit het buurthuis De ¥ielewaal is tijdens deze bijeen-
komst een geldinzameling gehouden.
Door is aan uitleg gevraagd over de hoeveel-
heid geld die is verzameld en de bestemming welke daaraan is gegeven.

heeft duidelijk gemaakt, dat zij daarover geen informatie
wenst te geven. Conclusie van en enkele anderen is dat
er mogelijk wel "gerotzooid" zal zijn door . Dit gebeuren ver-
oorzaakt een enorme onenigheid tussen bezoekers van het actiecentrum
Arené en de Zeemeeuw en De Wielewaal.

Inmiddels is duidelijk, dat het door aangekondigde vrouwen-
'comité, dat samenkomt in het buurthuis Arend en de Zeemeeuw, zich dui-
delijk profileert.
Dagelijks is het buurthuis van 08.00 tot l6.0p_uuT'.gsfljjead voor hayen-

m ZMM4
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arbeiders.
Per dag komen op dit adres ongeveer 30 personen in de loop van de ope-
ningstijd binnen, waaronder diverse havenarbeiders.
Tot de vaste kern behoren de volgende personen:

TOUSSAINT,

SCHEERDER,
VERHOEF,

«nkele onbekende vrouwen.
Op woensdag 11-2-1987 wordt in dit buurthuis een bijeenkomst gehouden.
De vergadering is van belang in verband met een te houden manifestatie
op donderdag 12-2-1937. Op die dag zal door het Centraal Actiecomité
een demonstratieve "-wandeling" worden gehouden via de Maastunnel naar
het Nedlloydhuis aan de Houtlaan te Rotterdam.
Aanwezig zijn:
STAVINGA

TQUSSAIIMT,

een groot aantal onbekenden.
In totaal zijn er plus minus 60 personen aanwezig.
Gesproken wordt over een demonstratie naar het Nedlloydhuis.
Het contact met het Centraal Actiecomité van de FNV is zeer slecht.
De exacte bedoeling van de manifestatie wordt niet duidelijk. De verga-
dering stelt vast dat er een demonstratieve optocht zal v/orden gehou-
den. De aanvang zal geschieden vanaf de Sluisjesdijk te Rotterdam,
De discussie is verder wanordelijk. Uit de losse gesprekken blijkt, dat
er: behoefte bestaat om de leiding van de actie over te nemen.
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Deze zender wordt aangeduid als radio Havenstaking. Nadere gegevens wor
den niet bekend.
Als vaste fotograaf wordt aangesteld.
Hangende deze vergadering wordt gesproken over het verloop van de sta-
king. Er heerst bij sommigen onvrede over de wijze waarop de stakingen
worden gedirigeerd.
Enkele aanwezigen, medewerkers van de SHB, dringen aan op hardere ac-
ties. Men wil dat de gehele haven wordt plat gegooid en dat de aanwezi-
ge GML-vertegenwoordigers die zijn vertegenwoordigd in het Centraal Ac-
tiecomité hun invloed moeten uitoefenen op de andere leden van het comi
té om een algehele staking uit te roepen.
Ook moet er op worden aangedrongen, dat betere informatie wordt ver-
strekt over de vorderingen in de onderhandelingen. Erg veel concreets
komt er echter niet uit, waarna de vergadering wordt beëindigd.

Op woensdag 18-2-198? worden door de vrouwen die deel uitmaken van het
actiecomité dat zijn onderkomen heeft in het buurthuis Arend en de Zee-
meeuw in de Texelsestraat te Rotterdam, pamfletten verspreid in de omge
ving van het Afrikaanderplein. Hierbij zijn in ieder geval aanwezig:

enkele onbekende vrouwen.
Ook worden door de vrouwen spandoeken meegevoerd.

Op donderdag 19-2-198? is, op initiatief van het comité, wethouder Den
Dunnen van de gemeente Rotterdam, belast met havenzaken, gevraagd naar
zijn mening over het arbeidsconflict. Hij blijkt hiertoe niet bereid en
door VAN VELDHUIZEN wordt hem in een openbare raadsvergadering een in-
terpellatie afgedwongen.
Op donderdag 26-2-198? wordt door het comité Arend en de Zeemeeuw een
vergadering gehouden in verband met een grote FMV-manifestatie in De
Doelen te Rotterdam.
Deze manifestatie wordt georganiseerd door het Solidariteitscomité ¥ie-
levvaal en het Centraal Actiecomité van de Vervoersbond FNV.
Op deze vergadering zijn ongeveer 30 personen aanwezig, onder wie:
TOUSSAINT,
SCK3ERDER,

een onbekende havenarbeider en
twee vrouwen van een buurtcomité.
Voorzitter van de vergadering is SCHEERDER, die overduidelijk laat blij
ken dat hij het optreden van ROSENMöLLER meer dan zat is. De overgrote
meerderheid van de havenarbeiders wil volgens hem aan het werk inplaats
van achter de Vervoersbond aan blijven hollen.

zegt hierop, dat ook hij van mening is dat de havenarbeiders het
meer dan zat zijn en stelt voor om het ROSENMÖLLER tijdens de manifes-
tatie in De Doelen onmogelijk te maken, om te spreken. Het is de bedoe-
ling om "en bloc" het podium op te lopen en ROSENMöLLER omver te lopen,

zullen om 08.00 uur verzamelen bij de Pauluskerk aan de ¥és-
tersingel te Rotterdam. Getooid met spandoeken zullen zij dan optrekken
naar De Doelen.
Staande de vergadering wordt aan , die lid is van het OVB, de
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vraag voorgelegd in hoeverre het OVB in staat is om de acties van de
FNV over te nemen. weet hierop geen goed antwoord te formuleren
en de vraag blijft "hangen".
Door de vergadering wordt verder besloten om namens het comité te
laten spreken in De Doelen.
Tot slot wordt nog het één en ander gezegd over Radio Havenstaking, die
zich op de manifestatie in De Doelen publiekelijk zal presenteren.

Radio Havenstaking.

Door deze illegale zender zijn vanaf het begin van de stakingsacties
uitzendingen verzorgd. De kwaliteit is echter zeer slecht en het bereik
beperkt.
Door het actiecomité Arend en de Zeemeeuw is over dit probleem veelvul-
dig gesproken. Een afdoende oplossing blijft echter uit.
Door het actiecomité wordt een geldinzameling gehouden en de initiatief
nemer ziet kans om zijn installatie zodanig om te bouwen, dat
een redelijke ontvangst kan worden gerealiseerd. j
Op de manifestatie in De Doelen van 27-2-1987 wordt door een ;
stand ingericht met informatie over Radio Havenstaking. j
De uitzendingen worden verzorgd van maandag tot vrijdag, van 06.00 tot
07.30 uur en van 16.00 tot 17.30 uur.
Doelstelling van de radio is om de strijd van de havenarbeiders te on-
dersteunen.
De programma's zijn voor allen die solidair zijn met de havenstaking.
De uitzendingen bevatten:
Reportages, actualiteiten en interviews. Dit alles wordt afgewisseld
met muziek.
De frequentie is 102.5 Mhz PM.
Tijdens de uitzending wordt steeds een contactadres aangegeven:
Telefoon: 4804194 - afgegeven aan 8MEEHUIJZEN, Pred (6-6̂ 945) en

4321357 - afgegeven aan VERHOEF.
Verder werken aan de uitzendingen mee,
en een aantal onbekende vrouwen.

De rol van het QVB.
In de beginfase van de actie worden de doelstellingen door de vakorga-
nisaties FNV, CNV, OVB en FHV gezamenlijk gedragen. ^
Het CNV sluit zich echter niet aan bij het comité, maar stelt zicK niet
"anti" op. Van de FHV is in dit verband met hun geringe ledental in de
stukgoedsector weinig daadwerkelijke steun te verwachten. Voor het OVB,
afdeling Landelijk Bureau Verkeer,ligt dit met name in de stukgoedsec-
tor anders. Het grootste ledental wordt in deze sector geteld.
De problematiek in de haven weegt voor het Landelijk Bureau Verkeer in
verhouding net zo zwaar als voor de FNV.
Dit gegeven wordt, gelet op de "eenheidsgedachte", door insiders als
ideaal ervaren, daar hierdoor sprake is van een breed front.
Door het Landelijk Bureau Verkeer worden drie vertegenwoordigers be-
schikbaar gesteld voor deelname aan het actiecomité, namelijk:

, en
Al vrij snel ontstaat er verschil van mening over de wijze van actie-
voeren en de samenstelling van het eisenpakket.
Door het Centraal Actiecomité wordt toegestaan dat namens het
LBV de havenwerkers tijdens een meeting in het Zuidpleintheater zal toe
spreken. Door onopgehelderde aanleiding is " te verstaan gegeved»

200A04



Vervolgblad nr.: 9 bij operatierapport nr.:

informatierapport nr.: 1

dat hij zijn toespraak moet bijstellen. Zonder overleg met de leiding
van het LBV heeft hij dit ook gedaan, waardoor er tussen hem en andere
LBV-ers onenigheid is ontstaan. Deze situatie heeft echter niet direct
geleid tot het terugtrekken van de LBV-ers uit het Centraal Actiecomité
In de tweede week van de acties blijkt n.l. dat de overige leden van
het Centraal Actiecomité niet bereid zijn om rekening te houden met de
op punten anders geformuleerde eisen van het LBV. Deze situatie leidt
tot onoverbrugbare meningsverschillen en het LBV besluit om zijn leden
terug te trekken uit het comité.
Voor de staking heeft dit geen merkbare consequenties.
Wel is het voor het verloop van de acties gedurende de gehele stakings-
periode storend geweest. De inschrijvingen van de stakers zijn separaat
afgewikkeld en de informatie uit het Centraal Actiecomité verloopt
stroef.
Binnen het bestuur van het LBV ontstaat steeds meer het verlangen om
als een volwaardige belangenorganisatie te worden beschouwd.
Onder leiding van wordt de pers benaderd en tracht het LBV
zich los te maken van het radicale imago.
Een belangrijke handicap hierbij is, dat en zich nog
steeds ophouden in de omgeving van het actiecomité in de Arend en de
Zeemeeuw, dat gelieerd is met de GML.
Teneinde toch te werken aan een gerespecteerd imago besluit het bestuur]
na een tumultueuze vergadering, de beide bestuursleden ~~ en

te verbieden zich nog langer op te houden in de omgeving van
Arend en de Zeemeeuw.

is het overigens absoluut oneens met de activiteiten van het
gehele LBV-bestuur en besluit zich niet meer te mengen in het geschil.
De situatie ziet er aan het einde van de staking als volgt uit:

- voorzitter - nauwelijks actief
- 2e voorzitter - niet actief
- secretaris - actief

- penningmeester - actief
- voorzitter stukgoed - actief

- lid - matig actief
- lid - wordt zeer kort ge-

houden en hem is
boden zich zondé'r
overleg actief op t
stellen.

Een diep gewortelde wens van het LBV om aan de onderhandelingstafel te
komen loopt spaak.
Voor het kort geding voor de president van de rechtbank te Rotterdam is
een beroep gedaan op de jurist RUERS, Robert F. (24-5-194?) die, naar
de mening van het bestuur, de zaak slecht heeft behartigd. Antwoord van
RUERS hierop is, dat hij onvoldoende tijd heeft gehad om de zaak voor
te bereiden.
Het LBV zit nu echter met een flinke post onkosten.
Er gaar; stemmen op, dat er opnieuw getracht zal worden deel te nemen
aan de onderhandelingen voor de CAO.

Hftt verloop van de acties.

H&a&A&Z 1.9 januari.
Door het actiecomité worden manifesten verspreid in de haven waarin
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wordt opgeroepen tot een demonstratieve bijeenkomst in het Theater Zuid
plein te Rotterdam. Omstreeks 13.00 uur zijn ongeveer 1500 havenarbei-
ders aanwezig, waarvan ongeveer 800 in het theater.
Ka een toespraak van enkele leidinggevende personen, waaronder ROSEN-
MÖLLER en , wordt een algehele staking uitgeroepen.
Inschrijving van de stakers vindt plaats in zaal Rustbürcht, gevestigd
Strevelsweg te Rotterdam, nabij het Zuidplein-Theater.

Indicatie organisatiegraad per vakorganisatie;

Vervoersbond FNV - 1900
Landelijk Bureau Verkeer (OVB) - 800
Federatieve Haven Vakvereniging - 400
Christelijk Nationaal Vakverbond - 0̂0

Aan de oproep hebben de volgende bedrijven spontaan gehoor gegeven:
Quick Dispatch
Muller Thomsen
Multi Terminal
Seaport Terminal
Trans Storage
Dutch Stevedoring Company
Uniport
Samenwerkende Haven Bedrijven
Samenwerkende Overslag Bedrijven Merwehaven.
Bij het stuwadoorsbedrijf Hanno blijkt het niet mogelijk om het perso-
neel te bewegen om deel te nemen aan de acties. Er wordt nog een poging
gedaan vanuit het Centraal Actiecomité, echter zonder resultaat.
Pij Klapwijk wordt voor een deel doorgewerkt.
uit solidariteit wordt door de sleepdienst Smit Internationale gewei-
gerd om het Egyptische zeeschip "Kevrtiti" assistentie te verlenen voor;
vertrek.

Dinsdag 20 januari.

Acties bij Seaport, Klapwijk en Kuiler Thomsen. De stakingsactie bij
Klapwijk is een gevolg van het onvoldoende spontaan deelnemen aan de
acties van 19 januari j.l.
De eerste schepen worden naar andere havens gedirigeerd.

¥oensdag 21 januari.
Zijn in staking gegaan Quick Dispatch, Hiwa en voor de eerste maal Han-
no, in verband met een geschil over de ploegsterkte van een SHB-ploeg.
De avondploeg van Muller Thomsen neemt de acties van de ochtendploeg
over.

Donderdag 22 januari.
Zijn de ochtendploegen van Kuiler Thomsen en Seaport niet aan het werk
gegaan. Ook het personeel van Hanno wil niet aan het werk. Van directie
Zijde wordt druK uitgeoefend op het personeel om aan het werk te gaan.
St/akers van Muller Thomsen en Seaport zijn naar Hanno gegaan om het
personeel bij te staan. Uiteindelijk gaat het voltallig personeel vol-
ledig in staking.

Vrijdag 23 januari.
Berichten de werkgevers dat zij al één miljoeh gulden derven door de
"stakingsacties.
Gaan de ochtendploegen van Nederlands Transport Bureau en de avondploe-
gen van Quick Disuatch niet~aan het '
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Bericht de directie van Seaport dat de rederij Westwood haar schepen
naar andere havens zal sturen. Door het Centraal Actiecomité wordt het
één en ander onderzocht en worden afspraken gemaakt.
Zaterdag 24 januari.

Gaan de dagploegen van Seaport en Hanno in staking. Sr wordt verder in
de stukgoedsector bij andere bedrijven gedurende het weekend niet ge-
werkt.
Maandag; 26 januari.
Wordt gestaakt bij Quick Dispatch, Muller Thomsen, Multi Terminal en
SHB,
V/orden cijfers welke een vergelijking moeten zijn met de haven van Ant-
werpen en Rotterdam bekend gemaakt. De haven van Antwerpen zou volgens
het rapport van Klynveld Kraayenhof qua rendement 17.7 % hoger uitval-
len dan in Rotterdam.

Dinsdag 27 j anuari.
Zijn in staking gegaan Seaport, Muller Thomsen en SHB. De acties slaan
over naar Amsterdam, waar het bedrijf VCK spontaan in staking gaat.
Ka een probleem over de werkindeling gaat ook Quick Dispatch in staking
Het personeel van Kulti Terminal wordt door VOOGT toegesproken en de
avondploeg besluit om ook in staking te gaan.

Woensdag 28 januari.

Zijn de ochtendploegen van de kleine bedrijven Oosterom, DCS en Kühne
en Nagel niet aan het werk gegaan. Ook een gedeelte van de SHB gaat
niet aan het werk.
Voor de avondploegen wordt een staking uitgeroepen voor Muller Thomsen
en Seaport.
Wordt door het Solidariteitscomite '.vielewaal een bijeenkomst georgani-
seerd in het CPN-gebouw aan de Mathenesserdijk te Rotterdam.

Donderdag 29 januari.

Zijn in staking Multi Terminal en Hanno. De avondploeg van Seaport Ieg1
het werk neer na een kantinediscussie.

Vrijdag 30 januari.
Gaat het voltallig SHB-personeel in staking. Verzamelen zich op de
Sluisjesdijk te Rotterdam en worden door ROSENMÖLLER op de hoogte ge-
steld van de vorderingen in de onderhandelingen.
De avondploegen van Multi Terminal, Seaport en Hiwa besluiten om niet
aan het werk te gaan.

Zaterdag 31 j anuari.
Wordt gestaakt bij alle lokaties van üuick Dispatch en de avondploegen
van Seaport.

Maandag 2 februari.
Zijn in staking gegaan Multi Terminal, Seaport en Kühne en Kagel.
Door worden aan de poort bij Multi Terminal contra-pamfletten
verspreid.
Door drie onbekende personen wordt een pamflet verspreid van BONK, waar
in aandacht wordt gevraagd voor de komende najaarsoefening Reforger en
de kernwapenproblematiek.
De Ondernemingsraden van de deelnemende stukgoedbedrijven worden uitge-
nodigd voor een vergadering in de Larenkamp, gevestigd Slinge te R'dam.
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Binnen het LBV is deining ontstaan omtrent de heimelijke toezegging van
de Vervoersbond FNV om Seaport met de staking te ontzien in verband met
een dreiging van de rederij Westwood om het contract met Seaport op te
zeggen.
Op aandringen van VOOGT en VAH DER HORST > gaat
het personeel van Multi Terminal niet voor de avondshift aan het werk.

Dinsdag: 3 februari.

Wordt gestaakt bij Muller Thomsen en Seaport. Ook is na een in>
terventie van het Centraal Actiecomité in staking gegaan.
E*oor de werkgevers wordt publiekelijk bekend gemaakt, dat de voorgestel'
de ontslagen zullen doorgaan.

Woensdag 4 februari.

¥ordt een staking uitgeroepen voor Multi Terminal en de SHB. Deze duurt
24 uur.
De directie van de SHB blijkt te zijn uitgeweken naar elders.
Het zenden van overtollig personeel naar bedrijven waar wordt gestaakt
wordt als structureel beschouwd. Dit zeer tot ongenoegen van het Actie-
comité, omdat deze mensen dan extra gebruik moeten maken van de weer-
standskas.
Bemiddeling op dit punt levert niet het gewenste resultaat op.
Bij Multi Terminal ontstaan er spanningen tussen stakers en kantoorper-
soneel. Blijkt dat de directie een doorbraak wenst te forceren en daar-
voor medestanders tracht te vinden onder kantoorpersoneel.

Donderdag 5 februari.

Blijkt dat een delegatie van de Vervoersbond FNV en CNV een bezoek
heeft gebracht aan de Minister van Sociale Zaken.
¥ordt een staking uitgeroepen bij Quick Dispatch en het kantoor van de
SHB aan de Sluisjesdijk wordt door de ochtendploeg geblokkeerd.
Bij Multi Terminal wordt het personeel door VOOGT toegesproken en er
wordt aangedrongen in staking te gaan. Door interventie van het Cen-
traal Actiecomité kan dit worden voorkomen.
De avondploegen van Hanno gaan niet aan het werk*-

Vrijdag 6 februari.

Wordt gestaakt bij Seaport en Trans Storage. Wederom bij Multi Termina
moeilijkheden met VOOGT en VAM DER HORST, die trachten te voorkomen dat
dfc mensen aan het werk gaan.
ROSEHMöLLER, ter plaatse, pakt flink uit tegen VOOGT en VAN DER HORST.
Het argument om het estafette model niet te doorbreken brengt de mensen
weer aan het werk.
Be avondploegen van QUICK Dispatch besluiten om niet aan het werk te
gaan.

Zaterdag 7 februari.
¥ordt het vrijwillig werk bij Multi Terminal en Quick Dispatch voor het
weekend afgelast.

Maandag 9 februari.
Wordt gestaakt bij Muller Thomsen en in de loop van de dag worden korte
ludieke acties gehouden bij Seaport.

—Door VISSER» René E. (2-3-1952) enïEIJSEN wordt aan de poort van Muller
Thomsen gecolporteerd met KLASSESTRIJD. Door een onbekende man wordt
De Waarheid versp_reid„ojB_h.e.tz^lfd.e._badrl3f-

LBV laait" mJ-dfiel.sJ^spreXHea, aan de jpgortopenlijk blijken dat het
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mee wil onderhandelen.

Dinsdag 10 februari.

Wordt gestaakt bij Multi Terminal, Seaport en SHB. Bij Multi Terminal
zijn weer problemen met het personeel en stakers.
De werkgevers, vakbonden en het miristerie onderhandelen 15 uur met el-
kaar. Het overleg loopt vast. De stemming aan de poorten is te snijden.

Woensdag 11 februari.

Wordt gestaakt bij Quick Dispatch en NTB. Door VOOGT wordt om 09.00 uur
tijdens het z.g. "mopperen" het personeel bij Multi Terminal toegespro-
ken en er oo aangedrongen in staking te gaan. Hij slaagt hierin en

feeft openlijk toe, dat hij als deelnemer vande situatie bij Multi Terminal niet meer in de]
hand heeft. '
De avondploegen van Kühne en Nagel gaan in staking.

Donderdag 12 feb^ruari.

Door het Centraal Actiecomité wordt een 24-uurs staking uitgeroepen
voor alle stukgoedbedrijven.
Al het stakende personeel wordt opgeroepen om naar de Sluisjesdijk te
gaan om te protesteren tegen het vastlopen van het overleg.
Gekozen wordt voor een traditionele mars via de Maastunnel naar het
Nedlloyd-gebouw aan de Houtmanlaan te Rotterdam.
Aan de mars wordt door ongeveer 700 personen deelgenomen.
Ondanks het feit dat het Centraal Actiecomité de leiding heeft van de
protestmars, trachten onder meer

en enkele onbekenden de leiding
van de mars over te nemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ge-
luidsinstallatie welke wordt bediend door . Zonder overleg met
ROSENMÖLLER zet de stoet in beweging. Dit zeer tot ergernis van
EOSENKÖLLER die de demonstranten via een andere geluidsinstallatie weet
te bewegen tot het opvolgen van zijn aanwijzingen.
Bij het Hedlloyd huis aangekomen wordt een toespraak gehouden door RQ-
SENKÖLLER.
Besloten wordt om gedurende het komende weekend niet te staken in de
stukgoedbedrijven.

Maandag 16 februari.
Wordt gestaakt bij Quick Dispatch en Seaport.

Dinsdag 17 februari.

Blijkt dat de belangrijkste klant van Seaport, Westwood, besloten heef
om definitief uit te wijken naar Antwerpen. Deze beslissing zou tegen
de afspraak zijn welke met de Vervoersbond FNV en de directie van Sea-
port is gemaakt.
Het personeel vraagt de directie van Seaport om uitleg.
Wordt ondanks een zeer emotionele bijeenkomst naar tevredenheid opge-
lost.
V/ordt gestaakt bij Multi Terminal.

Woensdag 18 februari.
De partijen zijn door minister De Graaf uitgenodigd voor een gesprek.
V/ordt gestaakt bij Trans Storage en bij Kühne en Nagel,
"tfordt de Vervoersbond middels een brief bedreigd met brandstichting
door vertegenwoordigers uit_hjjLJ£§J3Z£rj£o,ex Uê JiÊJd&omst is niet vastge-
steld kunnen worden. '**•"•'
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Gaat ook de ochtendploeg om 09.00 uur bij Hanno in staking.
Worden door een aantal vrouwen pamfletten verspreid van de Rode Morgen
Verspreidingsgebied is de weekmarkt aan het Afrikaanderplein te Rotter-
dam. Ka ongeveer één uur moeten de dames de verspreiding staken in ver-
band met de agressieve houding van het publiek.

Donderdag 19 februari.

Door minister De Graaf wordt bekend gemaakt, dat hij voornemens is om
per 2 maart a.s. de geldkraan dicht te draaien.
Gaan de ochtendploegen van Muller Thorasen en Seaport in staking.
Na een toespraak van VOOGT gaat Multi Terminal op eigen initiatief in
staking.

Vrijdag 20 februari.

Gaan in staking Quick Dispatch, Seaport en Multi Terminal.
Door kantoorpersoneel van Multi Terminal wordt een doorbraak geforceerd
Hierdoor ontstaat aan de poort enig handgemeen. De directie van het be-j
drijf slaat het één en ander gade op veilige afstand (?). i
wordt de staking bij Multi Terminal als straf op de voorgaande gebeurtej
nissen doorgetrokken. |

Zaterdag 21 februari.

Vordt voor het gehele weekend een staking uitgeroepen bij Quick Dis-
patch,

Maandag 23 februari.
Wordt door de gehele ochtendploeg van de SHB gestaakt.

Dinsdag 24 februari.

Wordt een staking uitgeroepen bij Seaport.
Om 09.00 uur volgen SOM, DSC en Uniport aan de Rechter Maasoever.
Door de fruitimporteurs wordt een kort geding aangespannen tegen de
Vervoersbond in verband met het niet kunnen afhandelen van aangevoerde
lading (fruit) bij Seaport. De fruitimporteurs worden in het ongelijk
gesteld, daar de acties doorgaans van korte duur zijn en bederf van de
lading hierdoor uitgesloten is.
Wordt door een aantal vrouwen gedensonstreerd bij het kantoor van de
Scheepvaart Vereniging Zuid aan de Pieter de Hooghweg te Rotterdam. De-
ze vrouwen zijn afkomstig van het Solidariteitscomité Wielewaal.
Door is deze actie afgeblazen, daar deelname van slechts drie
vrouwen geen actie genoemd kan worden.

Woensdag 2.5 februari.
Wordt door het LBV een kort geding aangespannen tegen de Vervoersbond
FNV en de werkgevers om toegelaten te worden tot de onderhandelingen.
Wordt voor 24 uur gestaakt bij Muller Thomsen (pier 6) en de ochtend-
ploeg van Multi Terminal gaat niet aan het werk.
Ook de ochtendploeg van Seaport aan de Brittanniëhaven gaat niet aan
het werk.

Donderdag 2.6 februari.
Het overleg met de werkgevers loopt vast. Er is een eindvoorstel aange-
boden. Het door de fruitimporteurs aangespannen kort geding wordt ge-
-wormen door de Vervoersbond.
¥ordt wederom zonder instemming van het Centraal Actiecomité door
VOOGT een staking uitgeroepen bij Mult
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Vrijdag 27 februari.

Worden alle werknemers van de stukgoedbedrijven verzocht om naar De Doe
len te gaan in verband met een aldaar te houden manifestatie.
Deze manifestatie is door het Centraal Actiecomité in samenwerking met
het Solidariteitscomité" "Wielewaal georganiseerd.
Er is een zeer gevarieerd programma.
De manifestatie is voorbereid door onder meer ZIMKERMAN en een vertegen
woordiger van de Vervoersbond.
De manifestatie wordt aangeduid als een "Openhavendag in de Doelen".

Programma hal van De Doelen.

7.45 Muziek Lazy Bones
8.30 bpening door Paul Rosenmöller
9.00 Muziek Lazy Bones
9.15 Opening door het solidariteitscomité met de havenwerkers door

Mirian Zimmerraan
9.45 Muziek Lazy Bones
10.30 Hans Rekking, havenwerker uit Amsterdam
10.45 Muziek Aardappeleters
11.45 Daan Keiler, Sugba
11.50 vrouwencomité spreekster
11.55 Stolk spreker
12.05 Muziek trio Cor Witjes
12.50 Henk Krul, districtshoofd IB-FNV Rotterdam
13.00 Muziek trio Cor Witjes
13.35 spreker/ster Rotterdams overleg bewonersorganisaties
13.45 Muziek tante Stien
14.15 Maria van Veen, voorzitster vrouwenbond FNV
14.25 Muziek Ska Masters
15.00 Hans Visser, Diakonaal Centrum Pauluskerk
15.10 Johan Stekelenburg, vice-voorzitter FNV
15.25 Muziek Ska Masters
16.00 Afsluiting door en Mirian Zimmerman
16.15 Muziek Ska Masters
Tussendoor zal, zo mogelijk, door delegaties uit bedrijven en andere
sectoren solidariteitsboodschappen uitgesproken kunnen worden.

Programma kleine zaal. Eduward Philipse zaal.

10.00 - 12.00
De strategie van de concerns in de Rotterdamse haven door Drs,

Technologische ontwikkelingen in de havenarbeid door Ir.
(S.T.Z.).
Kaderleden werkzaam bij Quick Dispatch, Seaport, .... i en

geven een overzicht van de reorganisaties in de afgelopen jaren.
Forum-discussie met de zaal.

12,30 - 13.30
Pauze-college .
Drs, - De invloed van de automatisering in de haven op
de arbeidsverhoudingen.
Prof. - Het stakingsrecht in dit kader geplaatst.

14..OO - 16.00
Flexibilisering en arbeidsorganisatie.
Inleiders Dr. en

van Bos & Co_t organisatie ad«ise«p»._dTTfc_tTr opdracht van

«WK
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'84) "sociale veranderingen in de stukgoedNehem rapport uitbracht (WOR
overslagsector".
F or:«K-discussie met de zaal.

Vanuit het actiecomité Arend en de Zeemeeuw is bericht ontvangen dat
het zal trachten de manifestatie te dwarsbomen. Met name ROSENMöLLER
blijkt onderwerp van kritiek te zijn.
De bedoeling van het actiecomité is om een aantal LBV-havenwerkers te
mobiliseren bij de Pauluskerk en vandaar gewapend met spandoeken te ver
trekken naar De Doelen. Op het moment dat ROSÊNWOLLER de manifestatie
zal openen is het de bedoeling om hem van het podium te verwijderen en/
in zijn plaats TOUSSAINT verder zal spreken. "
2IMMBRMAN wordt op het laatste moment" op de hoogte gesteld van dit voor
nemen en zij ziet kans om voldoende mensen te mobiliseren om dit te
voorkomen.
Het voortijdig uitlekken van deze informatie heeft overigens veel ver-
warring veroorzaakt onder de gelederen van het comité uit Arend en de
Zeemeeuw. Er wordt nog steeds gezocht naar het lek.
De manifestatie is bezocht door 2620 personen.
De discussies in de kleine zaal van De Doelen hebben een wanordelijk
verloop. Er wordt veel door elkaar geschreeuwd en de discussieleiders
2ijn niet in staat om orde op zaken te stellen.
Om 10.30 uur 2ou door uit Amsterdam een deel van
het programma in de hal worden ingevuld.
Door het actiecomité Arend en de Zeemeeuw zou ook dit programma-onder-
deel benut wórden om een greep naar de macht te doen.
Hierover zouden vooraf afspraken zijn gemaakt met , doch weder-
om door voortijdig ingrijpen van ZIKKBRMAN, wordt dit voorkomen. Zij
vindt bereid om op zijn specifieke wijze invulling te geven
aan dit onderdeel. heeft niet gesproken er, heeft later van zijr
aanwezigheid doen blijken tijdens de forumdiscussie.
Einde van de manifestatie om 16.15 uur.

Maandag 2 maart.

Er wordt weer opnieuw overleg gepleegd door de partijen.
In de kantines van de stukgoedbedrijven worden informatiebijeenkomsten j
georganiseerd.

Dinsdag 3 maart.

De onderhandelingen zitten opnieuw muurvast. Aan de minister zal worden
gevraagd te bemiddelen.
Door het personeel van Multi Terminal wordt om 09.00 uur onder aanvoe-
ring van VOOGT het werk neergelegd. Ook wordt om 12.00 uur het werk
neergelegd bij Quick Dispatch.

V/oensdag ̂  maart.
¥ordt gestaakt bij de SH3. Om 09.00 uur gaat ook het personeel van
Seaport niet meer aan het werk. Ka een kort verblijf in de kantine be-
sluit het aanwezige personeel van Muller Thomsen en Hiwa niet aan het
•werk te gaan.

Donderdag 5 maart.
-"-• - ~~ " f^ -w

Minister de Graaf deelt mede, dat per 1 juli a.s. geen geld meer zal
zijn voor de financiering van het "over compleet".
-¥ordt gestaakt bij Multi Terminal en om 09.00 uur gaan ook Hanno en
Seaport in staking.
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y.rijdaift 6 maart.

Wordt al het personeel van de SHB verzameld aan de Sluisjesdijk en toe-
gesproken door de directeur van de SHB.
Gestaakt wordt er bij Quick Dispatch, Klapwijk en Seaport.

Zaterdag 7 maart.
Wordt de eerder uitgeroepen staking bij Quick Dispatch gecontinueerd.
Zondag 8 maart.

¥ordt de staking bij Quick Dispatch doorgetrokken.

Maandag 9 maart.
¥ordt door het SHB-personeel gestaakt. l
In het Centraal Actiecomité is deining ontstaan omtrent de radicale hoy
ding van , en j

Tijdens de dagelijks te houden actievergadering hebben zij heel duide-i
lijk te kennen gegeven over te willen gaan tot hardere acties, waaron-
der poortblokkades.
Door VOOGT wordt in een kantinebijeenkomst een zelfde wens geuit. Hij
propageert hardere acties en eventueel bezetting van kantines. Een
soortgelijk gesprek wordt gevoerd door bij de SHB.
Ondanks dat het Centraal Actiecomité een verbod heeft uitgevaardigd om
poorten te blokkeren, wordt door VOOGT bij Muiti Terminal een blokkade
uitgevoerd middels kettingen, voorzien van sloten. Ze worden bevestigd
aan de poorten van alle in- en uitgangen van het bedrijf. Na vordering
worden deze verwijderd.
Een voornemen van ", en om eem blokkade
uit te voeren bij Seaport en Klapwijk wordt voorkomen. Teleurgesteld
vertrekken alle genoemde personen naar hun onderkomen in het buurthuis
Arend en de Zeemeeuw.
Later op de dag gaan ook Trans Storage en Kühne en Nagel in staking.
Om 14.00 uur arriveren op het stadhuis enkele vrouwen uit het buurt-
huis Arend en de Zeemeeuw om een gesprek te hebben met wethouder Den
Dunnen. Deze blijkt elders te zijn en er wordt een afspraak gemaakt
voor 16.45 uur die dag.

Dinsdag 10 maart.

Wordt gestaakt bij Kuiler ïhomsen en Seaport. Omstreeks 12.0£ uur wordt
het personeel van Multi Terminal toegesproken door VOOGT en het werk
wordt neergelegd.
Ook de avondploeg van Multi Terminal zou door VCOGT worden geadviseerd
om in staking te gaan. Door ingrijpen van het Centraal Actiecomité is
dit verijdeld.

Woensdag 11 maart.
De werkgevers hebben de bonden uitgenodigd voor CAO-overleg.
Door de bonden wordt deelname aan dit overleg geweigerd, omdat alleen
gesproken kan v/orden over een totaal pakket aan maatregelen.
Door de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken is een hoorzitting ge-J
organiseerd teneinde de partijen te horen.
Uit een opiniepeiling op woensdag 11 maart is duidelijk dat het voor-
nemen om in grote getale naar Den Haag te gaan geen steun krijgt van
een grote groep havenarbeiders. Om deze reden wordt dezg, .actie afgebla
20 n»
Het afblazen van d̂ âcüe *s—üp~"aTle bê ^̂ jfâ jgiiVlijk kenbaar ge-
maakt. Door onderpê effi Ra<̂ fo!'ï̂ i'̂ ïOYö3@.%j??iĝ _ 'ertr een onbekende

200A04
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havenarbeider bij Muller Thomsen wordt het bericht van het Centraal Ac-
tiecomité in de wind geslagen en zijn de mensen toch opgeroepen om in
gepaste kleding op het werk te verschijnen.
Dit betekent, dat veel SH3-ers en enkele personeelsleden van Muller
ïhomsen "gekleed" op het werk komen.
De geschetste situatie leidt tot enorme ruzie bij de SHB en Muller Thom
sen. Ternauwernood ziet het aldaar aanwezige kader kans om de rust te
herstellen.
Ten aanzien van de onbekende havenarbeider

en zullen maatregelen worden voorgesteld na
het afblazen van de acties.

Donderdag 12 maart.

Wordt gestaakt bij Multi Terminal en Klapwijk.
Door een personeelslid van Multi Terminal wordt ingereden op een staker
VOOGT besluit om de poorten te blokkeren en wordt daarbij geholpen doorl

•

Na bemiddeling zijn de kettingen na ongeveer 15 minuten verwijderd.

Vrijdag 13 maart.

In een massameeting op het Slingeplein te Rotterdam worden door het
Centraal Actiecomité bij monde van ROSENM5LL2R de acties afgeblazen.
Dit op grond van een uitspraak van de Ondernemingskamer dat de voorge-
stelde ontslagen, met uitzondering van Seaport, voor alle bedrijven tot
7 mei a.s. zijn bevroren.
Door SCKULTS en wordt ter plaatse het
blad Manifest verspreid.
Door : , , ,
SCHEERDER, geflankeerd door
van de Rode Morgen.
Door twee onbekende personen wordt een manifest van de Internationale
Kommunistische Stroming verspreid.
VAK DER HORST verzorgt de muzikale omlijsting, terwijl hij tevens op
verschillende plaatsen een strooifolder van de Socialistiese Partij de-
poneert.

wordt Klassenstrijd verspreid.
en verspreiden manifesten

Zaterdag 14 maart.

Gelet op de uitspraak van de Ondernemingskamer blijft het bij Seaport
onrustig en besluit het personeel niet aan het werk te gaan.

Maandag 16 maart.

Het personeel van Seaport vraagt de directie om uitleg of zij door zul-
len gaan met bemiddeling van overcompleet personeel.
Al het personeel wordt verzameld in de vestiging Seaport Beatrixhaven
en toegesproken door de directie.
Toegezegd wordt dat de kaderleden van de Vervoersbond en de directie
zullen spreken over "wat te doen".

V/oensdag 18 maart.
\fordt door de directie de uitslag bekend gemaakt van hun besluit.
De directie zal doorgaan met het overtollig personeel voor te dragen
voor bemiddeling. Blijkt inmiddels dat een-ontslagvoorstel vermoedelijk
nu niet zal worden gehonoreerd door het Gewestelijk Arbeidsbureau. Dit
in verband met de situatie bij de andere bed,r.l±£en es Ae-uitslag van
de OndernemingskamêTf_meT, b̂ r,ekKing_ tot ai<s _pntsla«aanvra|e.

Eiiide overzicht t>ër~a&g.

MOAM
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SOLIDARITEIT MET DE HAVENARBEIDERS

De •taklngeaktfe» tn da Rotterdamee h»ven Kljrt garlchl tegen het gedwongan

ontalag van 150 «rfaeldara uit da atukgeodbadrijvan an togen vardar* ver-

lechterlng van da «rbeldevoorwaarden. Geen gedwongen ontaiagan tot an mat

1990 wa* al afgtaproken tusaan werknemers en werkgever* In nat van dar Louw*

kkaard. Da aktlaa van da havanarbaldara xljn In d» aarsta plaata badoald om da

warkgavara aan dia «fapraak ta houdan* Ontaiagan an varataehtarlng van da

arfaaldavoorwaardan zijn halaa* nlat attaan «an da orda In da Rottardamao navan.

Maar ook In andara aaktoran an bij da ovarhald. Succa* van de havanwarkara xal

het voor werkgevere In andare «akteran moallljkar maken ontaiagan en veralachtarln-

gan door te voeren.

Daarom» en om da havenarbatdara tn hun akttea te ondarateunen, betuigen wij

onzeaolldarttelt.

We bevelen Iedereen «an dat ook te doen, en daal te nemen «an da «ktlvltelten van

het "SollcUrlteTUkomUee met da havenarbeTdar»".

oodartakandxtoort

n
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VERENIG ALLE GEVECHTEN
Stuur massale delegaties

m

Opni fiiiw 9 tfinn Ju M t e voor dir i'uu rprnti f .
D« t roi t t r i lo mm va l van (Je rsBorjng nn fin
onderneraora vra^wt on omi ' iiilflijk ant-
woord. De arboidors In de Rcttordamuo
ha von ge van ha t voorhof»! ft en ?,\ n In &l(-
tle g<;ko™n. (tot ia nood/,nkel) Jk dat <Ir
arbottlara elders - Hoogoven?, PTT, TtïV,
N09116, Phl l lpr* StuJnkim.iftl - dia al
blijk gavon vnn ütr i jübrtarhel ' l , r.t oh
daar mi bij unnsluittm, 7.* mog^n do nr-
beldors in do tiotterrtaase haven niet al-
leen laten staan. Al loon eon Rin.Hatilft
roaktio, waarin d«s vprschilïomto gnvoch-
ten yeroiij gd wonlrm, kan de aanvqllfm
van <Je bazan tot stnan brengen.

Ondanks alla nüolo beloften «n prnatjen
ovör «*»n "horoplovlng" van do okonomle,
is «r nog nooit *'-o hard i n g» f* r *? po n op
onze l#uon4o*3tBndlgli*don. Rlgonoog all»
delen van de arbaidaraklAss* (anbtutia-
ren, arbeiders In de prlvé-aoktor, werk-
lozen) worden er dcx>r getroffen «n ongo-
ketid hotce aantallen nteu«e ontslagen
zijn aangekonüi^d (vaak fattot don dulvond
ineens per bedrijf)* Door de nieuwe rej.
cessie *ordt de konkurrentfo op da wo-
raldnarKt aioordotid en «IJ wprO'in da&r
• lleioaaX ann opgeofferd: ontslagen, In-
koaensdalingen, onregclnatlg«r werktij-
den... Haar toch hangt bet van JtUH,o af
of ondornumerA an regering er In sl«f<on
de vaatregolon d «.K» r t« drukkon*

Tot nu toe kon tt&ssAAl on tal»g nog nlot
in praktijk wordun gebracht. Vooral in
de Rotterdanse hnvon waren er ragel n»tl g
workondwrbrekinffon, dia tic^endien I-UR-
dekklng kreiten v«» allerlei staklngon en
akties bij andere bedrijven (goxond-
hoitliEorg, ondervijs. Ahold, Avobo). Het
war f) n njet zo/.en r do afzonderlijke tik-
tiea, ftls*nl da algemene ecM^rgronü van
strijdbaarheid, die do baxon weerhield
de ontslagen door te voeren. Koor nu du
strijd schijnbaar enigszins geluwd is
willen ze in hoog taana do ontslaKon in
do Rotterdanse haven en op andero plaat-
sen er doorheen Jagen.

BEVECHT DE STIUJUSA1IOTAGE I KWH DE V A KI H >N U

De vikbondon probaren ondertussen üe ar-
beiders in dé Rutterdamso stukgoodsoktor
af te zonderen van do nndoro arbeldora
in en buiten de haven:

» lX>or elf nmbtonuren, vooral do strljd-
T>;iftr»t<in als vnn do PTT, firandwoer

en Ctjmrtentoli Jkn vflrvoerbedrljven, nu
vnn n taken af t« houden door akties in
lm t vooruitzicht te stollen voor... over
t wo O pmontlen!

• Door de arbeiders bij Hoogovens, waar
25OO Brbeidsplnntsftn vordwljnen,

zoo t to houden mot balofton over 'n "gvn-
stige VUT'rogolintc" waardoor "echta"
on t--» l a g.in nlot nodig zouden zijn.

• l*oo r in do Rottnrdanse hnveti voor 't
earAt ainda Jnron geen rAamovoredn-

küraaT. moer af tv sluiten en de arbeiders
in de kolen- en ertsovaralag te paaien
mot "herstel vnn de automatische prijs-

A tie".

Do?.e vempllntoringstnktleken slagen al-
leen co lang de arbeiders geloven dat het
alloen oa "hun" bedrijf gaat. Nu hot
stoeds duidelijker wordt dat de ontsla-
gen in het stukgoed, bij Hoogovens, on-

^der de ««btoniiron, e«n zaak van all* ar-
boidorfl is, waartegen ElJ zich alleen
^.aaiff* !> l ijk kunnen verre ttan; nu de
strijdbaarheid zó algeueen is dat een
nnkol bugln (zoals nu In de Rotterdamse
hav^n) oiuniddoliljk kan lelden tot een
massale beweging zoals onlangs in Frank-
rijk; nu ts hot ook tijd dat leder ge-
vecht dl rokt wordt uitgebreid en dat do
verschillende (f e vacht en voren i gd worden»
Do vakbonden weten dat dit gevaar voor
ze dreigt. ï>o aktiea die ze nu aankondl-
KSI» rijn alleen bedoeld om "eE«erM~to— -
voorkoken, ora de *rböid*rswoeoo wog te
Inten sissen vla een paar uitlaatkleppen
als hBlfuurs-stftklngon en "verrasaingS"
aKtloi*. w a n rover da ftrbaidars zblf
nlot? t» y.opgon bobben. Da a rota:
VOri; DÏÏ STAKINGEN MASSAAL!
TRCK \0vT MASSALE DELEGATIES KAAR ANDERE
BEDRIJVEN EN SEKTOREN:
KONTHOLECR XE L F DAGELIJKS DE STRIJD:
VORM ALGEMENE VEnCADERINfiEN!
VEHEMG DE EISEN VAN ALLK ARBEIDERS!

16 Januari 1987,
INTKltKATIGHAIX KOMHUHieTISCJffi STnOKIKG.

Postbus 11519, 1OO1 CM AnsterduB.
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f week gVAdvisewiMoor dr smbte- de CAO t* praten

'De haven-
arbeiders
hebben onze
steun
hard nodig'
In hrl begin keken de il«fcert nug de k«l uit He
boon, aan bemoeials hebben ze grrn b*, hoef U. Die
argwaan U inmiddfi» venrhij. de menden v*n de
•oltdarilcitsgnep »teken de nrui ttn&liitte itlleen
io bun *i«tn zaken, Dus hel verwarven van brede ^
steun «il d* bevolking voer At strijd In dt haven, *
„We zijn •l'gev»»!d om in dr kantines vtr*1*g ie a
doen. AU dat i«o blijk van vertrouwen Is..." l Mtfiüft Zinvrwntvn

i -'i

PO» BRAM HOËKSEMA

Hrl buurthuis de Wicltwuk staat
temidden van de lage arbeidenWG-
ni&kjes langs de Waalhaven. Oud»-
ttn komen «r biljarten of leggen een
kaartje. Sinds ccn pur weken bi«tt
de Wietewaal nu ook een djgrtijk»
onderdak aan het Solidarileitscnmi.
tt met de Havenarbeiders. Mirian
Zimmemum U aangewezen «n na-
mens het comité de kruit te woord ie
slaan. De» nüddur is ze nrt klaar
mtl „weer een pamflet" dat nog in de
KhrijtntKhine leklnqd m £>i«
pamfletten tijn belangrijk. Ln dui-
xendvourf worden ze gedropt In 4e
woonwijken met alx belangrj|kïie
doel „tegenga*" te geven tegen de
propaganda van dt werkgever*, die
de bevolking willen doen geloven dat
de mensen in het stukgoed en de
antlere «Klaren heiig lijn „d* haven
kapot te staken".

Het *ou4aril*ilfeomiU b mi Inl-
tistieJ van de ia de Rolterntnue raad
samenwerkende fracties van CPN,
PSP. PPR en SAP die al geruime tijd
nauw contact onderhouden met de
havenarbeider* en hun orennfutiet.
VWM wie alt 't ware mei <H n*ui t-p
de gebeurtenissen ut was de «tart
van de «lies geta verraMing- Twee
dagen lavr zat ern uilgvbrcxl gczri-
xchan bit elkur bij het Nivon en
werd „de boel opgetuigd"

Doel
Van ve*l betekenis vin dl Minan

ZuDmertntn lult bestuurder van 4e
CPN) dal da »oJidarlt«iUt{raen er in
U gnlaagd «Ikrlel orioVrliikKe Wr-
Khiü*n ondergeschikt ie maken «an
Let gemeïn&chappelijkr doel Een
van de gemaakte abpnken is dat
f**n van de in het cnmité dr*lne-
mende groeperingni en personen
uch prunieert ,.t*n ko>l« vwt d«
Huidanteitcbcweguig",
worden genomen nfe
met brt c«*iual« •ctkecumiU van de
hai-cnubeideK. '

N}emand bemoeit tJCh ook mfl de
ducuïïin en iUndpuntbepa]in|t v*n
dal nmüté mcL ^trekking tol' de
koers die lijden» de acties id 'He
huwen wapft gevoeld ..Oni* l/ilk fa

SolidariteitsciDmité wil
tegenwichi bieÜen tegen
propaganda van werkgevers

gerirht op bel verlenen van steun, In
3*1 kader moeien zoveel mogelijk
initiatieven worden §onowwn, inler
voonlel, van wie ook alk^msltg, ii
van harte welkom."

Het «olWarileiUcoiflH* w« \-ooral
opheldering «ewen over de achter-
gronden van n*t conflict dal zich de
«jgrlopen weken In het iiukffcmf

Mirian ZhwnennMv wijst
In dit verband op de paginagrote
advertentie» van de hawnweikge-
wn in plaaueUjke digbUden ..De
werkgeveri nebben er een bom dui-
ten voor over om nuar vooral duide-
lijk te maken dal zi} geen schuld
dragen In huu propagftnd* ttaat
•rrn woord over hetdofcr OCA güte-
kmdr akkootf dat vftM-de knmrnde
jurw gedwongen ontslagen in de
haven uiUlult. Nu deff fr-oordbreuk
wotril beloond m«t acl̂ es, at hrceu*l
OMA moord en brand. £»n zijn hel de
arbeider» die de haven kapul maken.
terwijl die loch in feite niet mm
ducn dan de tegenparU] aan het
gegeven woord Ie houden,"

Uitstraling
Opklaring wil hrl solidjiilri

rniié ook ^even üV«r de brtvken»
óeactÉM. Die zijn vanjtl.'jiHrkrn
op Gericht de aingekondigde «-n
gëft on|>edaaA Te maken. Maar
kaft iintKrnnen dat öe artivi m
hMven ft**n uilstrahn« hebban n
anden «ctoren? De havtnftrtxic
hebbm all 'l ware hel vi aAgs(nk
weck en inkotwn wv*t lot een sti

.
, Het nitf een signaal m»ettn tljn,

met nauw voor de vakbi-wi-gmö
Overal uilen H-nkJi«ni-i* i<|> de

,
of Je hiK>r1 wel over mjssaunl?l«fci*rt

Pralen alleen helpt niet. dat il geble-
ken. Waarom nu geen gtfemik ge.
maakt van d> tteei1 die door de acliex
in de haven wordt opgeroepen? Moet
|* ven* zien wal er gebeurt alf tn
andere «ctdf en eveneens dv knuppel
ta het hoenderhok wordt gegooid.
Velen denken er zo ovet. Dut kunnen
we ook «rieiden uil de boodschappen
die we krijg*", tn heel wat v»k-
bondsafdelingrn en bedrijven blij-
ken n»n»n op een „idee" ge-
bracht...

Het •olidariteiUKvrnil* wil trveni
een koppeling maken met de vele
problemr-n In de woonwijken. Hier
hebben de bezuinigingen van het
VablDet-Lubben een verwoestend
spoor getrokken. Voorzieningen
worden Afgebroken, beiaardenhul-
zrn staan op sluiten, jongeren tijn
van hun mogelijkheden tot vrijetijds-
besteding berooid Daartegen moet
een dam wordert opgeworpen.

„Het il de verste keer dat de over*
hoepel i nu van tAnirlorgtnisatin u»
duidelijk parti) heelt pkolffl M«l
hrefl on* laten weten dat In alle
buurtbtadrn, tn venchiUcnde talen,
interview* met havenarbeiders ver-
«chiiiwn a( door mensen uit de haven
zeil Rpfchrefen artikelen. Ook van-
uit oe kerken u er ftew voor de
4ruvt1enen van ons comité. ."

Er ri|n overigens mk andere reac-
ties. Met naimt van gewniclijk
PvdA-voorzitter Poter van Dijk. die
bezwaar maakte tegrn het sUftven
van hetVjtitJfcriU-ilwromiU. Van IMjk
vindt dit de liivm nwts heeft te
maken mét de vraagJUikkm wiar de
m*nï*n in andere bedrijven en in de
woonwijken voor (taan. Terwijl ver-
fithilltTtde n-nmiineftle leden van de
PvdA een ndidariteitsoproep ttkcn-

l lijn handtektnini;

Gemeente
Mirian Zinwiwrmnn legt een vet-

band,net de opsleUin* van D en W
van Rotterdam Tut dusver i» vip
deze kant, alt hans officieel, altijd het
ctandpunt Ingenomen dal de ge-
meente „onpartijdig" diende te blij-
von in hel conflict tussen werkgevers
«n werknemers. De afgelopen werk
leek de met dt haven belaste wethou-
der Den Dunnen «b een blad omge-
draaid. Openlijk kot» deze weihou-
der de zijde van 4ehav«wcrkgevers,
di« in de rommissie-Var) dtr Louw
«en door het ministerie van tocule
zaken ongedragen optouing voor
de onldagkwcstie in hei stukgoed
blokkeerden mol hun eis dat gelijk-
tijdig ook de CAO-punten dienden Ie
worden bevprOken.

Dit oplreden van Den Dunnen is
verschillende Iracties in het verkeer-
de keelgat geschoten De fractie van
Unks Rotterdam hrefl laten wHrn
d«t zij opheldering eist van bet ge-
meentebestuur

Het solidariteitïcomitc zelf «aat
eert van d« komende dagen met leden
van het hjven-acilecomlt* het hier
geopperd* idee bespreken om op niet
•l te tange termijn een zogeheten
open dag te houden. f
Zo'n open dag zou een demonstratie-
ve ontmoetingsplaats moeten zijn
met een „breed, geïnteresseerd pu-
bliek" in allerlei kwesties die in de
haven «pelen Mei verf aantocht
voor de rol van de concerns die in de
haven Man óf touwtjes trekken,
«tand*, muziek, toespraken van vak-
bundflnensen en andere deskundi-
gen, eteelera.

„De nwroien in d* haven lijn vast-
bestoten. Ze willen winnen. O« steun
vin Y**l mensen — in en buittn
Rotleroam — >S hard nodig", aldus
Mirian ZLnunennan.



SOLIDARITEITS COMITÉ

MET BI HAVENARBEIDERS
p/a Buurthuis de Wielewaal

Rollostraat 75

308^ F.M. Rotterdam

telt *l-.29.02.02

gironr.j 51̂ 9979

Rotterdam 31 januari 1987

Uitnodiging, persconferentie.

Geachte redactie,

On woensdag 21 januari j.l. is op initiatief van Links hotterdam

een aantal n.ensen en vertegenwoordigers van organisaties bij elkaar

gekon.en om te kijken hoe daadwerkelijke steun te geven aan de

acties in de rotterdaiuse stukgoedsector.

Duidelijk werd, dat de aanwezigen achter de acties van de haven-

arbeiders staan en fret hen het gedwongen ontslag van 350 mensen

en verdere verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden afwijzen.
> . • *

Gedurende i« afj elupcn week is Ket liolidart toits Jcs.it e r. e t .e

(Havenarbeiders ontstaan bestaande uit een nor steeds groeiend

aantal nolitieke on r. aatschanneli .ik*» organisaties.
\n -.-.'nensdagavond ^ f e b r u a r i {-p?ft het comité 's avonds on. half acht

pen -'"rsconferentie in Buurthuis <!e '/ielev/aal, .\ollostraat 75»
va^ro • vorder u i teen gezet -ordt '.vat hot loei van ons ooivité is en
-at Vior act ivi tei ten v.-o -:Je kon:en ie r^rioiie in overleg :i P.t de

havpnarheiuer:; zullen gaan ondernemen.
In i^-ler geval kunnen v/e nu al u allen dat t. pnsen van het .-"olidaritei
-joc.ité r.,et de Havenarbei-Iers deze ^-eok oen aantal stukgoedbecrijven
zullen bezoeken Ott soli :ariteit te betuiren, r!at r enser. op r ie
parkt^n en in de buurten or> rrote schaal ^arfletten Bullen u i tde len ,
vaarin tot soli.:ari*.pit v/ord t o^rerooric-n en !at o- don^erdaravond

j fobruari c:;: a7h t M - J r in -Ie , aul'is:!-' erV: =?,ar. 'e rauritsv/ef 19 far>.
rrotp or.enbarp bi.i^cnV.o-.st ->laats "al vinden , "'aar over f 'o situatie
=n acties in •i.c hav^n gesproken ?.al worden.

Vii j hopen dat u\ redactie de ir.ogelijk vindt aanwezig te zijn on de
persconferentie van aanstaande woensdagavond.
Groote.nd narr.pns het ..olidaritcits .-or.ité n.et 'ie Havenarbeiders?

'':eor.-p Klaannen , oTan ;'iola »n b.irian /.ir rnern an .



De stakingsakties in de Kotterdamse haven zijn gericht tegen het ge-
dwongen ontslag van 350 aHipid-rs uit de stukgoedbedrijven en tegen
verdere verslechtering van ue arbeidsvoorwaarden. Geen gedwongen
ontslagen tot en net: 19% was al afgesproken tussen werknemers en
werkgevers in het van der Louw akkoord. De akties van de havenarbei-
ders zijn in de eerste pl-.»Jts bedoeld om de werkgevers aan die af-
spraak te houden.
Ontslagen en verslechtering van de arbeidsomstandigheden zijn helaas
niet alleen a.in de orr. in dt; Rotterdarase haven. Maar ook in andere
sektoren en bij de overheid. Succes van de havenwerkers zal het voor
werkgevers in andere sektoren moeilijker maken ontslagen en verslech-
teringen door te voeren.

Daarom, en om de havenarbeiders in hun akties te ondersteunen, be-
tuigen wij onze solidariteit.
We bevelen iedereen aan dat ook te doen, en deel te nemen aan de
aktiviteiten van het 'Solidariteitskomitee met de havenarbeiders'.

BOVENSTAANDE Ot'XOEP WORDT U AANBEVOLEN DOOR DE VOLGENDE PERSONEN:

Herman Bode, Maria van Veen (voorzitster vrouwenbond FNV), Henk Krul
(ditriktshoofd Industriebond FNV R'dam), Ton Laffeber (FNV-R'-dam),
Jacob Draaijer (voorzitter Druk on Pepler FNV), Cees Schelling (ex-
voorzitter Voedingsbond FNV), Hans Boswinkel (voorzitter Kunstenbond
FNV), Jan van Schijndel {warzitter AQVA-KABO-subgroep RET), Adrie
Kraay (kaderlid 1B-FNV Rietschoten en Houwens), Leo Brussee {DSM-
meststoffen), Herman Berkhout (distriktshoofd IB-FNV Dordrecht), Klaas
Schutter (kaderlid IB-FNV), Kehananed Rabfaae (voorzitter Nederlands
Centrum Buitenlanders), José Paolo (voorzitter Kaapverdiaanse Arbei-
dervereriging Nederland), Ds. Hans Visser, Ds. Bob ter Haar, Bert van
Tricht (DISK), Jan Mulder (vereniging club- en buurthuiswerk R'dam),
Dick Bussing, Heiltje de Vos (RADAR), Daan Keiler (SUGBA), Roei van
Veldhuizen (lid gemeenteraad Links Rotterdam), Frans Moor (lid 2de
kamer PvdA), And^ee van Es (2de kanter PSP), Ria Beckers (2de kamer
PPR), Annek« Meijsen (DB-SAP), Ina Brouwer (ex-2de kamer CPN), Piet
de Visser (2de kamer PvdA), Geot-ge Klaassen (oud havenarbeider)
En: solidariteïtskomitees i.iet de Rotterdamse havenstakers in Amster-
dam en Terneuzen, en het vrouwenkomitee in Rotterdam.

l -WWl.

j per

L:

Het SOLIDARITEITSKOMITEE HO DE HAVENARBEIDERS in Rotterdam organi-
seert en roept op tot:
- Verspreiding van informatie en pamfletten zoals deze over de akties

in de haven, in buurten en bedrijven.
- Informatiebijeenkomsten, picketlines, en andere demonstratieve ak-
ties om de haveti-akties te ondersteunen.

- Stuur solidariteitsverklaringen en/of delegaties naar de aktievoe-
rende havenwerkers.

SOLIDARITEITSKOMITEE MET DE HAVENARBEIDERS
per adres: buurthuis Wielewaal

Rollostraat 75
3084 PM Rotte-dam, telefoon: 010-4290202

gironummer: 5169979 tnv. 'solidaritettskomitee met de havenarbeiders'



PIGKED-LINE/ PICRED-LINE/ PICKSD-LINE/ PICKED-LINB/ PICKED-LINE.

Het Solidariteitscomit* met de Havenarbeiders organiseert

van half neSen tot half elf een
picked-line voor het kantoor van de SVZ

(Scheepvaart Vereniging Zuid) op de Pieter de Hooghweg 110.

• Het deze actie willen we aan de heren havenbaronnen onze onvrede

laten blijken.

wy vinden hun standpunt over de ontslagen in de Rotterdaase haven

onacceptabel .

Samen met de havenarbeiders en de vakbonden eisen wij

GEHJ BEDWONGEN ONTSLAGEN in de haven

Aan iedereen vragen wy
WEES SOLIDAIR, TOON JE SOLIDAIR.

Via dit schrijven vragen we je medewerking om er voor te zorgen

dat elke dinsdagmorgen de picked-line een succes ia*

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

het Solidariteitscomite met de havenwerkers

p/a Buurthuis Wielewaal

Rollostraat ?5 308̂  PM Rotterdam

telefoon (s'ochtends) OIO- 4290302

gironummer 3169979 t.n.v. solidariteitacomite met de havenwerkers.



SOLIDARITEIT met

HAVENARBEIDERS
De havenarbeiders staan sinds 19 januari in staking

tegen ontslag en
voor goede arbeidsvoorwaarden

MAVENACTIES VOOR IEDEREEN
VAN BELANG.
DE HAVENARBEIDERS ZEGGEN:

Het ±a genoeg geveest: geen gedwongen ontslagen.
We zullen onze banen verdedigen. Voor onszelf en
ook voor al de jongeren zonder werk.
We willen uitvoering van het Van der Louw-accoord ;
geen gedwongen ontslagen tot en met 1990.

Het is genoeg geweest: geen flexibilisering.
die ten koste gaat van de arbeidsvoorwaarden.

We willen niet dat de ene arbeider steeds harder
moet werken, terwijl de ander in de bijstand komt.
Daarom Reen uitbreiding van verplicht overwerk en
Keen arbeidspools met tweederangs arbeidskontrakten.

Het is genoeg geweest!
We hebben ingeleverd voor behoud van arbeidsplaatsen.
NU EERST ONZE VERLIEZEN OP DE AGENDA.

DE STRIJD IS DE HAVEN GAAT OH VERGELIJKBARE ZAKEN ALS IN ANDERE SECTOREN.

OVERWINNING IN DE
HAVEN IS WINST VOOR ONS

ALLEMAAL!
LAAT éaarorn JE SOLIDARITEIT

ook i" de buurten en wijken.



Verslechteringen in de bedrijven
Bezuinigingen in de wijken

WAARVOOR

VOOR WIE

niet voor de havenwerknemer.

niet voor de buurtbewoner.

niet voor de uitkeringsgerechtigde.

WEES SOLIDAIR

In de haven zeggen ze;

We geven onze banen niet op, afspraken uit het Van der Louw-accoord

moeten uitgevoerd worden.

Geen gedwongen ontslagen tot en met 1990.

In de haven zeggen ze; we hebben niet ingeleverd voor grotere winsten

van grote bedrijven.

Vind je ook dat het uit moet zijn met inleveren en bezuinigingen

voor ondernemers en regering:

TOON je dan SOLIDAIR !

SOLIDARITEITSCOMITÉ
Een aantal Rotterdammers en organisaties hebben het solidariteits-

comité met de havenarbeiders opgericht.

WERI MEE HET AL DIE SOLIDARITEIT:

door in je bedrijf, in je bond of in je buurt mee te
helpen informatie te verspreiden.
door sülidariteitsverklaringen op te stellen en
delegaties te sturen.
door manifestaties te bezoeken.

DE STRIJD IH DE HAVEN IS VAN BELANG VOOR ALLE AKTIES TEGEN
HET HUIDIGE AFBRAAIBELEID.
DAAROM VEKMEHT ZE AL ONZE SOLIDARITEIT.

j

SOLIDARITEITSCOMITE MET DE HAVENARBEIDERS
per adres; buurthuis Wielewaal

Rollostraat 75
3084 PM Rotterdam telefoon 01C-4290202

Gironummer 5169979 t.n.v. solïdarHeitscomité met de havenarbeide



i Stukgoed '

'€< '

1

Zielig!
IJc

duimt

undcrnrnKr* |n

In ite slukfiiirds
grn de wiMkhrtwn
nft ffc- h-e). Otuilag

dc n* <er-

IHMIR inpc-
rkliir krlj-

hrt n»
vuur 3M

ktuk&irdail̂ hilci* fungeert

«U riniknlddrl on edi drasltOM!
»rftlrdH«nnK v«i de aihtrid*-
via.rift
Ué|

annJen crdoot te du*en.
te t kun Lainerbedr 1 j t Kt T

prbruiU dt- direklte
tnkttrk. Altnun m
nog

Leo

... :•

"""
de Kteyn
dirvtitu' \,in
*1irn.|f InUn'

m.l

ECC

K'-'
v. -in

l TH

«Ail

t [T

\*

(li-.l H.lill n»-I- :HI.-I.-
l*<t itpYitM-iititii*1 ii -i r>'t i

iv-'l I1'̂ ",?'"»!.-!1' wYi'krïï

fn<««il.ir.rii. fk'.M-if

M.i'Hüi-in'ir'-ii IK-' i 'h' lint fc»i>
rn ffa.-vtirl.-i.- funk! |f», VU'S

T. -I

t UT
In

w l:,tvi-
n 1,,-r»
ooijirk'K-l;
''' '•'""E

ir.
In

"t-n

•ir

>. l.-h llt.rl.-IM U-.lli]J
JJf -Mi-M-T- M'-» 'tik

ik- -lircHif K lic) hem.-l|'li>r« He

(»rc t'riiii' Kikkrlh1'' u (-KV ie- rtin
KMI. 'V-ii vrvi 7VI>IQ M) fpn UUR

ili"ii ui) t' l ven |T. m;i*tU «k

;:i,t71;L"z^n1jl'.S;n<ri'u,:,r K

Wrv(KT!ilir4<it
rcti 2 J -m

Itlr if-Ai-M.il
. Op rlit Kttt

•irTii?*
l̂(i;im ir mitd

wis. l h- Minlriite v
IMM | .üij hccfi iHih nflfilr-s v<TS in (V IIHV

int |n!<-\rr'n. |Ji- «H« i'li-n kt HU

LI >.|i Tii-l 1S.'iMr1|-:.iii, In- ^t,i- <l<-
ic.'pn ï-n tri

tNV In»! nk-rr
rr.ïliklnp,. IV'

mei uitsliit-
n,-n( ïijn s!a-
:< T n> pwtl

»)p ilAUHtdcLl

MI tic tturhgr-

H i* tliUiriuc'C

vnltólrn n VIT
c»v,iiir-r-c. l>;m

ii

*k
d

«l* Lk

l Si-t**(>r

Mol clkr

Bkilrs in

Ou

ik

rit <);>!
n dir 'Ic
(V «ei

IH-IC ^

nfti-nU'is lo.ijn-l1"1!)

i* H'U '•' ?'-(Tl"'"
rtn'-iri, |)).n ;-< tinhf

rn i.i'Jmr^ " »«-t:liHJ-

iV.ty il.il (tr '>< iiK^iil'^'
k' niilt-ril:im^ li.ui'n

M'l (),- .ttlM-nt.-i:

KIM-» k»r-i«lul>rii,
,-<-V< t^ iKTlp'll i-f 11

. hi 'li- d:>>>:l>lr!'h-n.

her.
hliinnrn VIRT onlftlapTt» rn
lltr «i IfcfiOïViirTvî .TiiIi'n,
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Al wekenlang voeren havcnwcrkcrs in de rottcrdamsc haven
aklic. Tegen dreigende ontslagen en verslechtering van dc arbeids-
voorwaarden,

l'oliliek is Kolterdam een bolwerk van de Partij van de Arbeid.
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de de PvdA de absolute meerdcrltcid. Gebruikt dc grootste arbei-
derspartij haar positie ten gunste van de havenwerkers? Helaas
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Actiecomité stukgoed denkt
aan staking van 24 uur
Het centrale actiecomité in de
Rotterdamse haven overweegt
een algehele 24-uursstaking in
bet stukgoed. Vrijdagochtend
vanaf half acht trekken de arbei-
den van Jdéfferiiradoonbedri jven

U waar h**rV*rk^«t ligt naar het
üar In het cen-
I Om zich hier te

laten tincfaijven voor een sta-
ldngn|itfcér$ng. |̂ t verschillende
plaaüen/WMil»*Amsterdam en
Umoiden, vertrekken vrijdag-
ochtend bjtsfèn met deelnemers
aan de r„Open Dag" die officieel
on 9 nor van start gaat.

DoofBRAMHOEKSEMA

Donderdagmiddag om l uur werden
in het gebouw van het gemeentelijk
havenbedrijf in Rotterdam de onder-
handelingen voortgezet over een op-
lossing voor het nu bijna zes weken
durende conflict in het stukgoed.
Vooraf maakten de werkgevers pu-
bliek dat zi} deze middag een „eind-
voorstel"'op tafel legden op basis

waarvan het overcompleet aan per-
soneel in het stukgoed zou moeten
worden opgelost en de rendementen
van de bedrijven verbeterd.

Woensdagmiddag verlieten de on-
derhandelaars van de werkgevers na
een door de Vërvoersbond FNV aan-
gevraagde schorsing van de bespre-,
kingen de vergaderzaal om niet meer -
terjag; te keren. Wat leidde-tot .een
woedend protest van de vakbonds-
mensen. Paul RogenmoUer herimietde
aan de tijdsdruk. Minister De Graaf
van sociale zaken heeft gedreigd dat
hij de overheidsbijdrage van tien
miljoen gulden aan de loonkosten
yan de SHB-pool stop zet als werk-
gevers en vakbonden voor 2 maart
geen oplossing hebben bereikt.

Volgens de bondsonderhandelaars
zijn de besprekingen de afgelopen
dagen al vertraagd omdat, de werk-
geversdelegatie voortdurend van sa-
menstelling wisselt, wat af en toe tot
„koerswijzigingen van vele graden"
leidt.

In het kader van de verrassingsac-
ties legden donderdagochtend 460
mensen in het stukgoed het werk.
neer. In de namiddag kwam het

actiecomité opnieuw bijeen. Paul
Rosenmöller bevestigde dat hier het
voorstel zou worden besproken om
vrijdagochtend „verscherpt" op te
treeën. Daarbij werd gedacht aan
een 24ruursstaking.

Zowel het Rotterdainse solidari-
-.jèltscomttè als de Veryoersbond krij-
v gen: voortdurend berichten binnen

van mensen zoweljin Rotterdam als
;uit het land die Vrijdag deelnemen
asn; de „Open Dag". De FNV in

.Amsterdam heeft "bussen gereser-
.• veerd die vrijdagochtend om 8.30 uur

van. het Museumplein vertrekken.
Ook een delegatie van het personeel
van Hoogovens gaat per bus naar
Rotterdam. Groepen havenarbeiders
in Amsterdam Drillen per trein. Het
gebouw de Doelen is vanaf het Cen-
traal Station in de Maasstad slechts
enkele minuten lopen.

Het ÖVB heeft, een kort geding
• aangespannen tegen de Vervoers-
bonden FNV en CNV alsmede de
werkgeversvereniging SVZ om toe-

. gelaten te worden tot het overleg
tussen de partijen over de problemen
in het stukgoed. Alle drie gedaagde
partijen zijn hiertegen.

pV fTT
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GEEFT U NU OP ALS ABONNEE OP D E

Aan de ommezijde van dij* pamflet ziet u een kleine greep uit de

vele stukken, artikelen!en berichten over de acties in de Rotter-

damse haven. Het laat zien hoe ons dagblad De Waarheid niet alleen

informeert over de stakingen, maar ook volledig achter die acties

staat en met haar berichtgeving de solidariteit met de acties helpt

organiseren. Omdat zij ervan overtuigd is dat die strijd rechtvaardig

is en gewonnen moet worden. In de afgelopen weken hebben wij onze

krant mede daarom dagelijks in de haven gratis verspreid en misschien

heeft u daarbij zelf de conclusie al getrokken dat De Waarheid —

ook al is het maar een kleine krant - een goode krant is. Want De

Yfaarheid staat aan de kant van de havenarbeiders en niet aan de kant

van de havenbaronnen, zoals vele andere dagbladen* Wij roepen u

daarom op om van uw kant ook De Waarheid te steunen in haar strijd

tegen het Lubbers-bewind, tegen|afbraak van sociale voorzieningen,

voor werk en een beter bestaan. U kunt dat doen door onderstaande

bon in te vullen en deze op te sturen aan: De Waarheid,

$ ' Antwoordnummer 2518

10OO PA AIISTiiRDAM

Een postzegel plakken is niet nodig.

Doe het nu. - wordt abonné op De Waarheid, de krant voor

actie en strijd .

Naam

Postcode en plaatsnaam

Gironr,

.Adres

Hierbij abonneer ik mij op Je './aarheid. Ik kies daarbij voor ;

O oen volledig abonnement. Ik betaal voor de eerste xes weken f.15
Zonder tegenbericht blijf ik daarna abonnee en betaal

o f.20,90 por mnd. (aut.incasso)
o f. 62 ,7O per kijartaal-accept—f;iro

O Een vrijdag-zaterdag abonnement voor f.7»65 per mnd, (aut,incasso]
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Tien redenen om geen Shell te tanken

1. Shell is een belangrijke steunpilaar 6. Shell gaat door met investeren
voor het apartheidsregime in Zuid-Afrika

Olie is onmisbaar voor elke modern»? samenleving en voor elke
moderne oorlog. Shell steunt door rijn aktiviteiten in Zuid-Afrika
hei apartheidsregime op een zeer strategisch terrein.

2. Shell schendt het internationale
olie-embargo tegen Zuid Afrikd

Praktisch alle olieproducerende staten hebben een verbod op olie-
levering aan Zuid-Afrika. Toch voert Shell in Zui'i-Alrika olie in,
zorgt dal i,!-:ze in de haven van Dutban tuin land komt en verwerkt
de/e olie tot benzine en andere onmisbare produkten.

. Shell levert aan het Zuidafrikaanse leger
en de politie

Onder de Zuidafrikaanse wetgeving wordt olie gerangschikt als
"oorlogs-munitie". Ongeveer twintig procent van de brandstof
die het Zuidafrikaanse leger en de politie gebruiken voor de onder-
drukking van de zwarte bevolking, de illegale bezetting van Nami-
bië en de aanvallen op de buurlanden zijn afkomstig van Shell.

4. Shell is direkt ingeschakeld
in de oorlogsvoering

De raffinaderij, de oliepijpleiding enz. van Shell in Zuid-Afrika val-
len onder de wetgeving op "strategische sleutelpunten". Zij wor-
den verdedigd door bewapende troepen, ingehuurd door Shell,
die vallen onder het kommando van het Zuidafrikaanse leger.

Jt. Shell versterkt de Zuidafrikaanse
ekcnomie

Shell is niet alleen aktief irt de Zuidafrikaanse olie-sektor. In de
mijnbouw is Shell ondei meer betrokken bij de winning en de ex-
port van steenkool, en brengt zo deviezen binnen voor het apart-
heidsregime. Ook bij de winning van het voor de wapenindustrie
onmisbare wolfraam is Shell betrokken. Wellicht nog belangrijker
is Shells overdracht van technische kennis aan de apartheidseco-
ncrnie. Deze kennis wordt ontwikkeld door Shell in Nederland om
vervolgens in Zuid-Afrika gebruikt te worden.

Terwijl allerlei buitenlandse ondernemingen zich terugtrekken uit
Zuid-Afrika. gaat Shell door met nieuwe investeringen. Shell
kocht de belangen van een kleine Amerikaanse oliemaatschappij
in Zuid Afrika op en investeert f 70 miljoen in een nieuwe zink-
lood mijn

7. Shell is een slechte werkgever
in Zuid-Afrika

Shells zwarte werknemers en de vakbonden zijn slecht te spreken
over het sociale beleid van Shell in Zuid-Afrika. De lonen zijn laag,
de promotiekansen gering. Een zwarte werknemer werd zelfs ont
slagen omdat hij weigerde voor Shell te spioneren, tn do
Rietspruit-kolenmijn werd een arbeidskonflikt opgelost met traan
gas. rubberkogels en massa-ontslag.

8. Shell is doof voor het
Zuidafrikaanse verzet

Shell weigert te luisteren naar de Zuidafrikaanse organisaties, die
de terugtrekking van het bedrijf eisen, zoals de Zuidafrikaanse
Raad van Kerken, de bevrijdingsbeweging ANC, de politieke koe-
pelorganisatie UDF en de vakbonden.

9. Tegen Shell loopt een
internationale kampagne

In een tiental Westerse landen loopt een kampagne voor terug-
trekking van Shell uit Zuid-Afrika en Namibië, bijvoorbeeld in de
Verenigde Staten, Australië, Scandinavië, Engeland en Neder-
land. In Nederland wordt de aktie breed ondersteund door onder
andere Pax Christi, de Novib en het IKV.

10. Shell is hét voorbeeld
Shell is één van de grootste ondernemingen ter wereld. Wanneer
Shell zich terugtrekt dan zullen er anderen volgen. "Zoals Nelson
Mandela het symbool is van alle politieke gevangenen in Zuid-
Afrika, en er met zijn vrijlating vele anderen vrij zullen komen, zo
staat Shell model voor de Westerse bedrijven en zullen er na het
vertrek van Shell anderen volgen", aldus mevrouw Frene Ginwala
van het ANC.

Shell heeft aangegeven dat het bedrijf zich uit Zuid-Afrika zal terug-
trekken ais de internationale druk groot genoeg wordt. Daarom,
koop geen Shell-produkten, rijd de Shell pomp voorbij als het enig-
zins kan. Zo geven wij een duidelijk signaal aan de direktie van
Shell:

Shell smeer 'm uit Zuid-Afrika en Namibië
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DISTRIKT ZUID-WE5T
Westzcedijk 7SjPastbus 23025
3016 AG ROTTERDAM
Tul.: 010- 4365455.

Cirk.nr. 169 M5/EH

C O N C F R N

C O N C E R N S

NEDLLGYD
INTERNAT10 MULLER
PAKHOED
FURNESS

G E G E V E N S

S T U K A D O O R S

QUICK DISPATCH
MULLER THOMSEN
M,T. WAALHAVEN
SEAPORT TERMINALS

OMZET

HERKNEMERS

WINST

ruim 9 miljard gulden ƒ 9.000.000.000,-

ruim 32.000

ruim ƒ 140.000.000,- in 1986 140 miljoen

HAVENSTUWADOORS

OMZET

WERKNEhtRS

AANDEEL

Qntslagdreiging voor

ruim ƒ 290.000.000,- in 1986 + 290 miljoen
totals omzet in de sektor 1986 + 440 miljoen

ruim 1850 plus SHB garantie + 1200
totale werkgelegenheid in de sektor 5050 in
1986.

+ 66?ó uitgedrukt in omzet.

+ 60S> uitgedrukt in werkgelegenheid.

82 beambten en indirekt-personeel ondanks de

toezegging van concerns + 200 werknemers te
herplaatsen binnen de concerns tot 1990.
46 havunwerksrs in dienst van deze bedrijven.
208 havenwerkers in dienst van de SHB.

't
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DI5TRIKT ZUID-WEST
Westzoódijk 78; Postbus 23025 /•'
3016 AG ROTTERDAM
Tel.i 010- 4365455.

Cirk.nr. 164 MS/FH

MEDLLOyD _CONCERN
OMZET

WERKNEMERS

WINST

Bedrijven in sektoren

Havenstuwadoors

OMZET

WERKNEMERS

AANDEEL

4.6 m/cl

15.800

1986 80 m/n

ƒ 4.600.000.000,-

1985 160 ro/n

luchtvaart, binnenvaart, wegvervoer, rederijen,
expeditie, cargadoors en havenstuwadoors.

Quiek Dispatch
in 1985 werd Kroonval overgenomen.

115 m/n *

SHB garantie + 280

/3 van de totale stukgoedsektor.

1986,

1986 + 760

Nedlloyd neuft een aandesl van 38,5 % in de ECT.

Nedlloyd heeft in januari 1987 Van Gend en Loos overgenomen, een concern met 6000
werknemers.
Als gevolg van deze overname worden een groot aantal mensen intern herplaatst.

Quick Dispatch wil nu 46 havenwerkers ontslaan.
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JËRUÖËRSBOr-

OISTRIKT ZUID WEST /'
Westzeedijk 78, Postbus 23Q25 îfed i
3016 AG ROTTERDAM ~. *.'""„V"
Tel; 010 - 436.54.55. *,-

Cirk.; nr. 170 OM/OVE

AKTIEOVERZICHT

Aan beide Maasoevers gisteren akties.
Op de dag gingen eruit Kuhne en Nagel Lloydkade.
Unipoort (ook K+N)
Aan de overkant gevolgd door M.T. Waalhaven, MTR Beatrixhaven en SPT Margriet-
haven, ook SPT Brit.haven ging eruit. Cl.D. nam het over voor de avond, alle
lokaties.

HET OVERLEG

Wat moet je daar nu over zengen. Het is gisteren wol begonnen, maar al hesï snel
werd duidelijk dat niet de afspraken. (dus e,en,j vervolggesprek) zou plaatsvinden.
Werkgevers stelden al heel snel, dat zij geen inhoudelijke gesprekken meer wensten
te voeren. Zij hadden kant en klaar een eindbod in hun tas; Daar konden wij nog
vragen over stellen, maar aan de inhoud zou dat niets veranderen. We hebben de ver-
gadering toen maar gesloten en daarna het stuk meegenomen.Uitgebreide informatie
hierover vandaag in de DOELEN.

Wij roepen u op tot een

24-uurs staking.

Die begint vanmorgen om 07.30 uur.

Het inschrijven qebeurt in de Doelen, waar een open dag wordt gehouden,
allerlei informatie wordt verstrekt aan stakers en belangstellenden.

waar

Het is absoluut nodig dat alle stakers daar aanwezig zijn.

Parkeergelegenheid in het Hertenkamp, vlakbij de Doelen, te bereiken langs hot
Bouwcentrum, pendelaars neem een Rotterdammer mee nis gids.

I

Rotterdam, 27 februari 1987 Het centraal aktiekomitee,



Programma hal van de Doelen.

07.45 uur Muziek Lazy Bones

08.30 uur Opening rfoor Paul Rosenmöllor

09.00 uur Muziek Lazy Bones

09.15 uur Qpenina door het solidariteitscamitoe met de havenwerkers door
Mirian Zimmerman en Georqo Klassen.

09.45 uur Muziek Lazy flones

10.30 uur Hans Hekkinci, havenwerker uit Amsterdam

10.45 uur Muziek aardappeleters

11,45 uur Daan Keiler Sugba

11.50 uur Vrouwencomitee spreekster

11.55 uur Stolk spreker i,

•12.05 uur Muziek trio- Cor Witjes • •

12.50 uur . Henk Krul distriktshoofd Industriebond FNV Rotterdam

13,00 uur Muziek trio Cor Witjes

13.35 uur spreker/ster Rotterdams overleg bewonersorqanisaties

13.45 uur Muziek tante Sien

14.15 uur Maria van Veen, voorzitster .vrouwenbond FNV

14.25 uur Muziek Ska Masters

15.00 uur Hans Visser Diakonaal centrum Pauluskerk

15.10 uur Johan Stekelenburg, vice voorzitter FNV

15.25 uur Muziek Ska Masters

16.00 ugr Afsluiting door Arend Drenth en Mirian Zimmerman

16.15 uur Muziek Ska Masters
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Op m ei a n d ci <.| 2 t ' c - b i u a r i 1 0 ï i 7 is door d r io porsonsn bi j q t - v o c - i j d

p a m f ü o t v e r s p r e i d o n d r - r d o n t a k o n r l o havenwerkers .

S j r j n n l ' - n ion t e n :

1 . Vrouw: uiujovof v 2'j janr, ]nn<i 1 .70 meter, normaal p < - ; > t u u r i

l i i - l i l 1 - 1 ond h.il!" l.ini; h.Kir, rjfikleod in blLi/iuwc h a J l

liUiqc? jnn, '-),:ai on iTHjolma t. i g qehi1_ voorzover

w a ii i n i1 r> in b a ;i r .

'i. Man : Ongoveer 20 H 'i'2. jnar, lanq 1.75, tenger poütuuri

zwart punkachtig kapsel, donkere kleding, draaqt

legerschoenen.

3. Man : Ongeveer 40 jaar, gekleed in groen half lange jas,

donker blond golvend haar.

Vervoer: onbekend.



STUKGOED, ZUIVEL, AMBTENAREN, STAAL
Eén strijd in alle sektoren!
Alle open zijn gericht op tle strijd in
de Rotterdamse 3tukgoed3oktor. De arbei-
ders die daar werken ai.In al vaker een
voorbeeld geweest voor hun kameraden In
de andere bedrijfstakken. En d&(Lr pre-
cies willen de barxr. oen voorbeeld stel-
ler-. Hat gaat allang niet meer om eon
konflikt in de haven alleen.

Overal staan massale ontslagen voor de
deur. Bij het gesraentepersoneel, in het
onderwijs, bij het openbaar vervoer en
bij de PTT. In de metaal-, de vlees- on
de zuivelindustrie. Bij Hoogovens, Phi-
lips en Shell. Het kapitaal wil ook
loonsdaling*n. En flaxibilisering ow de
bazen het recht te geven op gratis over-
werk, ploegendiensten en weekendwerk.

Dét Is de inzet in de Rotterdamse haven
Dat is overal de inzet. Daarom vormen de
akties in de stukgoedsektor een beslis-
send moment voor alle bedrijfstakken. •

Bij de container- en kolenoverslagbe-
drijven v£C7, EMO, Swarttouw) hebben de
arbeiders da't begrepen en legden ze her-
haaldelijk spontaan het werk neer zonder
op de vakbond te wachten. BIJ Coberco in
Eefde en Arnhem zijn tegelijkertijd ak-
ties bezig, net als in het onderwijs.
Solidariteit bestaat nu eenmaal niet uit
aoole telegrammen, het "besmetverklai-en"
van goederen of inzamelaktles, Solidari-
teit betekent zélf in aktie komen, alle
gevechten verenigen.

De Britse mijnwerkers en de drukkers in
Wrapping lieten zien dat er niets be-
reikt wordt met langdurige, geïsoleerde
stakingen In één sektor. De mijnwerkers
in België daarentegen, en de spoornannen
in Frankrijk, bewezen dat de uitbreiding
naar andere sektoren regering ei. bazen
kan dwingen een stap terug te doen.
Daarom moeten we ons massaal verzamelen,
sanen praten over de inzet, eisen stel-
len voor alle arbeiders, massale delega-
ties sturen naar bedrijven in de omge-
ving, ongeacht wat de vakbond zegt.

Alle arbeiders kijken naar de aktlenld-
delen in de stukgoedsektor. Straks zul-
len de vakbonden dezelfde taktlek overal
toepassen. Wat is nat effekt van de
"verrassingsaktles"? Niet de bazen, naar
de arbeiders worden er door verrast! ZfJ
kunnen niet bepalen wéér er wordt ge- )

staakt ol' wannéér. Ze hebbon niets te
.-'.eĝ en over de doelen en middelen van de
sxrijrf. Ze missen algemene vergaderingen
vrfear ze zfelf kunnen dlakusslören en be-

!>e bazen kunnen de "vorraaalngsaktles"
net zo lang uitzitten als ze willen om-
dat ze elkaar ondersteunen. Eii de vak-
bonden zullen er mee doorgaan tot alle
arbeiders ontmoedigd zijn en de strijd
opgeven. Daarom is het ze tenslotte te
doen. De arbeiders die dat begrepen heb-
ben kwamen al zelfstandig in aktle en
gingen door tegen -de wil van de vakbon-
den in .

Prikakties en de onderhandelingstafel
leiden niet tot een overwinning. Alleen
als de strijdende arbeiders dagelijkse
.en Massale vergaderingen organiseren,
als ze de strijd uitbreiden over «eerde-
re sektoren tegelijk kunnen ze «innen.
Het moet nu verder gaan dan in 1979 net
de algemene vergaderingen op het Afri-
keandcrplein. Net als de arbeiders in
Polen in 1980 moeten M de strijd uit-
breiden tot over de kunstmatige grenzen
van de sektoren.

De strijd in de Rotterdamse haven is de
strijd van èlle arbeiders. Daarom is het
nodig dat de arbeiders in andere sekto-
ren die strijd ondersteunen door zelf in
beweging te komen. Daarvoor zijn massale
delegaties onontbeerlijk om bij andere
bedrijven tot strijd op te roepen. Da
beweging komt alleen verder door geza-
menlijke akties en vergaderingen, door
de strijd zélf ter hand te nemen.

1O februari 1987,
INTERNATIONALE «COMMUNISTISCHE STROMING.

Openbare bgeenkomst
Zaterdagmiddag 14 februari, l uur
Buurthuis "Sarto"
Brede Hllledijk 75

Rotterdam

Postbus 11549, 1001 GM Aasterdc



Rotterdamse vrouwen in V Kot

Antwerpse
JL 'JMte vif

soepelheid:
spookbeeld

JL Cl!/ 7.H-ï-^7

door DOLEV VM HEEST

't Kot Zo heet hetplaattinE-
bureau van de Belgische
Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
aening in de Antwerpse ha-
ven. Ontdaan en kwaad zijn
de echtgenote van Rotter-
dam» havenwerken bij de
aanblik van deze veehal. 4k
snap niet dat die Antwerpse
havenarbeiders deze slaven -

'behandeling pikken", zegt
een van de Nederlandse vrou-
wen.
Het •vrouwenkomiiee'. een
groep vrouwen • van Rotter-
damse havenwerken die ac-
tief solidair is met hun man-
nen, ging gisteren op stap naar
Antwerpen. Maar het WA*
geen gezellig uitje. Hei plezier
bleef voor de m«sten beperkt
UK een imponerende bak 'Irie-
ten'.
Hrt vrouwe nkomiue. enlgefym-

• pmhisatiwn en een vrij aanzien-
tijke delegatie Hakende stuk-

•goedwerkers wüden mei «gen
'Ogen uen ho» de Antwerpse hft-

«jmweztge dok werkers.
Plotseling klirmeenRotterdamse
havenwerker met een megafoon
opeen van de verhogingen, maar
zijn verhaal gaat reddeloos onder
m de ïee van geluid, Een onge-
schoren poliiieapeni traeni hem
hel wtxïrd ie oninemen, maar de
dakwerkers tieunen hun Neder-
landse collega mei gejoel De
agent naakt zijn poging
Dan klinkt dr bel van l uur- Offi-
cieel duun de verdeling van hel
werk tien minuten, m*ar tot

stomme verbijBierinj van de Rol-
lerdamse vrouwen blijken de
kaarten al u rijn geschud: btnner
dftrtJff seconden hebben alle
ploegbazen het pand al verlaten.
Een verstaanbare Belg tegenover
wn lid van het vrouwenkomitee-
J)p( bnchikbare werk wordt
voortijdig verdeeld". Gedupeiwle
hei wachten buiten 't Kul krijgen
de gelukkigen van de ïoreman-
nen te horen dat ze vandaag mo-
gen werken. In sommige gevi}-
Jen worden lij van ttvoren apyt-

• Vrouwen van Aoiierdamse havenwerken deton jwmf letten uit in deoninlddelilfke omgeving van 't Kut.

beid. hoewel dil een verboden
praktijk is.
Maar in Antwerpen blijkt wel
meer te kunnen dat oÜicieel het
daglicht niet kan verdragen. Hei

syndicaal' (de Belgüche vtkbon-
denj ts volgens ontevreden dok-
werken een uitermate corrupte
bende. De kaderleden van de
bonden jouden uil eigenbelang

.
— aan hun wtrk komen.

.Even voor enm siromen ro'n
•vijftienhonderd Antwerpse ha*
••verwerker* de airuuuneha) bin-
nen. J> Botlerdamse vrouwen.
ptus hun aanhang, volgen door
de nulduen klepdeuren. Het U-
JereeJ dat zich tannen aan hen
ontvouwt wekt ongeJoot. Een
onmetelijke, kleurlore loods, ge-.
vuld met een babyloniKn gcroe-
xenwm Op een «oort pier. «n
verhoging wwtan een dichtff
.ümmeide balunnde U beveniftd,
kwpi een tienul ploegbazen. Vut
daarboven kijken zJj neer üp de

samenspannen met de ploegba-
zen.
Een foreman geeft volmondig
ioe dat hij «lechu vrienden en
kennissen de baanoes locschulft
..Maar dat is toch logisch, want
van hen weet ik dal ze hard wer-
ken"- Pas all er werk ie ov« ü,
komen de anderen aan bod. Eén
ploegbaas is nog duidelijker. „Ik
onihoud dal ]«nand mij vijftien
par geleden, toen ik nog gewoon
dakwerker was. heeft beduveld.

. Die krijgi bjjmij nimmer werk",
Een Antwerpse dokwerker. die
vandaag geen werk heeh gekre-
gen, voor de zovedsie keer dtt
(aar, loont toch begnp voor de
ploegbazen. Zij moeten van hun
werkgevers ploegen samenstel-
len, waarbij «n man gemiddeld
vijfhonderd u>n goed per dag
dient te versjouwen, aldus deze
havenwerker. Slaagt «n ploeg-
baas er esn «anuü keren mei m
om zon ploeg samen ie stellen,
dan staat zijn «gen bun op hei
spel.
De Rotterdam» vrouwen lopen
verslagen rand. ,£taal onze man-
nen dn systeem binnen kon ook
w wachten?' £tn beminnelijke
oudere Antwerps* navtTjV/frfeer
mukl hun dadelijk dat hij du
jaar pas één dac heeft gewerkt
..Ik blijï doppeiV1. legt H doe-
lend OP het halen van een stem-
pel dat hier ook in 't Kol gebeurt
„Het is hier, zeker In de winter-
maanden, gewoon een werkloos-
heidsbureau", merkt een collega
op- „AJJcei. de vaste mannen,
vooral jonge kerels, krijgen werk.

Wij halen hier dagelijks on»
dop".

Beestachtig
'i Kot is, op hei geschokte vrou-
wL-nkomilee en wai aanhang na.
Leeg. De politieagent vraagt de
pers mee te komen naar zijn die*
nsthok. een kale ruimte, waarin
uch een zendinsullaue bevindt
die in een museum niet 1OU mis-
slaan Hel ts ook h J er een en al
mistroostiEheid- „Hier binnen
heereen beertachliRe loecun-
den", icgi de ongescnuren agenl,
„het is noe erger dan in de rest
van 'l Koi', De vrouwen zijn op-
gelucht als ze weer buiten staan.
Op hun middagprogramma staat
verder «n tmtmoeüng met een
Antwerps vrouwencorniléFdat bij
nader inzien uil één marxistisch-
leninislr blijkt te bestaan Onder
het waleend oog van de leuxe
'Doe de rijken de kriró betalen'
houdt deze Antwerpse een slaap-
verwekkend betoog over de klas*
sestrijd van de arbeidersvrouw,
Een Ud van hel Nederlandse
vrbuwenkomifee weet d* rede-.
voering u beëindigen mei de be-
vrijdende zin .Zuilen we niet
even koftic inschenken?". Spe-
ciaal op verzoek zingen de Rot*
Wrdamse dames ter afsluiting een
suïjdiied voor de eenzame
Vlumse strijdster. De mannen
worden uit een tapperij gehaald.
De busjes rijden terug naar de
Maauud. waar het soepel wer-
ken — de "Qexibüisenng" —- op
ï'n Antwerps voorlopig nog
slechts een spookbeeld is.



Itoda Morgen
Postbus 51245
3007 CE rlotterdam
010-4199054

Hotterdam, 28-1-'ü7

UITNUUIGIUC

Dijeenkomst over de f:ottg.rdamag__ha_vBnstakinci

zondag 1 februari a,s.
aanvang:
plaats ;

uur
Salvador Allende Centrum
UI jiiliuuun 13 J
Kotterdam (bij Station Ellaak)

Oeste vrienden.

Zoals jullie waarschijnlijk reeds uütün, zijn er ui ruim
een waak utokingsaUtiut rjuandu in du nluktjuud-ttuktor uun da
nottardainaa hijvan.
Aunluiding tot dw*u ataking is ei o aünUontiioinQ van du Ilot-
t«rdwm»u httvunfoaronnun. vurunigü in de SUZ, dot (jij G be-
drijvan in tutaal ^Sü stukijooduerkers en kantoorpersoneel
ontslagen zouden moeten morden.
Tenzij...
Ten/ij uu hauenuurkui's akkoord rjaan met üon iünclalijka ur-
baidapool, Uovriw^inij uan lonun, u^nuijzun uan roo»tur*yrlje
dt»ü*ri dour Ijoüi l J l't> lu iijl rnj, ui LlirulJing uurktijdon, uit-
biaiiJinQ wöukond-werk, uitbreiding kombi-funktids/ verslach»
teringen ov/er de helu lijn.
uiant de uei-kelijke oorzaak uan de strijd die in de Rotter-
damse hauen is losgebarst, zijn de flexibiliserinQsoissn die
de hauenondernemers op tafel leggen. Niet alleen in het
stukgoed, maar ook in de andere hauensektoren. Vergaande me-
chanisering en automatisering moeten vooraf gegaan worden
door aanpassing uan de organisatie uan het uerk. Flexibele
werkers: op komen drauen op de tijden dat er werk isj thuis-
blijuen met een (N)uiV-uitkering als de baas je niet nodig
heeft.
Oat is ook hetgene wat er in de rest uan Nederland gebeurt:
mensen zijn ontsloten en uordun rjun um-)uornji..-n uni uuor in da
iicdiijuon ta guan werken op basis uan 2erangii kontrakten.
De havenbedrijuen kunnen dit alleen maar bewerkstelligen als
de macht uan de arbeiders, verenigd in de vakbonden, gebroken
uordt. De SUZ roept al jarenlang dat ze alleen maar 'zaken
kan doen' met vakbondsbestuurders als die zich ontdoen van de
radikale leden en kaderleden en zich volledig naar de konkur-
rentiopositie en de belangen van de bedrijven schikken. Het
Uervoersdondbestuur richt de aano'acht uitsluitend op de ont-
slagen, en laat zaken als flexibilisering in het ongewisse.
Hst staat vast dat als de hauenuerkers met sukses ontslagen
en flexibilisering wetan te keren} dit een stimulans zal zijn
voor andere werkers oi.i zich hiar ook (üpnieuu) tegen te ke-



ren.

De llode Morgen (al n^r^n juc,r aktief in Lis .'latterdamsc haven)
organiseert een i nf orHatia- en diskuaaie'ii jcenkoiast uoor men-
sen oie onze krint Ic-zan C.TI u^ar ue op do bcdrijuün i.iiju sa-
menuerken.
Op Oeze bijeönUor.iüt zullen hauenuerkora uit liotterclam on an-
dore havens aan^ezin zijn,, ib-aaroniJer ook Antuarpen.

zondag 1 Februari
14.UQ uur
Salvador Allende Centrum
Uijnhauen 2'S
flotterdafn.



HAVENAKTIES VROUWENKOMITEE

28 januari 1987.

VROUWEN ! STRJJDT MEE ! !

Onze mannen zijn nu al meer dan een weeX akties aan het voeren
tegen de ontslagen die de werkgevers willen doorvoeren.
Wat ontslag betekent daar kunnen we ons allemaal wel het een
en ander bij voorstellenstfW,bijstand, de eindjes aan elkaar
knopen,steeds lagere uitkeringen geen(ander)werk in het voor-
uitzicht, en ga zo maar door.

Onze mensen hebben jarenlang hard gewerkt in de Rotterdamse
haven. De havenbaronnen hebben daar veel mee verdiend...
en nu willen ze de havenwerkers een schop geven.
De mensen die achter zouden blijven in de haven zijn ook
niet veilig voor de werkgevers:

Want naast de 350 ontslagen willen ze:

* in de komende jaren nog veel meer havenwerkers ontslaan.

* de roostervrije dagen willen ze aanwijzen.

* de pensioenpremie door de arbeiders laten betalen i.p.v.
door de werkgevers:dus na jaren inleveren,nu nog meer
inleveren (in plaats van de beloofde arbeidsplaatsen).

* flexibilisering: dat is een mooi woord voor zaken als
" altijd inzetbaar zijn, altijd klaar staan voor de werk-
gever" enz, enz. Dat houdt ook in dat je niet meer weet
wanneer je man wel moet werken of wanneer niet.

* week-end klos: niet meer eenmaal in de drie weken een
zaterdag, maar ook op zaterdagavond en op zondag, als
het de baas uitkomt. Dit wordt VERPLICHT!

ONDERSTEUNEN
Dit zijn naast de ontslagen de verslechteringen die de werk-
qevers door willen voeren.
He mannen pikken dit niet en voeren akties.
WIJ VROUWEN zouden die strijd moeten ondersteunen11
Dit gaat onszelf aan. Wie moet er straks die eindjes aan
elkaar knopen?!

Staken is moeilijk, en kost natuurlijk geld maar:
als de havenbaronnen nu winnen, als ze de strijd van de
arbeiders kunnen breken dan zijn de havenwerkers vogelvrij
verklaard, dan kunnen de werkgevers elk jaar, op elk moment
alles waar onze mannen en wij ook! jarenlang voor hebben
gevochten, stuk voor stuk weer afbreken.
DAT KUNNEN WE NIET AKSEPTEREN!
De werkgevers willen terug naar de jaren dertig, maar wij
niet!!!

Z.O-Z



vrouwen komitee

Daarom hebben een aantal vrouwen een vrouwenkomitee opgericht
dat aan de strijd aktief wil deelnemen.
Een buurthuis: de AREND en de ZEEMEEUW, heeft ons een ruimte
ter beschikking gesteld.
Daar kunnen we informatie verstrekken aan vrouwen e.d.,
we kunnen bijelkaar komen om b.v. gezamenlijk spandoeken
borden en pamfletten te maken enz.

Daarom willen we alle vrouwen oproepen om naar het vrouwenkomitee
te komen.

Op dinsdag 3 februari a.s. van half 2 tot 3 uur willen we
een bijeenkomst houden en te bespreken welke konkrete aktiviteiten
we kunnen organiseren om de akties daadwerkelijk te ondersteunen.

Mocht je dinsdag niet kunnen, er zijn iedere ochtend wel
vrouwen aanwezig.

K O M T A L L E N ! l l Dinsdag 3 februari half 2

AREND & ZEEMEEUW

Texelsestraat 18

Rotterdam-zuid

tel. 010-481.56.55

Je kunt ook bellen 's avonds naar
Halinka Augustin Joke Bu.ytendi.jlr

tel.419.90.54 tel. 432.94.74
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"WAT NU IN DE HAVEN GEBEURT.

GAAT IEDERE ARBEIDER

IN NEDERLAND AAN"

\w met leden van het SHB~aktiekomitee



Rode Morgen 11 februari 1907

Interview met leden van het SHB-aktiekomitee
Tijdens de eerste weken van df h.ivonr.tdkinqj wcrrt bij de SHB, de arbeidspool
i n de luwen, een KHB-akt icki.,i:r t u i- opqericht. IU] de SUB werkt ongeveer de
hol ft van do stuki)ut>d jrl..,;i,l.-i-:;. Ui-I kouiiteo bcstjat uiL een aantal leden en
k-iduiltidpn van de twee biilanrgri jksto bondein in do haven (de Veivoersbonel-
r"4V en hut Oiulhcinkuli jk V<;! bond van Uedrijf«organisaties, OVBjrm onqe-
ur'jdnisterden. H<>t kaai toe Küt to Ü<ÜT.V n tiet h«;t vrfiimenkooitee oon aktie-
cem.rum op. Daar komt-n it-durp daij suikers l>i joon om d t- situatie te bespre-
kut i en jkUvitiMtrn voor te bi>r"id<.-n. Enki>lc tTW-kudorloden van hot SIIB-
Komitee nomen ook dorl aan h-t Centraal Aktiekor-iitee vuor de hele haven-
De HoJe Morijen iiod een interview mut 5 leden van het :3takintjskomitee: Fred,
Put-i., Prits, Lau en J«roon. Do ocrstf; twe.; z i jn lid van het OVBj de anderen
van de Vervoersbond FNV. Het interview vonü plaats in de derde stakingsweek
op donderdag 5 februaci, ödn dag nsdal in Den liaay hut overleg tussen de on-
iltdrneraets, de vervoorshonder. en hot mir.istcriu van Sociale Zaken was hervat.

Kode Horqen: Vat is -i.- jv,.v.'. dit
,.'.,j;:t '!• t .;:!H-,ikt;A*ii;i>.i-.- h^ïh.

':-.:*'*•. Wij willen dat er geluisterd
wordt naar de mensen van de werk-
vloer. Wij zijn op de eerste plaats
voor die 350 arbeidsplaatsen aan de

bak gegaan. Maar nu blijkt, na dik
twee weken, dat die 3SO ontslagen in
hot overleg in Den Haaq als wissel-
geld gebruikt worden om onze arbeids-
voorwaarden in de CAO te verslechte-
ren. Dat wil dus zeegen: meer flexi-
bilisering. Ora een voorbeeld te noe-
men: er wordt dus door de Vervoers-
bond onderhandeld over de invoering

GEGEVENS l ADRESSEN
NEEM EEN ABONNEMENT OP DE

KUUE MORGEN

i> jaarabonnement
O stounabonnement
U ciboiinement in

gesloten envelop

f 15,-
ƒ 25,-

ƒ 27,50

Schrijf even een briefje naar
onze postbus in Rotterdam en
verneldt uw naam, adres en woon-
plaats en het soort abonnement
dat u wenst. Betaling pas na ont-
vangst van een acceptgirokaart.

ISSBI-nunBier 0166-1078
f

[>e Rode Morgen verschijnt
onder verantwoordelijkheid
van de Centrale Leiding
van de GUL.

GHL/Rude Morgen
Post-bus S1245, 3007 GE R'dara
PO&tgiro 4428359 Rotterdam

t.n.v. Penningmeester
Rode Morgen

Telefoon 010-4199054

KONTAKTADRES/BOEKMINKEL/
BIBLIOTHEEK:
Rotterdam: Brede Hilledijk 67a
Telefoon 010-4860045

van een landelijke SHB. Dus werken
in andere havens. En als het aan de
direkteur Elshove van de ÏHB ligt ook
in andere sektoren buiten de haven.
Daar is een aoarte CAO van de SHB
voor nodig, los van de vasten (de
werknemers die niet bij de SHB, maar
direkt bij de havenbedrijven in
dienst zijn - redaktie RM).
Er wordt in Vlissingen en Amsterdam
met andere arbeidsvoorwaarden gewerkt
dan hier. Dat zullen ze door elkaar
gaan husselen en daar kunnen voor ons
alleen maar verslechteringen uitko-
men. Bovendien, als er een aparte CAO
komt dan worden we afgescheiden van
de vaste mensen. Wat blijft er dan
over van onze eenheid als havenar-
beiders?
Fred: Het gevaar van een landelijke
SHB is dat de mensen gaan zeggen:
laten die SHB'ers het verder maar
uitzoeken, «ij treklcen ons terug. Wij
hoeven niet landelijk te werken.

EEN GEDEELTE UIT EEN STAKINGSLIED
VAN ROTTERDAMSE HAVENARBEIDERS
Het heeft er maandenlang al in gezeten
want het baassie die dacht dat 'ie alles kon.
Maar een ding was hij schijnbaar toch vergeten
die havenwerker die is echt niet dom.
Ik moet nou ook flexibel zijn
en zondags niet neer langs de lijn,
want hij wil dat ik naar m'n werk kom
en 's nachts wordt ik ook aan 't werk gezet
nou ik lig liever in m'n bed
dus daarom staak ik, is dat nou echt zo stom 1

REFREIN

't is allang voorbij die mooie lonen
ze hebben alles toch al in gepikt.
Ha, nou willen ze dat je op het werk blijft wonen
geloof me nou die bazen zijn geschift.

Nou moet ik ook in Mokum kunnen werken
in Vlissingen in Dordrecht en Den Haag.
Want Zeebregts zegt we moeten ons versterken
of ik dat nou wel wil dat is de vraag.
En overwerk wordt niet betaald
'n vrije dag die wordt bepaald
door de baas ook als ik het niet wil
't ponsioontje wordt straks zelf betaald.
Maar werk ik zo wordt 't niet gehaald
dus daarom staak ik, is dat nou echt zo stom ?



Woensdag 28 januari bezochten ach',
leden van het SHB-stakingskomitee
de Antwerpse haven (de SHB is de
arbeidspool in de haven.)
Antwerpen is hét voorbeeld voor de
Rotterdamsi: havenbaronnen. Dagloners
die als er geen werk is volledig uit
de werklozenkas worden betaald. Ma-
venwerKers zonder vast dienstverband.
Zonder vaktiundsrechten onk, zool s
het recht um hun eigen vertegenwoor-
digers te kiezen.
"V pietpool-voorstellen van tit> SV7

an een aardig eind in de/e rich-
ting. Vandaar dat de SHB-ers beslo-
ten op een stakingsdag het Antwerpse
'kut' te bezoeken on de situatie ter
plekke in ogenschouw te nemen en met
Antwerpse cïokwerkers over de Rottor-
damse staking te praten.
Dat leverde schokkende ervaringen op.
ten half uur vóór het melden, verza-
melen de dokwerkers zich rond net
Antwerpse hok aan de Kempense Dekken.
Niet uit eigen vrije wil, maar uit
noodzaak. De feitelijke werving van
havenarbeiders vindt op straat
plaats. Bazen lopen tussen de mensen
door en kiezen de havenarbeiders er-
uit die bereid en in staat zijn veel
tonnen te draaien en op het werk
geen moeilijkheden maken. Zij zullen
de enigen zijn die een normaal loon
verdienen. De grote meerderheid die
overblijft en de hal betreedt voor
de formele indeling, weet vrijwel ze-
ker dat ze met een stempel naar huis
toe moeter..
Na de eerste bel begint het ritueel.
De paar bazen die dit nog meespelen
verschijnen op de 'bruggen'. Lange en
hoge gangpaden, vanwaar ze op de ha-
venwerkers neerkijken. De eerste
tien minuten kunnen de havenwerkers
zelf een baas uitzoeken, in het ver-
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leden was dat zo tenminste, toen er
nog voldoende mensen werden inge-
huurd. Nu probeert een enkeling het
tevL-rgeufs. Dan klinkt er een toeter:
sein voor de jongeren tot dertig
jaar dat ze verplicht zijn om iedere
baas te aKepleren die hen aanwijst.
Na het derde signaal vormen zich de
lange rijen voor de stempelhokjes.
Afhankelijk van hun 'boekje' gaan de
havenwerkers mot ongeveer ƒ50,- of
ƒ75,- naar huis,
In een korte toespraak legden de Rot-
terdamse havenwerkers de achtergron-
den van de staking uit en riepen op
tot solidariteit. Uit de gesprekken
die zij voerden met hun Antwerpse
kollega's, kwamen zij veel over de
Antwerpse situatie te weten. Over
het ontbreken van vaste lonen: haven-
werkers die in januari twee dagen ge-
werkt hebben, zijn eerder regel dan
uitzondering. Over het ontbreken van
werkzekerheid: havenwerkers die niet
het gemiddeld aantal dagen gewerkt
hebben, worden door de 'sanktiekora-
missie' eerst op een lager stempel-
geld gezet en bij herhaling de haven
uitgegooid. Ter herinnering: de ba-
zen bepalen wie er wel of niet werkt.

Over het ontbreken van vakbondsrech-
ten: omdat ze dagloner zijn, mogen
de Antwerpse havenarbeiders niet hun
eigen kaderieder, kiezen. Vakbondsbe-
stuurders in de ee>der genoemde
'sanktiekommissie' werken daarente-
gen niee aan de ronf van inkomen en
werk.
"Oe arbeider,; axirde-n hier at e v- •-' !'••.-
iiandtl-1", zei een Rotterdamse haven-
werker na afloop. Na het bezoek wer-
den twee konklusies getrokken. De
eerste is dat iedere ontwikkeling
die van de SHB een piekpool maakt,
gekeerd moet worden. De tweede is
dat we de kontakten tussen de haven-
werkers van verschillende havens
moeten versterken. In Antwerpen
wordt, net als in Rotterdam, het
valse deuntje van de konkurrentie-
positie van de 'eigen haven' keer
op keer afgespeeld. Ook in Antwerpen
baseren vakbondsbestuurders zich
bij het maken van hun plannen op het
'bedrijfsbelang'. Nederlandse en bui-
tenlandse havenarbeiders zijn er het
best mee gediend als zij de onder-
linge konkurrentie inwisselen voor
de gezamenlijke strijd tegen de ha-
venbaronnen. .

VROUWENKOMITEE OPGERICHT
Rütterdcmse vrouwen van havenarbeiders
Waarom dit gebeurd is en wat er tot nu
de vrouwen.

"Toen de akties begonnen in de haven,
was er al een vermoeden dat het wei-
eens lang kon gaan duren, gezien het
verloop van vorige akties.
Er is toen een initiatief genomen om
vrouwen van ?takers te mobiliseren om
zodoende w-.?, ie kunnen werken in de
strijd, 0023 mannen te ondersteunen.
We zijn gestart met 2 vrouwen en bin-
nen twee dagen waren we met 4 en na
een week met 6 vrouwen. Samen met het
bedrij f skomi tee van de SHB hebben we
getracht een ruimte te krijgen waar
zij het verloop van de akties kunnen
bespreken en waar wij vrouwen terecht
konden om pamfletten en spandoeken
te maken, en ook om te overleggen.
Waar ook andere vrouwen langs kunnen
komen oro informatie te krijgen en ons
te helpen en te ondersteunen.
Haar ook stakers mogen komen en krij-
gen dan koffie.
Die ruimte is er gekomen. Een buurt-
huis, niet ver van de havens, heeft
ons een jongerenruimte beschikbaar
gesteld. Hij zijn dagelijks (behalve
in het weekend) van 8 uur 's morgens
tot 4 uur 's middags aanwezig.
We hebben een pamflet gemaakt voor de
vrouwen van de stakers, dat we bij de

hebben een vrouwenkomltee opgericht,
toe is ondernomen, vertelt één van

massale staking van de SHB aan de sta-
kers hebben uitgedeeld. We zijn daar-
voor met 4 vrouwen de haven ingegaan
en hebben met mannen gepraat. We heb-
ben geprobeerd duidelijk te maken dat
ze die pamfletten door moesten geven
aan hun vrouwen. In dat pamflet was
een oproep gedaan om op onze bijeen-
...jrost te komen, die wij hadden geor-
ganiseerd. Me waren op die bijeenkomst
met 6 vrouwen en 2 hadden er afge-
beld. Het was een begin.
We zijn toen rond <Je tafel gaan zit-
ten en hebben ons afgevraagd of het
voldoende was om pamfletten via de
mannen te verspreiden. We zijn toen
tot de konklusie gekomen dat we .de
vrouwen rechtstreeks zouden moeten
benaderen.
Daarom hebben we persberichten ge-
stuurd naar alle dag- en weekbladen.
Er is ook een persbericht gestuurd
naar de Kabelkrant. De ervaring is
dat veel vrouwen die aan hebben staan.
We gaan met pamfletten en een inte-
kenlijst naar de markt en proberen
zo de vrouwen rechtstreeks te bena-
deren. We gaan binnenkort ook met
pamfletten langs een paar vaste be-
drijven en proberen mannen te over-

tuigen hun vrouwen te motiveren ook
eens langs te konten.
Woensdag 11 februari organiseren we
een OPEN AVOND waar we het eerste ge-
deelte informatief willen houden en
de tweede helft met wat muziek en een
drankje praten.
Deze avond is voor mannen en vrouwen.
Wij hopen op deze manier vrouwen een
lagere drempel te geven, omdat ze
met hun mannen komen-
Verder hebben we kontakten gelegd met
de Nederlandse Vrouwenbond, de Sugba
en het Solidariteitskomitee.
Ondanks dat we met niet zo heel veel
vrouwen zijn, gaan we door. We blijven
proberen vrouwen te overtuigen van
hun eigen belang bij deze strijd. Dat
de vrouwen mee moeten strijden roet hun
mannen.
Er komen ook positieve ervaringen.
Mannen spreken ons aan dat hun vrou-
wen wel geïnteresseerd zijn maar
Wij vragen dan of we hun vrouw mogen
bellen en dat helpt. Als je vrouwen
rechtstreeks benadert, blijkt dat de
beste methode.
Verder zijn er delegaties geweest
vanuit Duitsland, Antwerpen en Am-
sterdam.
We hebben nu ook een stakerszender
in de lucht, die ons op de hoogte
houdt van het verloop van de staking."

Het adres van het buurthuis is:
ARENO 4 ZEEMEEUW
TEXELSESTRAAT 18
TEL. 4815655
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)e standpunten en aktiviteiten van
Ie Rode Morgen in de havenstaking

f)F. ÜAVEHSTAKIW. KAN

,'i overwinning in de haven is van
}a*-) voor de hele Nederlandse ar-
ïdersklasse. Oe ondernemers heb-
n d« afgelopen jaren landelijk een
tirfiiief inqezet dat qericht is op
irii-.aering van de arbeidsplaatsen

i K'xibilisering van de arbeids-
i/nnaaröen. In voel sektoren is dat
tet'sief suksesvol geweest. De IM-
fwrseiders zijn in de slag orn dat
fonsief te keren. Een overwinning
üe haven zal een krachtige sti-
uf = voor andere sektoren zijn om
!• i;;i,rbeeld te volgen en het verlo-
'• t-?--i-ein tsrug te winnen.
! offensief van de havenonderne-
^̂ is er bovendien op gericht een
(-::'x meest strijdbare sektoren
Voeder land eronder te krijgen.
:jf stukgoedwerkers te ontslaan en
ir een wig te drijven tussen de
?;'ers en mensen in vaste dienst.
» aanval moet afgeslagen worden,
n overwinning van de havenarbei-
rs betekent dat de haven als
rijdbare sektor voor de Nederland-
arbeidersbeweging behouden blijft
versterkt wordt.

bTRIJDBARE KOHITEES AAM DE
bASIS ORGANIEKREN

strijd kan alleen gewonnen wor-
'•• als de ondernemers krachtig on-
druk worden gezet. Die kracht is

ïer-n te vinden bij de havenarbei-
••s .telf. Om de strijd te winnen
•?ten de mensen in de bedrijven maxi-
al gemobiliseerd worden,
jfvoor is organisatie en eenheid
Ji'j. Organisatie van strijdkomitees
.Je bedrijven zelf, die het enthou-
Ĵ )e en de goede voorstellen omzet-
ri in aktie, en direkt gekontro-
erd worden door de mensen van het
,:rijf zelf. En daarvoor is eensge-
ndneid nodig over de eisen,
thousiaste en krachtige strijd
reist dat de verslechteringen die
ondernemers willen, radikaal wor-
n afgewezen, ook op het gebied
n de flexibilisering.
• Rode Morgen ondersteunt daarom de
richting van aktiekomitees op de
drijven, zoals bij de SHB is ge-
urd.
•n de kant van sommige bondsbe-
üurders wordt beweerd dat dat ver-
fldheid zaait, of zelfs een 'coup'
tekent.

arom vragen wij: is het organise-
•n van komitees waarin FNV'ers,
K'ers en anderen samenwerken, ver-
eldheid zaaien? Is het aktief be-
ekken ïan steeds meer arbeiders
j hun eigen staking verdeeldheid
•jien? Is het afwijzen van de ver-
^c-literingseisen van de ondernemers-
rdeeldheid zaaien?
e, de verdeeldheid wordt gezaaid
s voorstellen en initiatieven van

Al ii.-'j-'ii jj.tr ia .l-- li.ivonkprn van do CSML/itode Morgun dktiuf in df li<nv«».
Dr- li-flun vjn dr RoUo Morgen liabben v.inaf het begin van de staking op 19
januari jktii'ï meyjcwcrkt in de stükinqskoraitees.
Iiuitt-:i de* h.ivt-n .:ot di* Rodo Morgen xicli in voor dt? urganisatip van :3oli-
daritui-.. Doilriji'sKcriien workon aan solidarjtuii.sverklaringcn iw zijn
aktior in het orgpinist^rfin van delegjties nanr do haven- Ledoii on s'/nu?ithi
:ï.iiii«'n orKÏorstounrm d«.» aktiviteiten van polid(iriteitskomitiae;ï.
II i, fi>:uit.-r Ni]l<-ii wi i wt'orqpvi'n mot welke st..in,iiïunt.c*ii wij dat dfM'U en '̂<'lX
lirïiïirig wij in d*, strijd voor:ït.a«in.

Ruim 50 mensen bezachten op l februari in Rotterdam de bijeonkocst
van de Rode Moitjon over de havrnstaking. Onder hen havenarbeiders
un havenarbeids^rsvrouwon uit Rotterdam en Antwerpen.

de basis afgehouden worden en als er
wordt meegegaan met de eisen van de
ondernemers om de arbeidsvoorwaarden
te flexibiliseren.
Daartegen ondersteunen wij in het be-
drijf en in de bond het protest en
de eisen van de basis. Oe bonden
dienen zich te baseren op de be-
langen van de mensen en de praatjes
van de havenondernemers over de on-
vermijdelijkheid van verslechterin-
gen vierkant af te wijzen.

3. DE PARTIJ VERSTERKEN

Door sommige vakbondsbestuurders
wordt beweerd dat de Rode Morgen
niet 'realistisch' is, dat de Rode
Morgen de arbeiders voor een poli-
tiek karretje wil spannen.
Wij hebben voor de arbeiders nooit .
verhuld wat onze bedoelingen en op-
vattingen zijn. We werken aan de op-
bouw van een nieuwe arbeiderspartij,
omdat wij het socialisme willen.
Wij zeggen: laat de feiten spreken,
in de onderhandelingen in Den Haag
wordt ervan uitgegaan dat Rotterdam
beter met Antwerpen moet konkurre-
ren. Dat daarom flexibilisering no-
dig is. Dat is volgens de bondsbe-
stuurders de enige realistische weg.
In de tweede week van de staking
brachten havenarbeiders uit Rotterdam
een bezoek aan Antwerpen. Zij waren,
geschokt door de toestanden van de
arbeiders daar. (zie het verslag op
de bladzijde hiernaast)
Het Antwerpen konkurreren betekent
je arbeidsvoorwaarden stap voor stap
laten afbreken tot er niets meer van
over is. Is dat realistisch?
Twintig jaar geleden begon in de Rot-
terdamse haven de kontainerisatie.
Het de winsten verkregen uit onze ar-

beid werden ECT en Unitcentre opge-
zet. De nieuwe technieken maken het
mogelijk dat er veel meer geprodu-
ceerd wordt dan vroeger. Zij .naken
het mogelijk dat iedereen een be-
hoorlijk inkomen heeft en een goed
leven kan leiden. Maar in de huidige
maatschappij vallen alle voordelen
toe aan de ondernemers en verdwijnen
de arbeiders in de bijstand.
Daarom zeggen wij: de enige uitweg
voor de arbeidersklasse is het so-
cialisme. De grote bedrijven en ban-
ken in handen van de gemeenschap.
Planning van de produktie in dienst
yan de vooruitgang van de werkers.
Daarvoor is een socialistische maat-
schappij onder leiding van een so-
cialistische staat nodig. Om dat
doel te bereiken heeft de arbeiders-
klasse haar eigen politieke partij
nodig, bestaande uit de meest aktie-
ve en bewuste arbeiders van alle be-
drijven. Een partij die werkt aan de
eenheid van alle arbeiders tegen de
kapitalistenklasse.
Daaraan werkt de Rode Morgen ook in
de huidige strijd, zonder tegen de
arbeiders gerichte bijbedoelingen.
We werken nu aan het tot stand bren-
gen van brede eenheid aan de basis
van FNV'ers, OVB'ers en anderen.
Wij steunen de aktiviteiten van het
vrouwenkomitee, omdat dat de staking
veel sterker doet staan.
Wij ijveren binnen de FNV voor meer
demokratie zodat de wil van de haven-
werkers daar de boventoon gaat voeren.
Wij werken mee aan de solidariteits-
beweging, zodat alle werkenden in Ne-
derland de strijd in de haven zullen
steunei als hun eigen strijd.
De beste en meest effektieve manier
om daaraan mee te werken is de par-
tijopbouw te versterken. .
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vroL.wen-.
mee

Onze mannen zijn nu al drie wtken aktics ?an het voeren tegen cie ontslagen
on tecen de verslecl-terirren die üe v/erkrpvers willen doorvoeren,
"at ontslan betekent {"aar" kunnen v--e ons allemaal vel het een.en ander bij
voorstellen: i'11, bijstand, de eindjes aan elkaar knopen, steeds lagere uit-
keringen, geen (ander) <-crk ir: hot vooruitzicht, en r>a zo maar door.

Cnze mensen hebben jarenlang herd gewerkt in de P.otterdar.se haven.
De havenbaronnen hebben daar veel i:ee verdiend en nu willen ze de
havem/erkers een schep reven.
üe nensen die achter zouden blijven in de have-n zijn ook niet veilir voor
de werkgevers:

Itant... naast de 350 ontslagen w-i n en ze:

. in de korcnöc j?ren nor veel r.:cer hevenwcrkcrs ontslaan.
Als je nu niet uw d-- brurt bent don r!t volgende keer iel.

. de roostbrvrije rfooc.r, v.nli^n ze vf-rnlicht aanv.'ijzen.

. de pensiocnprtn i- neer door do crbuirlors laten betalen i. p. v. door de
w.-rkrevfers: <!us n-- jc.ron innel;-vtrd te hebben* nu nog neer poen inle-
veren.
üant vrouvcn, v:at vinc't u ervan als je weer rcinde-r ocldvangt?-
Het leven is al zo duur. Als de werkcevors hun zin krijnen orc do lonen
weer te- korten dan wordt het nor nocilijkfr.
JL sport of hobby's kun j<. dar wel afschrijven, zowel voor de n;an,
vrouw of de kinderen.
'.'ant laten we ocrlijk v.'eztn, re willen toch allenaal onze vrijo tijd
leuk bestedc-n en een normale pr^k °P Gns bord.
En dat gaat allemaal niet rxer als je de eindjes aan elkaar roet kncpc-n.

. flexibilisering: dat is een mooi woord voor zake-n sis...
"altijd inzetbaar zijn".
E'at n".oet je o.ls vrouw, als je r-an ieder,, r.ituut van de dag Kle.sr roe-t
stsan voor do b?as?
Daar krijot het fczin toch ook een klep VRP?
h*.t gezinsltven wordt uit elkaar rerukt.

. week-end klos: niet nti r uennïcit-'.l in de drie vcken een zaterdag, maar ook
op zaterdagavond en op zondag, nis hot de baas uitkomt.
DIT UORDT VERPLICHT:
EGn van de vrouwor: Hs ik nou kijk naar r.ijn r;an, die doet veel san
sport in de wcek-t-ndcn dat kan hij dan w-1 vrnjcter, als hij dan en nacht
en in htt woel:-end coct werker.

Z.C.Z.



- 2 -

Het sociale lever in du!. verband is don ook of cc lopen.
En els vrouv zie j;; de r ar, nr-r hrel ueinir.

Stoken is mooi l ijk, m kost natuurlijk ni:l(i.... raar:
nis dt- havent? ronnr.n nu <-;innr.n, als z;1 de strijd van de arbeiders kunnen
breken dan zijn dt. h^.vcr'vr-rkLrs vogelvrij verklaard, dar. kunnen de \\rk-
gcvcrs tik ĵ .r, op Lik r-cw nt alles wacr onze rennen en wij ook! jaren-
lang voor hebben rtvocliten, stuk voor stuk vAx-r afbrekc-r».
DAT KUNNEN WE NIET AKSEPTEREN!
öc wcrkorvt-rs willon teru^ ncc-r de j?.rtn dertig, macr wij niet! l!

Jit zijn naost dt ontslagen c!t: vcrslcchtorir.rün die dt werkgevers willen
doorvoeren.
De iranntn pikken dit niet t-ri votren nktUs.
WIJ VROUWEN I10ETEN DIE AKTIES ONDERSTEUNEN.1!!
Zouden de vrouwen van v,(erkgcvers soms nenoegen ncmon rret een eitje in
van een biefstuk?
l'ij toch niet! Ui j wil lw ook op z'n tijd een biefstukjt.

DUS VROUWEN KOMT ZOVEEL HOGELIJK EN HELP ONS MEE!!

Een aantal vrouwen van havenarbeiders hebben een vrouwenkecritee opgericht
die aan de strijd vil deelnemen, i-'aar ook informatie wil geven of het hoe
en waarom van de nkties ir. de hoven, en dr oovoleen die er uit kunnen
voortvloeien.
Zij hebben ruimte beschikbaar gekregen in buurthuis Arend & Zeer-eeuw.
jaar worden rezamenlijk pamfletten cr.traakt, spandoeken en borden.
Ook wordt er voor koffie rczorcjd voor de stakers dit- dnar bijelkaar
kunnen kunnen komen.

Er is pu- ook eenvn3&\str.kiirsztndo:r onder do naam radio stotertje op
golfrcnPtc lOEj.5
Öaar ̂ ocdtTnjFpjcm^tfir wreven over d e voortncinr van de akties.
Vrouwen luister rv.e, en kom ons steunen.

Iedere werkdag zijn daar vrouwen a,?nv/ezio van G uur 's norner.s tot lü.OO
uur 's middags.

AREND & ZEEtiEEUU
Texelsestraat 18
tel. 481.56.55

Je kur.t ook bellen:
Joke üuytendijk halinka /'.ucustin
tel. 432.^4.74 's avonds tel. 419.SÜ.54

de s\r \ja
l"l
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La^ft }e niet
onderuit halen!
VOOR JULLIE LIGT EEN BOEKJE DAT IS SAMENGESTELD
DOOR HET VROUWEN-KOMITEE VAN HAVENARBEIDERS-
VROUWEN, IN DE ZESDE WEEK VAN AKTIES
IN DE HAVENSTAKING VAN 1987.
EEN STAKING, WAARVAN DE INZET VAN DE
WERKGEVERS IS:
1. 350 ONTSLAGEN IN DE STUKGOED
2. TALLOZE VERSLECHTERINGEN, DIE

SAMEN EEN VERGAANDE FLEXIBILI-
SERING BETEKENEN IN DE HAVEN.
DEZE VERSLECHTERINGEN BETEKE-
NEN .EEK FLINKE STAP IN DE
RICHTING VAN DE MENSONTERENDE
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN DE
ANTWERPSE HAVEN.

DIT BOEKJE IS SAMENGESTELD OM
EEN BEELD TE KRIJGEN VAN DE
BETEKENIS VAN DE MAATREGELEN
VOOR ONS DAGELIJKS LEVEN.
DAAKOM LATEN WE IN DIT BOEKJE
VERSCHILLENDE HAVENARBEIDERS-
VROUWEN AAN HET WOORD, WAAR-
VAN DE MAN ONTSLAGEN DREIGT
TE WORDEN.
VERDER HEBBEN WE MET EEN
AANTAL VROUWEN EEN REIS
GEMAAKT NAAR ANTWERPEN,
OM MET EIGEN OGEN TE KUNNEN
ZIENWAT DE FLEXIBILI-
SERING IN DE PRAKTIJK GAAT
BETEKENEN. IN DIT BOEKJE
STAAT HIERVAN EEN VERSLAG.

IN 1985 SCHREVEN VROUWEN
VAN FELSHAVENARBEIDERS
HET VOLGENDE:



"Onder hen is een groeiende ongerustheid over de in
gang gezette ontwikkelingen. Ontwikkelingen die niet
tegengehouden kunnen - en niet tegengehouden moéten-
worden. Want het gaat inderdaad om de toekomst van
's werelds grootste haven. Maar dat wil niét zeggen
dat die ontwikkeling ook ten koste moet gaan van
mensen die Rotterdam groot hebben gemaakt. Zij
willen niet op de schroothoop gegooid worden, omdat
de ondernemers dat beter uitkomt. Die mensen willen
werken. Tegen een behoorlijk loon. Wat de toekomst
betreft.... de havenarbeiders hebben zelf ervaren
dat er te lange dagen (en ook nachten) gemaakt
worden. Als de techniek vooruit gaat moet er dus
korter gewerkt worden. ledere man die nu tegen de

. 55 loopt weet dat nu uittreden de mogelijkheid geeft
om nog iets van je leven te maken. Maar....
dat geld ook voor jongeren.
Wanneer de technische vooruitgang straks gestalte
krijgt in de haven, zouden dan de mensen die die
ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt daarvan niet
het voordeel hebben? Waarom zouden juist zij het
gelag moeten betalen?
Het gaat dus goed in de Rotterdamse haven. Er moet
geïnvesteerd, geherstruktureerd, gekomputeriseerd,
geflexibiliseerd worden, dat zeggen de ondernemers."
• * • • * •

"Het principe-akkoord van van der Louw belooft dat er
tot 1990 geen man gedwongen de havenpoort uitgaat....

U c T T V

WE BEDANKEN OP DEZE PLAATS ALLE VROUWEN DIE AAS DE
TOT STAND KOMING VAN DIT BOEKJE HEBBES MEEGEWERKT.
HUN ERVARINGEN EN HUN INZET ZULLEN ONS EN ALLE
MENSEN DIE DIT BOEKJE LEZEN, EEN EKSTBA STIMULANS
GEVEN OM DOOR TE GAAN MET DEZE STRIJD TEGEN PLANWEN
VAN DE HAVENBAZEN EN DE EEST VAN ONDERNEMEND
NEDERLAND OM ONS TERUG TE DUWEN IK;DE SITUATIE
VAN DERTIG JAAR GELEDEN.

HAls mijn man staakt dan doet hij dat niet voor de lol,
maar voor zichzelf, voor zijn gezin en voor zijn kollega's.11

Ton werkt bij de SHB, hij werkt al 15 jaar in de haven
als stuwer. Sinds ik ben gaan werken, een paar uurtjes
enkele avonden in de week, is ie expres uit de avond-
dienst gegaan; ook omdat hij er toch al een hekel aan
had natuurlijk. Ik vind het niks wat de werkgevers nou
voorstellen, dan m'n man de avond en de nacht zou moe-
ten gaan lopen, en dat verplicht! Je moet je voorstellen
dat je bij ons in huis overdag helemaal niet kan slapen.
Het is allemaal gelijkvloers, Je kan de kinderen -we heb-
ben er twee- kwalijk een pleister op de mond plakken.
Het is ook niet alleen het huis, maar bij ons achter
waar de slaapkamer is, daar is zo'n plein waar ze bas-
ket-ballen, dan hoor je de hele tijd zo'n gebonk -daar
zijn die kinderen altijd aan het spelen.
En dan zijn voetballen: dinsdagavonds traint hij. Dat kan
dan vaak niet en als hij dan ook nog 's zondags moet
gaan werken, dan kan hij dat voetballen helemaal wel ver-
geten. Ton wordt er niet alleen de dupe van maar wij
allemaal, als hij 's nachts en in het weekend zou moeten
g,ian werken. Ik kan niet meer werken* mijn moeder vindt
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tiet wel leuk om een keertje op te passen, maar niet eikg
keer natuurlijk; de kinderen moeten hun mond houden en
er zouden dagen zijn dat hij ze helemaal niet ziet! Plus
hst onregelmatige eten, er zullen wel mensen zijn die
eraan gewend zijn, maar ik niet en ik zou het niet graag
willen ook.
Wat ik maandag heb gezien in Antwerpen, dat zou ik ver-
schrikkelijk vinden als dat hier ook zou gebeuren. Als het
ware zijn die mensen werkeloos en je mag blij zijn als
je dan af en toe werk krijgt, een dagje.
Ik vind het dus goed dat er akties tegen a! die verslech-
teringen worden gevoerd, want Ik wil ook niet dat onze
mannen ontslagen worden, [k vind het goed dat ze staken
in het belang van hun gezin en in het belang van hun
kollega's.

Daarom werk ik ook mee in het vrouwenkomitee, want als
je achter je man staat dan moet je zelf ook meedoen met
akties. Het is wel druk met kinderen en je huishouden,
maar je leert er veel van en het is nodig.
Ik had nooit gedacht dat ik al die dingen zou kunnen doen:
pamfletten uitdelen in de haven, interviews voor de radio
en de stadstelevisie enz.

TINY

Mijn man werkt bij de SHB als kraanmachinist.alvan 1959.
Hij is 51 jaar.
Mijn man denkt niet dat hij dit jaar ontslagen wordt maar
hij heeft zijn leeftijd niét mee.
Je rekent er ergens op dat hij toch tot z'n 57^ jaar zou
kunnen blijven werken,dat zou over ruim 6 jaar zijn maar
of hij inderdaad nog 20 lang zou kunnen blijven werken.....
Je had in die tijd natuurlijk gedacht om nog even wat te
kunnen opbouwen.
We hebben twee zoons die we hebben laten studeren tot
ze 24 en 25 jaar waren.Daar hebben we ons veel voor
ontzegd,maar daar hebben we helemaal geen spijt van hoor.
Ze zijn nu l £ jaar het huis uit,en nu begin je de boel wat
op te knappen en je denkt wat gezellige dingen te kunnen
gaan doen zoals eens een keertje naar de film en een kepr
naar een goed concert, wat langer op vakantie.maar dat zie
je nu allemaal de boot ingaan.
Sparen zijn v/e ook nog niet aan toe gekomen en we dachten
dat we daar de tijd nog wel, voor hadden.
Nu hebben we geen kinderen meer thuis dus dan zegt men
dat het niet uitmaakt of je man in het week-end moet werken,
Veel van ons sociale leven speelt zich af in het week-end,
want de kinderen werken door de weeks en kontakt is dan
alleen mogelijk in het week-end ook omdat één van de kin-
deren ver weg woont zodat je niet even 's avonds op bezoek

kunit gaan.



Als vrouw van een havenarbeider ben ik samen met nog
wat andere vrouwen naar de Antwerpse haven geweest
om te zien hoe Belgische havenarbeiders te werk worden
gesteld.
Ik ben daar naar toe gegaan met de verwachting dat we
wat begrip en solidariteit konden vragen voor de akties in
de Rotterdamse haven.die al ruim 5 weken bezig waren.
Ik was wel een beetje op de hoogte van de Antwerpse
tewerkstelling door verhalen van mannen die al reeds eerder
daar geweest waren. Ik denk dat ik me onvoldoende gerea-
liseerd heb wat die verhalen betekende.

Pi kwam dus aan bij het "kot" zo wordt de haï genoemd
,^aar de arbeiders zich moeten melden, en zag een flink
aantal mannen buiten op straat In groepjes met elkaar
staan praten.
Wij zijn toen begonnen met pamfletten uit te delen, waar-
in vermeld stond wie wij waren en waarom wij in Ant -
werpen kwamen kijken.
Veel arbeiders hadden al wel van de aktles in Rotterdam
gehoord maar dan hoofdzakelijk door te kijken naar de
Nederlandse televisie,toch wisten ze vaak niet precies waar
de akties om gingen.

Wij zijn toen naar binnen gegaan.en werden een beetje
overweldigd door de grote van de hal. Het heeft wel iets
weg van een veehal. Vanaf een verhoging wordt dan door
een aantal voormannen het werk verdeeld aan mannen die
zich gemeld hebben voor werk. Alles bij elkaar duurde
het misschien een minuut of twee toen was het voorbij.
Achteraf bleek dat buiten al beslist was wie er aan het
werk mochten die dag.
Binnen was dus maar een formaliteit.

Na een aantal gesprekken gevoerd te hebben met die ar-
beiders begon ik mezelf langzamerhand af te vragen waarom
ik daar was, want
* Als je hoort dat mannen vanaf januari maar l of 2 o f

zelfs helemaal geen dagen gewerkt hebben, maar daar

MAAH SC
tegenover staat dat er ploegen zijn die 2 diensten op
éë'n dag draaien...

v/ie ben ik dan om solidariteit te vragen?

* Als je hoort dat mannen niet durven te spreken omdat
er dan strafmaatregelen tegen je genomen wordt...

•wat leef ik dan nog in een demokratisch land]

* Als je hoort dat de vakbond wel toezegt schepen te
boycotten, maar de arbeiders op de werkvloer weten van
niets...

wie ben ik dan om die boycot af te dwingen?

* Als je ziet jn hoort hoe groot de verdeeldheid is
tussen de arbeiders, hoe groot ook de verschillen zijn i n
behandeling van die mensen t.a.v. het werk...

dan springen de tranen in je ogen.

Dan ben ik blij dat er in de Rotterdamse haven nog
solidariteit is, Dat mensen nog willen knokken voor elkaar.

Voor mij is het in ieder geval nog duidelijker geworden
waar onze mannen tegen vechten.
Ik ben misschien wat te optimistisch geweest wat betrfeft
de verwachtingen die ik hoopte te krijgen!
Ik ben bedroefd over de Antwerpse werkomstandigheden,
maar ik ben niet verslagen!!
Ik zou een ieder die dit boekje leest willen oproepen,
om zo mogelijk aktief deel te nemen aan de strijd die
gevoerd wordt.
Om in leder geval solidair te zijn, daarmee ondersteunt
u de aktles.
De ontslagen en de verslechteringen die werkgevers willen
doorvoeren moeten tegengehouden worden.
Wij willen niet terug naar de jaren '30.

U TOCH OOK NIET ? JOKE
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"'s Nachts werken, dat zie ik ook niet zitten.
Ik heb liever een warm iemand naast me, dan
alleen een koud bed."

Fred werkt bij de SHB als controleur.
Ik denk niet dat Fred dit jaar ontslagen wordt maar dat zou
volgend jaar wel kunnen gebeuren. Ze willen er toch zo'n
8 & 900 honderd man uit hebben.
Ik zou het niets vinden als Fred in het week-end moest ga an
gaan werken,op zaterdag of zondag gaat ie korfballen en hij
zit 's zaterdags met z'n muziek. Dat kan ie natuurlijk wel
vergeten als ie in het week-end moet gaan werken.
Voor mezelf vind ik het ook nlets,want in de week-ends
trekken we altijd samen op dan gaan we overal naar toe.
En nou komen m'n kinderen één keer in de veertien dagen
en dan is het ook niet leuk als ze alleen mij zien;ze willen
hem ook graag zien.De kinderen moeten natuurlijk ook weten
dat de moeder met Fred getrouwd is. Ze moeten 'm ook
leren kennen.
Die tijd voor tijd regeling vind ik bezopen.Als hij op zonda g
moet werken en hij krijgt er voor betaald dat is dan nog
wel het minste; maar als hij dan werkt en de baas bepaalt
dan wanneer hij een vrije dag op mag nemen;dat is natuurlijk
het achterlijkste wat er is.
's nachts werken dat zie ik ook niet zitten.Ik heb liever een
warm iemand naast me dan alleen een koud bed.
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"Ik sta vierkan'; achter die staking"

Hans werkt al vanaf 1972 in de haven. Hij heeft nooit
ander werk gedaan dan havenwerk, hij is stuwer.
Ik sta vierkant achter de staking, maar het is jammer dat
het zover moest komen.
Mijn rnan vermoedt dat ie niet ontslagen zal • worden maar
je weet maar nooit, als het dit jaar niet is dan misschien
wel het volgend jaar.Dit is niet de eerste keer dat er
akties zijn tegen ontslagen en het zal ook wel niet de
laatste keer zijn.
Wij hebben geen kinderen en ik werk dus is het voor ons
niet zo erg dat we minder geld krijgen als we staken, maar
voor andere gezinnen ligt dat misschien moeilijker.
Het is goed dat de bond de staking steunt maar dan moeen
ze wel wat eerder uitbetalen!
Inmiddels zijn de akties 6 weken bezig maar er! is nog geen
stakingsuitkering geweest.
Mijn man vindt het verschrikkelijk als ie 's nachts moet gaan
v/erken. Maar die zondag dat vind ik pas verschrikkelijk, dat
is de enige dag dat we samen zijn.
Een paar jaar geleden heeft ie ingeleverd voor die rooster
dagen,ik vind het gewoon te gek dat de baas nu wil gaan
bepalen wanneer Hans die dagen op mag nemen.
Hij heeft die dagen zelf betaald!
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JEANET
"Je raakt natuurlijk wel een stukje vrijheid
kwijt"

Mijn man werkt nu 8 jaar in de haven als stuwer.
Op het moment dat ik hoorde dat er ontslagen zouden
gaan vallen in de haven schrok ik me verrot.
Ik wist wel dat het aan het rommelen was in de haven,
maar je denkt natuurlijk niet meteen aan ontslagen.
3ram en ik kunnen het hardstikke goed met elkaar vinden
maar ik moet er niet aan denken dat ie iedere dag de hele
dag thuis is. Maar dat geldt waarschijnlijk voor elke vrouw.
Je raakt natuurlijk wel een stukje vrijheid kwijt.
En over die continu:ik vind het al niet prettig dat ie de
avond werkt, dan lig ik al te wachten tot ie thuis is, hoe
moet het dan straks als hij 's nachts zou moeten gaan
werken?

MONIQUE
iiimnimiiiiMHiiiiiiiiiiitHiKHumHtHi

Ik ben 24 jaar en m'n man is 26. Hij werkt 74 jaar bij
Multi-Terminals als stuwer-controleur.
Het is wel nodig dat er gestaakt wordt,maar het is
natuurlijk niet leuk.Het kost veel geld en m'n man komt
op de meest onverwachte momenten thuis.
We hebben een zomerhuisje en .als m'n man altijd beschik-
baar moet zijn dan hebben we daar ook niets meer aan.
Dan kunnen we er niet meer heen.
Als hij nachtdienst moet lopen dan gaat hij naar bed als
ik opsta,hij mist. dan een hoop van de opvoeding van zijn
dochter.
En Ik vind het niets aan 's nachts alleen te zijn.

10
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"Knokken is noodzaak"

Ik ben in 1983 met Frits getrouwd, hij is 41 jaar en ik
ben 33. We hebben een gezin met drie kinderen, van 20,
16 en 12 jaar. De oudste werkt, Ik hou van de regelmaat
waarin we leven; 's morgens sta ik altijd gelijk met mijn
man op, om 6 uur, dan doe ik mijn eigen huishouden, ik
maak brood klaar voor de kinderen en ik ga zelf om 9 uur
beginnen als huishoudelijke hulp bij mensen die dat zelf
niet meer kunnen, dan ben ik om twaalf uur weer thuis
en dan ga ik boodschappen doen of iets voor mezelf,
voordat ik eten ga koken. Is Frits nu thuis, heeft hij
stempelen of roosteren, dan pas ik mezelf meestal daar-
aan aan, maar dat is wel zo af en toe te doen, maar
altijd? Ik zou het helemaal niet prettig vinden als mijn
man werkloos zou worden. Hij zou zich vervelen. Hij re-
kent op gezelligheid met mij, lekker wandelen, winkelen.
Komt ie in de WW, dan betekent dat minder geld ook,
en een hele andere indeling van je leven. Ik ben daar
gewoon bang voor. Ik weet natuurlijk niet of- hij bij die
350 ontslagen zou zitten. Hij heeft altijd hard gewerkt,
hij heeft 25 dienstjaren, maar die tellen niet allemaal,
omdat hij er 8 jaar geleden enkele maanden tussenuit is
geweest vanwege gezinsomstandigheden. Normaal krijg je
bij 25 jaar werken een bepaald bedrag. Nou mag je blij
zijn als je niet wordt afgedankt. Dat de mannen en wij
vrouwen knokken tegen die ontslagen, dat is goed, dat is
een noodzaak.
Daarom probeer ik in het werk van het vrouwenkomitee
zoveel mogelijk tijd te steken, naast werk en huishouden.
Het kontakt met de andere vrouwen is me vanaf het be-
gin af aan goed bevallen, je leert ook veel van de akties
en je doet dingen die je nog nooit hebt gedaan. De
eerste keer dat we pamfletten uit gingen delen, stond ik
te trillen op mijn benen, maar het was eigenlijk hele
maal niet moeilijk.

11
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Mijn man werkt al acht jaar bij Multi-Terminals, als
monteur technische dienst.
Die staking vind ik een goede zaak,die vind ik nodig.
Het is de manier om naar voren te brengen dat we het
niet eens zijn met die ontslagen.
We zijn er iedere dag mee bezig: 's morgens vroeg doen
we gelijk de radio aan om te horen waar ze staken en
hoe het allemaal verder gaat.
Ontslag is natuurlijk niet leuk, er wordt wel gezegd dat
er op het bedrijf een andere baan voor 'm wordt gezocht,
maar of dat waar is moeten we nog maar afwachten.
Wij zijn pas verhuisd naar een nieuw huis,maar als ie
ontslagen wordt, dan wordt het waarschijnlijk weer te duur
voor ons,dan moeten we er weer uit.iets goedkopers
zoeken.
De continu die ze voorstellen dat vind ik KNAP
WAARDELOOS. .
Want m'n man moet dan ook werken als ons zoontje Sander
vrij is van school,je ziet elkaar dan amper.
Voor mezelf is het ook erg lastig, je moet overal rekening
mee houden.

DE S T R I J D
GAAT DOOR!!

12
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Ruim dr is weken gezamcnlijlx' strijd hebhen de oanheiü onder de havenuerkars laten
zien en hun vastbeslotenheid om cteza staking tot een noetj rssultaat te brengen.
De ontsl.ic.olanner. en fls?xi'jiliEerinijs:?isen van de SUZ 'diepen in de vuilnisbak te
verdwijnen.

Kunnen d-? havenarbeiders rekenen op ondersteuning van de minister van sociale za-
karï? " i

i

Dat geloof je toch zelf niet,
Ds pluk-je-kaal regering Lubbers ondersteunt alleen het groot-kapitaal, met mil-
jarden van onze belastingcenten. Het ministerie van socials zaken heeft met de
afbraak van het sociale zekerheids stelsel haar ware n,ezicht al voldoende ge-
toond.

Waarover wordt vandaag dan onderhandeld? *

In de kommissie Uan der Louui komen alleen de werkgevers-eisen op tafel» zoals:
.Landelijke SU;.!, heeft als gevolg een aparte SHJ-CAU» los van de vasten/ Dalende
'jjerkgelegenheid. Itn-iers» als hauenuierkfrs van de MotterdamsG Iiav/an in andere ha-
vens gaan werken;, kunnen de kollega's van die andere havens ook naar Rotterdam.
Gevolg; minder mensen nodig/Loonafbraak. Andere havens vinden de 5IITJ te duur/ Af-
braak ploegensterkts/ ï-ieor kombi-Tunktiss/ Flexibele inzet.

naar een volcontinu-dienst.
SiL55ni waarmee jf Geschoold wordt voor "taakuerruiiïiing-'skombi-funkties.

j.-'ie'j.kand-ü-erk_tijd_ uop.r_t_ijd_: kijk naar de SVZ--plannen om ueekend-werk
op zaterdaq en zoncJao "te vsrplic.hten. Gen paar wiljoen extra in de zakken van het
basssie.
.£ejT_57+_reot9liiTc^ voor_ S.j iTiincjer, of de inensan ooefcan een half jaar lenger uisr-
ken. Over het aannsmsn van jongsren wordt niet nasproken.
.Verruiming be_schil<üaar_ste_l_l_ins SHp:. de SUZ wil Sü.-ers de hele dag naast de te-
lefoon hebben.
Aanpassing..rP_o_stersystj?am_ = aanwijzen van (een deel van de) roostsrvrije dagen
door da baas. >Jaar we e^n jaar cjsleden voor cje^tankt hebbon, zouden we in dt;ze
staking weer uit handen moeten geven.
Het totaal aan uerk'.pverseissn, voorgesteld door Sociale Zaken» zou de havenbe-
drijven dit jaar ruim 21 miljoen cjulcien opleveren. En d^ flexibiliserincj sen heol
eind doordrijven.
En noc kunnen de havenbsdri jven van de gelcihoncjcr niet slapen. S i j toegevingen
willen ze de duimschroaven nog harder aandraaien.

r-oet dat het resultaat van de staking zijn?

Mee, natuurlijk niet. Tosgeven ân de SVZ-chantage betekent volgend jaar of aer-
dijr weer in dezelfde situatie verzeilen.
Voor verslechtcri.noen hoef js niet. tf vechter». 'Jerworvanherfsn uit handen gevsn
gebeurt zander stïijrj. Uit hebben de hav;?nwerkers de af gelopen jaren gemerkt^
toen zo'n ƒ4.DUO,- ia ingeleverd 'in ruil'1 voor uerkgelegenhsidsgaranties dia
niets waard bleken*
£en komprot.iis kan .'alltan tot stand koiïifn ais U« belengen van de havenarbeiders
tot uitgangspunt -.'torLen (-j&nô ün '?n niut co- betlriji-'srandementci'n en ca konkurren-
tiepositiL'.

7.0.7,



'.Jaar kunnen ei;; iisvarntf.'ïi»erï.- op v^Ttin-ju.?!"/?

Üp hun airen bracht c-n r,;-; r'-.1 fitj-un <j^r, .-irhü'icJiJ.cs ven andere sektoran ün berJrijvin
buiten cie hsu^n. J.r.,-"i .i;.; h.' i;'::l f :!•.? o:-n :„•? liarvJ. ri^.-.iailisaring arn de loonkosten
L t- tiruk'.fn. ont3l'j,;'.:;iï i?n , i-n..-'.-n ii'.i;? .r.̂ i in üüt 'Mdri jf iiicütiïn Oüc:n werken rmit
:'•:!.• L'L'-r^nLji;. !;Qi-!'i.:.ki. -C?n cn,:?ruinniiVi in c:0 navo>n z;.l vaar hi?n een sciin-jlcns
2J.jii ni i oprdeuu r.;? ^?n . ) ( • r.!.?\n3:li::3n.n:j in het riuGSï '.E konii?n.
'je hausn.jrbïïic^T^ kuf>n;.'n -...i.' iju2r";innin.-j Ijijhalon; ontslapen an fle:ü,bilis3rinc; tc-
tïiTihoudcn, i:l̂  i>.? .jliTijiJ oi.: C.'-.' ' i- jcirxjuyn vTi ui? iJiE'<ut5Di:? op do bccJrijusn zslf r'S-
orr.yanisL'src! woroi. in .-.i.rUinnv-'vonite;11'» ;î r L)~dri|f.
.:••'.' ai;tieberei(1h^id en rr- r:.rri K' iiin • terk ^Gnoec^ n.:i cruoor t? zciri?:?n dst o » h<.i-
iis v..an (.-.e hslf.Hiy'n v;~n f.'"1 '•.•ur>n-ir'1-.:.'iders gnü^rhandfilD L.orc*c. Zn Jat I,H:&L l/innen
ria onnd ook riuirlc?! L 'k ..jirc'ijn •"3rr=.ic!'< r. ..

èéiO f; A U s ZuYJDilïi Lr,t;i)ELTJ.'E SM,
ÜJOZHE?: URIJI.JILLÏG "J .H J'I T. JODCtr'!-; ^-Tif-j

GF.;\ r.rsu

Uö >(odQ i'lorrjen werkt aan de opbouw van can nieuwe arLieiderspartij.
'. 'aarom?
In rjc huidige maatschappij hebben de onoarnsmers cie nacht. Zij vechten hun kon-
.^urrsntie uit ovsr onzj; runr;sn. ~"^t '\nLwerpen konkurrsren tot er niets neer van
oiv/3 arbaidsuoorvjaardan ouer is.
In cJo iiuidinu nrac.tschap.ji j wordt oe tt?chnie)< niet gebruikt orn de positia van de
ürboidsrs te v/erlistsrert., maar om die positie? te verslechteren.
Zii do containertsr.Tfinalc RH rte 'jjinsten, wij da ï^k.
.••'i;! zacj^en-; de enicc üitweQ voor de arbeidersklasse is het socialisme.
Hs nrota 'Dedrijuan en banken in handen uan ds t-jamesnschap. Planning usn 00 pro-
üuktie in dienst iian de vooruitgang uan de- werkers.
Dearuoor is een socialistische inaatschappij ondar leiding uan een socialistische
staat nooig. Om dat doel ts bereiken heeft de arbeidersklasse haar eigen politie-
ke prrtij nodiq^ bestaande uit de meest a^tieua sn bewuste arbeiders uan alle be-
drijven. '£en partij die usrkt aan cie eenheid uan alle arbeiders tegen de kEpita-
1i stenklasse.
Dnaraan werk L de ;!o'Je lïoroeny ook in dn hnuen,
>;ij steunen ds r-iktiv/ite.it^n ucn de st.-kinrskaivutses aan d-3 bssis van .-".-JiJ-ers^
üyj-c'cs eri anderen. Zo luorcit os s^nh-Jid tot. stunci gebracht sn wordfe het ^en
aktieua stakinn ondsr l'.onrrol? van do iiaventjejckars zelf.
lij steunen rie nktivic'iiten uan net Uvouusnkoiiiitse. Als oe vrouwen ai;tiaf ïiiae-

ijerkent uwriJubbelt onzu krr-::;titt
'/ij ijvar^n binnen c!e :rMU voor w„>3t cJCMnokratiiv ?odct ocj wil u .̂n rje havenarbeiders
daar de boventoon o.ot't votrrpn.
•J]..] werken meu vüin :iü nil]i.uiriuMtsbew?c:ing.. zocfat cüliï Wv?r!<s?nden in ü^oerland
•;aan beseffen rif».t oc- •:.Irij.'j .ir. .i.? tv>y:?n ^'.?ti i;tri_.;; Is -Ji:.» voor ieder;; arbeider
uan belang is.
Uoor ffiGsr infori-istio . '.• L/'.teniet ,:orfipn, :recia Üill^tl.l jl: r;7a i'.otterd&.i.
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De zesde week van de akties in de>. Rottern.tmse haven is ingegaan.
Een periode van strijd en volharding.

NOG IS DE STRIJD Ï17ET BESLECHT M!

i

De ontslagen liggen nog steeds op taicl. Uö onderhandelingen zijn ve]
de gang maar ook ds ve r ül echter ingen staan nog overeind.

Verslechteringen zoals:
- verplichte week-end klos
- aanwijzen rooatervrijo dagen
- de hele dag bestelbaar zijn, wachter, of je nog aan , Fle;. : bol 'i i

De vrouwen van het vrouwenkoraitee Sotterdamse havenarbeiders hebben nu' zo.ljj
ervaren wat bovengenoemde verslechteringen voer de Rotterdamse hsven buLekij'njn.
Want afgelopen Maandag 23 februari zijn 12 vrouwen en 23 nonnen gczaucli jk r;,-,iT
de Antwerpse haven geweest.
Zij hebben daar gezien wat het betekent om altijd inzetbar.r te zijn,
Antwerpse havenarbeiders zijn verplicht zich iedere da<*, te Holden in htt "tot''
dat is een hele grote overdekte hal waar zo'n paar honderi arbeiders zich a in-
nel den voor werk, ze worden don vanaf een verhoging door oen aantal voor^ani^n
ofwel "keurmeesters" gekeurd die dan bepalen oi; je goed eenoog bevonden wordv.
otn te werken.
De Antwerpse havenarbeiders willen wei werken maar worden air, "slaohtve"" ,̂f.:oî .̂  :
Officieel lopen deze mannen in de WW maar zij motten zich iedere dr t; persoonlij:.
melden om te kijken of ze voor een dag ain hot work Micron. D" sn y.e dj t nitft d; i ku:
je rekenen op straf maatregelen.

DAT IS FLEXIBEL ZIJN ZiiGGEU WERKGEVERS.

DAT IS SLAVENARBEID ZEGGEN WIJ!!!

Het is onmenselijk wat er Antwerpen gebeurd, dit beston-'l 30 jaar pvi' ik. •_ ,.
Rotterdam ook. Hier is 30 jaar lang gestreden voor goede arbeidsvoorwcnrde-i.
De situatie die er nu is, is nsede dank zij die strijd ontstaan.

DIT KAB EN MAG NIET TERUGGEDRAAID WORDEN t!

Biljoenen winsten zijn er gemaakt door de concerns, alteen het stuk^ojJ ~oc
verlies geleden hebben.
Maar is het niet zo dat RIJKE KOlïüEKS HUM ARMLASTIGE DOCHTERS behoren tf
helpen? Die dochters hebben destijds toch ook miljoenen atn hun raoeder*
gegeven om bij te dragen aan de technologische ontwikkelingen?

Daarom zijn wij vrouwen nu nog meer gemotiveerd om da strijd ven onze r-; .-u;*:.
te ondersteunen.
* Het zijn onze mannen die jaren lang hard hebben gewerkt zodat die cor̂ r̂.*-.



winsten konden maken.

* Het zijn onze mannen die de haven hebben gemaakt tot wat het nu is:
de grootste haven ter wereld.

* Het zijn onze mannen die nu ook als"slachtvee" behandeld dreigen te worden.

Daarom roepen wij iedereen op om solidair te zijn met de akties in de haven.
*

Inmiddels is ook het boekje klaar dat het vrouwenkomitee gemaakt heeft n,a.v.
het dreigende ontslag en de verslechteringen.
In het boekje staan een aantal intervieuws met vrouwen waarvan de man al reeds
werkloos is:'en van vrouwen waarvan de man misschien bij degene hoort die ont-
slagen worden.
Ook staat er een verslag in van de reis naar Antwerpen.
Het boekje is te verkrijgen bij het vrouwenkomitee voor de rpijs van f. 0,50.

Luistert u ook al naar de Havenstakers radio?
ledere werkdag van 's morgens 6 uur tot half 8 en 's middags van 4 uur tot
half 6. Op de FM band 102.5.

Het adres van het vrouwenkoraitee is

Kom eens langs of bel ons op.

Arend & Zeemeeuw
Texelsestraat 18
Tel. 481.56.55
open van 8 uur 's morgens tot 4 uur S middags

\t staat er verder nog op het programma?
i
- traandag 2 maart ora 9.15 vergadering van het vrouwenkonitee, daar worden de akties
besproken..

- dinsdag 3 maart is er een demonstratie voor het stadhuis
- zaterdag 7 maart gaat het vrouwenkoraitee naar de internationale vrouwendag
in Bruslsel. ~~ ~ ~ T ~ ' "

- Op" zaterdag en woensdag middag worden er pamfletten uitgedeeld op de markt
Af riRaarïHerplein.



, LUISTER NAAR R A i t f O H A V E N S T A K I N G

ELKE DAG VAN K AAN J A G TCT ;:;j j- , ET VRIJDAG ZEMDT DE

VRIJE STAKERSRADIO UIT VAM O G. 00 -tot 07.00 uur

' . J " « . i . ' 'IV^C FM-: VAM £.'.£,, Ou tot 0.7,,30 ~UJ?

RADIO HAVEMSTAKING \!ÏL, O;-; STRIJD VA?-i DL.: HAVFNARBEI DtRS

C ' r i D E R S T E U M E N , DE i- nOGK'AÏ-iM A' S VAK HAOIC H A VEN STAKING ZIJN '

P R O G R A M M A ' S V A M , V:11"?, H?; DOOP i - iAVif .NARBriDERS EN A f i D E R E K

JIE SOLIDAIR ?1JN K I V ? l^j HA V~N STAKING.
i

. . E Z E N D E N REPORTAGES, AKTJALITr^TEK, INTERVIEUWS AFGEirtS-

SELD MET GCEHE MUZI TfK UIT-1

' J E 20NDEM OOK .t REPORTAGES UIT DE H A V C N S VAN AMSTERD/^,

T E R N E U Z E N , VT.ISSING^N EN A N T W E R P E N UIT.

./.lic H A V 5 M G T A K I N G :.02 nii:z Ff'i 06.00-07.30 uur.

16.00 tot 1."!,'jh uur HAJIO HAVE' iSTAKING 102 tnhz FM

. E '.,'IL HEEHJTLr»! i-, ET RADIO J. AVOiSTAKING

L IBTS WIL M E L O E N OVER DE H A VEN STAK I KG

•; ML REAGCntK C? ON/:C PRGGRAl ' lMA' S

l ' A N DPB.TLLEM NAAR : 4004194

TUSSEN C5.00 RN 07.30 UUR ';N

TU.GSLT; I G . O Ü LN 17.30 U U R ,
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Al 7 weken worden er rkr..Lfe;= ^evo^rd in ilo Re t te re1 rrr.se V.venl!

Cp maandag 9 maart gat.n vM , vrouwen va", hi. .-.narL-ïicr rs ntar tiet stadhuis.
'CIj gaan daar naar toa on; w»::h'.>ud2V tav: D Mnen op sijn veröutwoorociijkheden
te wijzen.

MANDAG s. M/-..VKT A.:i. on 2 UÜK 's ÏSIDFACS.

0en Dunnen is lid van de- ï'artïi v-r ;io ;'i"bcî , enn j.r.rtr.j tl* c Ê t vcur de
arbeiders op te komen, wil g^en stelling ner.,cr. i.; hè U kâ .flikt in <-.z haven.
MAAR DOET HIJ DAT ÜOX NÏET;-S' '

|* De gemeente poirpt jaailijk^ nilj-T;nen in d« havtn.
In wie z'n belang wordt dac t̂ -'ld benut? HIEï in hs-; belang 'van <ie arbeiders,
die met hun werk het &eld verdienen dat da hfivffnbritonr.cn uitgeven.
De arbeiders en hun geiinr.en hebl>ea da laatnca j?rer 7eel geld ingeleverd voor
-arbeidsplaatsen, n:aar er i. s £3en rer. of vrort; ruecr aanr,cncta<?n in bet stul'.goedl!
Er moeten volgens de werkgever.1; alleen aac.r mensen v.it...

* De gemeente maakt veel reclame voor de h.?.voa \'&i Rorrerdam. Haar niet voor de
havenarbeiders, die nwt hun veders en grootvaders c'ie haven tot da grootste hs-
ven van cle wereld hebban gemaakt.
Zij kunnen een éoodschop krijgen...

VOOR WIE IS DIE HAVEN

Voor de
Voor het gemeontcbestuur?

OF VOOR OSS, DS BEVCLKTWG, BE H1VEK- SS AfiDÜKFi At<32I0EtiS! ii

Dsn Dumien zê t: "Ik '.c,- n hbt beleid vnn de concerns niet
üou: WIJ kunnen niet accepteren dat het beleid van de gemeence door de concerns
wordt bepaald! l

Wij verlangen van het gemeentebestuur dat z& zich achter do eisen van de haven-
weTkers stelt 1 1

GEMEENTEBESTUUR LAAT OHS NIET STIKKEN M

GEES GELD t'TAAR 'DE BEDRIJVEN - R \EAKTI S VOOR WERK VOOROP l ! !

Arend & Zeemeeuw
Texelscstraat 18
tel. nr: 4315655

Op^n van: ü.OO uur- 15.00 uur door de week
'a Avonds: 4329474 (Joke) 4199054 (Halinka)

VROUWEN KCM MAR
t01
D:



HAVENVROUWEN

DE S T R I J D GAAT D O O R ! !

Komt allen naar de Arend & Zeemeeuw om te bespreken hoe wij de akties
aktles het beste kunnen ondersteunen.

Daarom houden wij een OPEN AVOND opt

^ W O E N S D A G 11 F E B R U A R I a.S.
i

om 20.00 uur in de Arend & Zeemeeuw, Texelsestraat 18

De eerste helft van de avond wordt gevuld met informatie over de
strijd in de haven door havenwerkers en vrouwen van het vrouwerikomitee,
en diskussies.
De tweede helft van de avond is ar een optreden van Freddy McLane,
hij zingt wat stakingsliederen en tneco zijn eigen repertoir.

KOMT ALLENl U DE TOEGANG IS GRATIS:

Deze avond wordt georganiseerd door het vrouwenkomitee van de

vrouwènTcomitee heeft als doel alle vrouwen te informeren
pver het hoe en waarom van de akties in de haven, en met name....
jpver het eigenbelang van de vrouwen, wat gebeurt er als je
man in de W komt, wat betekent flexibilisering voor het gezin?

Wij zijn dagelijks aanwezig van 8 uur & morgens tot 16.00 uur
s middags, in de Arend & Zeemeeuw, Texelsestraat 18.

Je kunt daar overdag altijd langskomen of bellen voor meer informatie.

Vrouwenkomitee
p/a texelsestraat 18
tel. 481.56.55

's avonds of
Joke Buytendijk
tel. 432.94.74 Halinka Augustin

tel. 419.90.54



r emorqen Uitgave Havenkern
GML/Rode Morgen
Br. Hilïëdijk 6ïa
Rotterdam
o 10-1*199051+

WIE DEELT DE KLAPPEN UIT: DiJ SVZ OF WIJ ??

Geef een hongerige tijper een stuk vlees.
Hij krijgt de snaak te pakken.
Geef hem nor ee:i stuk vlees.
Hij wordt agressief.
Geef hem noj; een stuk vlees.
Hij wil je opvreten.

Al die stukken vlees zijn in de afrelopen weken aan de SVZ weggegeven.
Want wat rebeurde er tijdens de onderhandelingen?

De landelijke SHB werd op een schaaltje aan de SVZ aangeboden.
De roostervrije dagen mochten voor een deel worden aangewezen.
Enzovoorts.

En de tijger verd agressiever.
Nu wil Zeebrefits alles: vooroorlogse toestanden.
Konklusie: het pad van toegevingen blijkt dood te lopen.
Het weggeven van onze verworvenheden tijdens onderhandelingen maakt de
SVZ alleen maar inhaliger.

WAT MOETEN WE DAN WEL ?

Hoe maak je een hongerige tijger in?
Door hem geen stukken vlees te geven.
Door te zeggen: Je krijgt niks, behalve een dreun.
Verscherping van je akties, dat is nodig.
Verandering van het optreden in de onderhandelingen, dat is nodig.

Daar kunnen alleen de havenarbeiders zelf voor zorgen !
Bondsbestuurders naar de kantine laten komen.
Diskussie over wat onze eisen zijn.
Verandering in de uitgangspunten in de onderhandelingen:
NIET WIJ MOETEN TOEGEVEN, MAAR ZIJ MOETEN TOEGEVEN.

Spreekrecht voor alle havenarbeiders op bijeenkomsten zoals vandaag.
_Eigen bedrijfskpmitees op de bedrijven om de akties te verscherpen en
zelf te kontroleren.

Stop de toegevingen, we staken niet voor versclechteringen.
We zijn krachtig fjenoep om onze ei^en eisen binnen te halen !

GEEH ONTSLAGEN, MAAR OOK GEEN FLEXIBILISERING

OUDEREN VRIJWILLIG ERUIT, JONGEREN ERTH

5 ËNIPPERDAGEK ERBIJ

VERBETERING PLOEGEHSTERKTE
**«*

EEN CAO, ZONDER LAKDKLIJKE SHB

LANDELIJKE SHB, IN DL^ V„JL!JISMK ERMEE !

ROOSTERVRIJ, DAT IS VAN MIJ !

12-2-1907

Z.O.Z.



LEES DE RODE MORGEN.
IN HET ZOJUIST VERSCHENEN NUMMER:

INTERVIEW MET LEDEN VAN HET SHB-AKTIEKOMITEE

VEBSLAG VAN HET BEZOEK VA1I BOTTEHDAMSE STAKERS AAN ANTWERPEN

INTERVIEW VROUWENKOMITEE

STANDPUNTEN EK AKTIVITEITEH VAN DE GML/RODE MORGEN IK DE HAVEESTAKING

VERKRIJGBAAR BIJ DE KOLPORTEURS
OF PROEFNUMMER BESTELLEN BIJ:
RODE MORGEN, POSTBUS 5121*5, 300? GE ROTTERDAM.

WAT DOET DE GML/RODE MORGEN

De Rode Morgen werkt aan de opbouv -van een nieuwe arbeiderspartij.
Waarom?
In de huidicfc maatschappij hebten de ondernemers de macht. Zij vechten hun
konkurrentie uit over onze ruften. Het Antwerpen konkurreren tot er niets neer
van onze arbeidsvoorwaarden over is,
In de huidige maatschappij wordt de techniek niet gebruikt om de positie van
de arbeiders te verbeteren, maar on die positie te verslechteren. Door de
winsten, die ze van onze arbeid in de stukgoed verdienden, konden ze de
containerterminals oprichten. Nu hebben zij de terminals en de winst, de
arbeiders kunnen de zak krijsen.
Wij zegeen We moeten nu vechten tegen de verslechteringen, maar ook beseffen
dat in het kapitalisme al onze verworvenheden voortdurend op de tocht staan.
De uitweg daaruit is het socialisme. De grote bedrijven en banken in handen van
de gemeenschap. Planning van de produktie in dienst van de vooruitgang van de
werkers.
Daarvoor is een socialistische maatschappij onder leiding van een socialis-
tische staat nodig. Omdat de ondernemers hun macht niet vrijwillig uit handen
zullen geven, heeft de arbeidersklasse haar eigen politieke partij nodig,
bestaande uit de meest aktieve en bewuste arbeiders van alle bedrijven.
Een partij die werkt aan de eenheid van alle arbeiders tegen de kapitalistenklasse.
Daaraan werkt de Rode Morgen, ook in de haven.
Wij steunen de aktiviteitensv_an de stakingskomitees aan de basis)van FNV'ers,
OVB'ers en anderen. Zo wordt de'eenheid tot stand gebracht en wordt het een
aktieve staking onder kontrole van de havenwerkers zelf.
Wij steunen de aktiviteiten van het VrouwenKorcdtee. Als de vrouwen aktief
meewerken, verdubbelt onze kracht.
Wij ijveren (tfinnenNde FNV voor moer demokratie en verandering van het beleid,
zodat de vilvmr Je havenarbeiders daar de boventoon paat voeren.
Wij werken mee aan de solidariteitsbeweging, zodat alle werkenden in Mederland
gaan beseffen dat de strijd in de haven een strijd is die voor iedere arbei-
der van belang is.
Voor meer informatie: GML/Rode Morden, Brede Hilledijk 6? a R"dam, 010-1*19905**
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ROTTERDAMSE HAVEN

Havenstakers zetten
Op 19 januari begon de Vervocrsbond FNV met verrassingsakties in de

traditionele stukgoedsektor van de Rottcrdamse haven. Steeds worden die
bedrijven plat gelegd waar de meeste schcpoen voor de kant liggen. De
.strijdwil onder de havenarbeiders is groot, /.onder oproepen van de bond
af te wachten wordt gestaakt of worden stakingen verlengd door de avond
ploegen. En daar is een goede reden voor.

JOIIAN GRIJZEN

ih' ,MMk'idjnji voor ik-
-;:;nssitakinj>eii is de <ii.m
tui! l.i't ontslag voor 3'X) uum. Ue
.cikelijke inzet is vee l hoger.
[)(.- litivenondernemers willen hun
•.irliezen niet alleen verwerken
<!i>nr mensen op de keien 11.- smii-
i i i i . l)i? overblijvende hawnarboi
.k-i s moeten flexibeler ingezet
t-unnen worden, dat wil zeggen:
verplicht ueekeindwerk, drie-
'ccgendienst. roostervrije dagen

,>T\ te wijzen door het bedrijf,
H^&mbifunkties, enzovoort.

Flexibel werken speelt niet al-
leen een rol in het stukgoed,
Van daar dat in andere havensek-
icren en in Amsterdam arbeiders
nu ook regelmatig het werk neer-
leggen.

BEMIDDELING

Inmiddels lijkt het erop dat
ile staking alleen maar tot doel
heeft ontslagen te voorkomen. De
Vervoersbond FNV heeft Laten blij-
ken dat zij wel op haar standpun-
ten wil terugkomen. Ze zijn ttk-
i.<x>rd gegaan met bemiddeling door
-iinister De Koning, een verklaard
voorstander van flexibeler ar-
beidsverhoudingen.
Deze oude rot in het vak heeft

.ii' zaken sluw aangepakt. Zijn
isterie t.n de gemeente Rotter-
nebben het accountantskan-

toor Klynveld Kraayenhof en Co
opdracht gegeven de kosten van
de traditionele stukgoedoverslag
in Rotterdam en Antwerpen te on-
Jerzoeken. Het razendsnel gepu-
i)]i( eerde rapport biedt weinig
ver rassends.
Volgens het onderzoek zijn de

utrieven in Antwerpen lager dan
i n Rotterdam en zijn de Antwerp-
se havenbedrijven desondanks
winstgevend, terwijl de Rotter-
• lumse bedrijven vorig jaar geza-
menlijk 30 miljoen gulden verlo-

N.i |tu!' l i kat i c v;in het omiei /.ook
kfc.im <!e ministor mei een iinntal
sns^i'Slifs. P,ml IVisonmo) lor,
licsunirder vun de Vervoersbond
FNV, y.egl hierover:
"Do suggesties lopen langs de lij-
nen v,m het V:milcr Ijfiuw-ükkoord,
dut Hcdkongen ontslojien tot 1991
uiisluit. Ei y.it een stuk flexi-
bilJsoring in, onder andere in de
vorm van een landelijke arbeids-
pool , en een stuk rendementsher-
stel".
Ondanks de strijdwil van de ha-

venarbeiders blijkt uit deze woor-
den van Rosenmoller dat de Ver-
voersbond een draai gemaakt heeft.
Steeds meer wordt de nadruk ge-
legd ophet voorkomen van gedwon-
gen ontslagen, terwijl wat vaag
gedaan wordt over de prijs die de
arbeiders daarvoor moeten bela-
len, naast de prijs die ze al be-
taald hebben. Wat moet je je voor-
stellen bij een 'stuk flexibili-
sering' ei> een 'stuk rendements-
herstel'? Dit zijn zaken waar de
bond voor l janunri niet over
wilde praten, maar nu onder lei-
ding van minister DE Koning kenne-
lijk wel.

WATER BIJ DE WIJN

Ondertussen is op woensdag 4 fe-
bruari het eerste overleg over de
inhoudelijke suggesties visn het
ministerie-Rchouden. Na afloop

van dat gesprek verklaarde Kosen-
moller:
"Er is een goede kans dat we vol-
gende week een akkoord bereiken,
waarbij ontnlagen overbodig zijn
geworden".
Dat optimisme van Rosenmoller

kan alleen maarbcstaan als de
bond bereid is akkoord te gaan
mei flexibilisering. En 'l.'ii is
ook 20. SVZ (havcnondernrmers) en
FNV zijn het al eens over de in-
stelling van een landelijke ar-
beidspool en een bredcte inzetbaar-
heid van de arbeiders in die pool,
dat wil zeggen dat ze ook uitge-
leend kunnen worden aan bedrijven
buiten de haven. Verdergaande
flexibilisering zit nog in het
vat "indien in een totaalpakket
van maatregelen tot overeenstem-
ming kan worden gekomen", aldus
Rosenmöiler.
Dat zo'n pakket geen gedwongen

ontslagen zal inhouden wordt door
het ministerie betwijfeld. Het
zullen er alleen geen 350 zijn.
Wanneer de Vervoersbond niet op

de vingers getikt wordt, zal de
inzet van de stakingen, geen ge-
dwongen ontslagen en geen flexi-
bilisering, worden verkwanseld.
Het zit er nu nog niet in dat de
Vervoersbond veel ruimte krijgt.
Het Onafhankelijk Verbond van Be-
drijfsorganisaties (OVB) raet 900
leden onder de stukgoedwerkers
heeft zich al uit het gezamenlij-
ke aktiekomitee met de FNV terug-
getrokken, omdat de FNV veel te
veel water bij de wijn doet. Ook
de eigen leden van de Vervoers-
bond zullen niet akkoord gaan.
Immers flexibilisering "op een
sociale manier" door-het ministe-
rie van Sociale Zaken bepleit, be-
staat niet. Flexibilisering is
per definitie a-sociaalB

, flexibilisering hetzelfde
als ladingvriendelijke acties?

kotterdam staat op achterstand
de werkgevers veel meer
bijdragen aan de leegloop-

kosten en omdat de arbeiders in
Antwerpen flexibeler kunnen wor-
lefi ingezet. Over de periode 19BA
uit en met 1986 stegen de kosten
l>ij het Rotterdamse stukgoed met
17 procent en de omzet met 5 pro-
'i'nt. In Antwerpen gingen kosten
• •n omzet allebei met 10 procent
. inthoog,

1. Vriendelijk zijn voor de lading betekent
snel en goed werken als er lading is.

2. Flexibilisering betekent zo min mogelijk
leegloop.

3. Dus flexibilisering en ladingvriendelijke
acties betekenen hetzelfde1.

4. Werken als er werk is.

DE STUKGOEDSTUWADOORSBEDRUVEN.

advertentie ver-
scheerï onder andore in het
VRIJ VOLK. Duidelijker dan
de Vervoersbond-FNV zeggen
d<? ftavenonderneraer.s' h ier in
var. do belangrijkste inzet
is van de huidige tJassen-
-srryd in do haven,



uitgave hau2n:;ern
(.?. .L/ï'odi.' i ,ori;cii

m en

i- n bocj.ol;.1 /ck^Ti z.iti.'?n n ; uil ..-.ofiisrit ts LieUijkan hos zr? de
:•:, .j-.: cU;v o., t:',- rvk kumyn leycon, ';!en andere l;nn!< lus.it! unit er niat te-

;;\k-.--n. >ij •Vac.-.f's ••tüttv.'lp'jl.v'.ec-' .i. s een idt?G van de 5VZ.
T'. -..-at -i tof 1 1 nr j.n rj.j ;)visf cJis i'.;e kr/j^f of> 1Jj i'eb'cucvi j.l. .?nn cc; '.jUZ s r
\/.'ik;.:onocn ';.3stuijr;.! heei;"t;
l •- liü-L ü<-:nt~i.l nnL'-'.Lan;i>n ?D'.J jï-rriuncie^d Kunn(?n ;jorJ2n r.ls ue hausnar'jci-
.':"--. tut vol-'v-'vi:= J.li'.icen,
nüsi i jke 5VH;i. r-!L,-Grs Ic.nr,\-.,k.-?n v",n c'3 IM'CÜLYI ;.an ze- flexibel hnen <2n weer

.T i :::i •i.'üoi'-Li ju ip'i .iot -..c^el- 3nd . fis l'ict's c.t-sc1;!. hot -jt?lri in z 'n ^ak en os-
P;I:J] t je üjri 'je df'Q.
.ijlvJ—sra do htlü cJi-i.j nï.3Dt o's teloTüon.
.rtuastsroKi;;3n e's-els .'.anuljzen rloov het osdrijf; sis nee druk ie-, wurksn.,. als
hot stil ir, j'jn V.TIJÜ finr; u;?.n j^zeiF.
...S.7s_ rer^lrn/: uoor L;,i iiincier.
- i? - iJj iinu^nhi;.'Cjri jvon i.iriot.-n tiont.jllen .oiljoijn^n rnér'r: rw-sn uerdienan door
ficrx.iiiiiisjrnr'j C-XL.C.V. fi.?„i(?ensi.:hao3rjolLJ'?r. ;:n hL't ofricix.rreri van cia huidige
Pi'P/. .
-_ 5 -• l>_\-Vïii')cen en inri.>.rL'Utt?n - onteno^^ün, kiSritoor.icjL'fioneiDl en tschnischo
cJji.'nr<i, ;-..-'n ifi cJc? iu;;Cht!';iAier rjjuuri.ji. iuoiriJ-.'in . iot Z'i oen ^ncjei'e bjan ne-uondsn
h5Di;;-t' of 1 10 1 r_.C'ls: oo ii;« :.;aarn:i oe bijstand.
')c-t ïij.'i ci(? :;lrnnyr) wan 1)0 ilraraf. :..;:; SUZ huüft zü- iie:.1 infjefluisterd.

ïü.;jj,.'u:jn n;' find'jn lüV.sn 2 ion

:.'t .•GocnEiD;"r."j ultiinü'tijrn tnt '.' „ir:crv. 'Jat 'J f tJrsaF haeTt qQstftlü, hosfi rJe
i^jy.TiLuerU^r1. nist t:; ci.3.r':jn, ;},:t {Jroic.eiiicnt ie- al.ls':.'n b^doc-ld oifi ons alles te

i.'an1. c; Is LT ,'jcn diru;: ;!ij.idelijk g^uorden is (JK .-„-f nalopen wokan^ dan is het
';iïïl ti.it tü'.ji_ü-j^n ni.:-L hslfjL.
L'2 hüu-anarfioiij'prs z i jn ; a-jn staken tr.'oyn ds 3!-!J ontslngon. Dah was het uit-
•jantvj.junt. '.i^rsi: ;!"j oni'.r.lagon \/:in tfff::l. d.in :?ic.Ti w;: w:.!l usrüer,1' Toch uiird
er rjndf>x-hL;n:-;.-:li! uu.n woorstcllivn ur.n Dociol^1 Zr.'kün waar rip1 honrĵ .-i nejn brood
i/qn lusten, u«rslc>(;!"ityrinc] u .".n cir? arLs!?idswoor-iiaaruL;n.
ito l|; H zou :)?3 tflr ^nr.-.x.» Uou^n cis cje nntslcnt.'n worden inciatrokkon. ''̂ u n.acL
i ' i '"t l m/'.'! uo? i~in.P cirHi,.>ri-i3nrJ,2l(.' i.mn.c-n.
•J.i' rc'n.ci-.jiitïnt^n wan o,j n^dri j>j >n /oudr.'n .^X-n uitn^nriE-jLint vormen, l'^i nc-.t in
rij?, crivh_'r'."ian:}el Xnran b.?k,?!-.;vri '-icrden hrjj :.•_• liP.ï^n ni.in i;:nu;;:njntc;n i.uiïri.-n oo-
uctirut'u.^n.
Uoor i ie iiyvr^noj-^LiLuJi::; l.i- •;• de ^y.-ct.i-j ::c? óf ')!r Lir^of Ij-; p-iT.lt, CM' de '-.-.-ns

.1 . ^tal: ;n c:.,.- j..1 »•. Lc •.-j:;v:v:'i^

'.'.av kunnen ',jc ,'i.inrivn

Door dn druk o i rL- '- uan sll;.' kant.'.-n te u;:rhoo--n, OG bij de;
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î-
'-

Z
H

'

H i'-"
1

t-
;

f d" q ••
}

• J C O 1̂ ""•
.

"~ c h f̂
\
:

:") V5 '—
 •

C
.

D O 9. c: o o <-) •_
^it

~.~ L"
j

v-
i- (u ?-•
< C
-

•n :'~ e rv
i

C
.i

h
-1

U
.̂
.

!r
" & V
rl

•T
"'

5-
_, ,;* / !j ~'. i"' j 
(.

• 
j

*~
'

f^
-

r ̂ t_
. 

-
TL

 
•

C
L)

|-
J CC rj , j
-

j-
y

'̂ ir. o i_j T
.; y_
i

r; ^ / j-i- O r-
i

C <ll r j
 "
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WIE DRAAIT WIE DE DUIMSCHROEVEN AAN 1

De onderhandelingen zijn afgebroken. De SVZ is nog lang niet tevreden over
de koncessies die de onderhandelin£sdelegatie heeft gedaan. Dat smaakt naar
meer, denkt de SVZ en daarom draait ze de duiraschroeven nog wat vaster aan.
Zo wil ze eun sfeer creëren van slikken of stikken.
De havenarbeiders moeten de -zaak omdraaien. Alle koncessies moeten ingetrok-
ken, de akties uitgebreid en verscherpt. Vlij moeten de SVZ de duimschroeven
aandraaien. Zij moeten de ontslagen intrekken, meer niet en niet in ruil
voor flexibilisering.

FLEXIBILISERING IS DE INZET VAN DE STRIJD IN HET STUKGOED

Net als in heel Nederland wil het havenXapitaal ontslacen, flexibilisering
en inleveren. Ka jaren van inleveren lifit in de haven nu de nadruk op flexibi-
lisering. Flexibilisering van de arbeidstijden en de roostervrije dagen.
Flexibilisering van de SHD, door er een landelijke pool van te maken.
Flexibilisering van de funkties, door neer kombi-funkties te creëren.
Door die flexibilisering zal de arbeidsinzet goedkoper en efficiënter zijn.
D,oor die flexibiliserinG worden het aantal banen en de arbeidsvoorwaarden
verder afgebroken.

ALS LOU DE GRAAF BEMIDDELT MOET JE OPPASSEN

Nadat De Graaf de uitkeringsgerechtigden heeft afgeknepen, krijgt hij de
kans oni zich op de havenwerkers te richten.
Hij speelt het spelletje met de SVZ mee.
Ook de Graaf chanteert de havenwerkers.
Die 350 ontslagen kunnen van tafel als de havenverkers flexibel worden. Dat
is precies het spelletje van de GVZ. Zo raakten we in 1983 de kersteratifi-
katie kwijt en in 1985 1,8$, ooit in ruil voor het voorkomen van ontslagen.

GEEN VERSLECHTERINGEN

Geen gedwongen ontslagen, dat was in het Van der Louv-akkoord al afgespro-
ken. Daar zijn in 19&5 a.1 koncessies voor gedaan.
Daarom kunnen de havenverkers £een verslechteringen aksepteren voor iets dat
ze al hebben. Als ze zich door de dreiging met ontslagen laten chanteren,
worden ze op die manier stap voor stap naar Antverpse toestanden gebracht.
Daarom mogen de koncessies van de onderhandelingsdelepatie van de Vervoers-
bond FNV niet geaksepteerd worden. Die koncessies scheppen verdeeldheid en
onzekerheid.
Tot op heden gaan de koncessies van de ónderhandelingsdeleeatie in de rich-
ting van een landelijke KUB, kontinu, het weggeven van eer. deel van de roos-
tervrije dagen en het uitbreiden van kombi-funkties.
Daarvoor wordt toch niet al vijf veken lanr- aktie revoerd?

VJAT MOET ER GEBEUREN ?

We kunaen winnen door een aktieve staking te voeren. OT, de akties te ver-
scherpen hoeven we het niet alleen hij het blokkeren van de bedrijfspoor-



ten te laten.
Door de diskussie en de aktios op het bedrijf zelf te organiseren. Door het
versterken van de aktiekoraitees op de "bedrijven. Deze oprichten vaar dat nog
niet is gebeurd.
Door te vertrouwen o:; d K' kracht die de havenarbeiders gezamenlijk kunnen ont-
wikkelen. Door te vertrouwen op de steun van werkenden en uitkerinfspereen'—
tigden in heel ïïedorland. "e strijd in de h.-iven is in het belang vnn iedere
arlxr-idê-r.
Door vandaag op de rrrmiiVircutie r.ot kiderlodcn on bestuurders in diskussie tt-
gaan en de konc^süitü -.imi 'iv kaal, t/ st.tll^r..
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HAVEHAKTIBS VROUWENKOMITEE

28 januari 1987.

VROUWEN i SWIpt MEE ! !
«J

Onze mannen zijn nu al meer dan een week akties aan het voeren
tegen de ontslagen die de werkgevers willen doorvoeren.
Wat ontslag betekent daar kunnen we ons allemaal wel het een
en ander bij voorstellen:WW,bijstand, de eindjes aan elkaar
knopen,steeds lagere uitkeringen geen(ander)werk in het voor-
uitzicht, en ga zo maar door.

Onze mensen hebben jarenlang hard gewerkt in de Rotterdamse
haven. De havenbaronnen hebben daar veel mee verdiend
en nu willen ze de havenwerkers een schop geven.
De mensen die achter zouden blijven in de haven zijn ook
niet veilig voor de werkgevers:

Want naast de 350 ontslagen willen ze:

* in de komende jaren nog veel meer havenwerkers ontslaan.

* de roostervrije dagen willen ze aanwijzen.

* de pensioenpremie door de arbeiders laten betalen i.p.v.
door de werkgevers:dus na jaren inleveren,nu nog meer
inleveren (in plaats van de beloofde arbeidsplaatsen).

* flexibilisering: da4: is een mooi woord voor zaken als
" altijd inzetbaar zijn, altijd klaar staan voor de werk-
gever" enz. enz. Dat houdt ook in dat je niet meer weet
wanneer je man wel moet werken of wanneer niet.

* week-end klos: niet meer eenmaal in de drie weken een
zaterdag, maar ook op zaterdagavond en op zondag, als
het de baas uitkomt. Dit wordt VERPLICHTI

ONDERSTEUNEN
Dit zijn naast de ontslagen de verslechteringen die de werk-
gevers door willen voeren.
r»e mannen pikken dit niet en voeren akties.
WIJ VROUWEN zouden die strijd moeten ondersteunenll
Dit gaat onszelf aan. Wie moet er straks die eindjes aan
elkaar knopen?l

Staken is moeilijk, en kost natuurlijk geld maar:
als de havenbaronnen nu winnen, als ze de strijd van de
arbeiders kunnen breken dan zijn de havenwerfcers vogelvrij
verklaard, dan kunnen de werkgevers elk jaar, op elk moment
alles waar onze mannen en wij ookl jarenlang voor hebben
gevochten, stuk voor stuk weer afbreken.
DAT KUNNEN WE NIET AKSEPTEREN!
De werkgevers willen terug naar de jaren dertig, maar wij
niet!!!



kornite©

Daarom hebben een aantal vrouwen een vrouwenkómitee opgericht t
dat aan de strijd aktief wil deelnemen. |
Een buurthuis: de AREND en de ZEEMEEUW, heeft ons een ruimte j
ter beschikking gesteld. \r kunnen we informatie verstrekken aan vrouwen e.d., j,

we kunnen bijelkaar komen om b.v. gezamenlijk spandoeken
borden en pamfletten te maken enz.

Daarom willen we alle vrouwen oproepen om haar het vrouwenkomitee
te komen.

Op dinsdag 3 februari a.s. van half 2 tot 3 uur willen we
een bijeenkomst houden en te bespreken welke konkrete aktiviteiten
we kunnen organiseren om de akties daadwerkelijk te ondersteunen.

Mocht je dinsdag niet kunnen, er zijn iedere ochtend wel
vrouwen aanwezig.

K O M T A L L E N l I l Dinsdag 3 februaii half 2

AREND & ZEEMEEUW

Teaoelsestraat 18

Rotterdam-zuid

tel. 010-481.56.55

Je kunt ook "bellen 's avonds naar
f||Halinka Augustin Joke Buytendijk

tel.419.90.54 tel. 452.94.74



K-^ x~\N s~\^ /""N K^N /^l /"N r^V Vit-gsve Havenkern
f f ) { /—J [l H J f ( C— l GKL/Rode ifcrgen
l V>/ V-" V_- l l ' V-/ l V^j V- l l Br> KiHedijk 67 a

010-4199054

DOE JE Qi IE WIKMEtl

Bijna drie weken in aktie.
Waarvoor?
Natuurlijk, tegen ontslagen.
Haar niet alleen tec.ers ontslagen; OOK TEGEN DE FLEXIBILISERING l
De SVZ vil uitbreiding van weekend-werk en combifunkties .
En vooral: Een landelijke SHB.
SHB'ers die in andere steden of zelfs buiten de haven tewerk worden gesteld.
Dat betekent: een aparte CAO voor de SHB.
Weg eenheid, allemaal in vakjes opgedeeld.

Als de haveriondernemers dat binnenhalen, dan sullen ze binnen 1 jaar alsnog
met ontslagen afkomen l

Daarom: GSEN OMTSL£GEH
Ï̂ PJR. OOK GEEN FLEXIBILISEKH-JG
ÉÉN CPdO, SCS.OER Î iDELIJKE SHB
OÜDEKSW VKLn-niLIG ERUIT, JCKGEREN ERIH

5 ENIPEEClAGEN EHBU

DOE JE DOOR ECHT TE

In Den Haag wordt onderhandeld. Ook over de flexibilisering.
Wij moeten laten zien dat die flexibilisering niet aan ons te verkopen is.
Door de druk te verhogen. Door echt te staken.
Dat betekent:
Niet naar huis na het inschrijven.
Maar; STMaUGSKailTEES PER BEDRIJF VOBMEN
Bij de SHB is dat al gebeurd. Dat werkt.
Overdag aanwezig zijn om je bedrijf schoon te houden.
Maar Antwerpen gaan. om op te roepen tot boykot.
Waar andere Nederlandse havens gaan cm de kollega's in te lichten.
Blokkades organiseren zoals gisteren bij de SHB.

Dat kan .allemaal voorbereid en besproken worden op het aktiecentrum van
de stakers aan de ïtexelsestraat 18. Daar hoort iedere aktieve staker
's ochtends thuis. Daar is ook het vrouwenkornitee aktief . Heem je
vrouw dus gerust mee, net gaat om de belangen van je hele gezin.

GEEN AKKOORDEN ZONDER ALGEMENE VERGADERING TON HkVENWERKERS

Het is de stakincy van de havenarbeiders en door de havenarbeiders.
De havenarbeiders moeten beslissen over de resultaten.
Of het resultaat goed of slecht is. Of vic doorgaan of niet.
Dat ïtoet eerlijk en danokratisch gebturcn als iedereen bij elkaar is.
Dus net zoals wa begonnen zijn; op een algemene vergadering met
spreekrecht voor iedere havenwGrkts\,



WAT WIL DE GML/RODE MORGEN?

De Rode Morcen werkt aan de opbouw van een nieuwe arbeiderspartij.
Waarom?
In de huidire maatschappij hebben de ondernemers de macht. Zij vechten
hun konkurrentie uit over onze ruggen. Met Antwerpen konkurreren tot
er niets meer van onze arbeidsvoorwaarden over is.
In de huidiee maatschappij wordt de techniek niet gebruikt om de positie
van de arbeiders te verbetren, maar om die positie te verslechteren.
Zij de containerterminals en de winsten, wij de zak.
Wij zeggen: de enipe uitweg voor de arbeidersklasse is het socialisme.
De erote bedrijven en banken in handen van dé gemeenschap. Planning van
de produktie in dienst van de vooruitp,an̂  voor de werkers.
Daarvoor is een socialistische maatschappij onder leiding van «en socia-
listische staat nodif;. Om dat doel te bereiken heeft de arbeidersklasse
haar elfden politieke partij nodig, bestaande uit de nieest aktieve en bewuste
arbeiders VPJI alle bedrijven. Een partij die werkt aan de eenheid van alle
arbeiders tegen de kapitalistenklasse.
Daaraan werkt de Rode Morden, ook in de tuiven.
Wij steunen de aktiviteiten van de stakin^skoniitees aan de basis van FNV'ers
OVB'ers en anderen. Zo wordt de eenheid tot stand gebracht en wordt het
een aktieve stakinc onder kontrole van de havenwerkers zelf.
Wij steunen de aktiviteiten van het vrouwenkomitee. Als onze vrouwen aktief
meewerken, verdubbelt onze kracht. |
Wij ijveren binnen de FNV voor meer dotnokratie zodat de wil van de haven- *
arbeiders daar de boventoon ijaat voci en. |
Wij werken mee aan de so!5 'armteitsbeweein^, zodat alle werkenden in Nederland \n beseffen dat de strijd in de haven een strijd is die voor iedere arbei- |

der van belang is. \r meer informatie: GML/Rode Morden, Brede- Killedijk 67 a Rotterdam.



rode morqen^
DE TWEEDE HELFT MOET NOG BEGINNEN \e

Havenkern
GML/Rode Morgen
Br. Hilledijk 67 a
Rotterdam

Tot 7 mei geen ontslag voor 350 man,
Tot 7 raei geen namen van mensen die '"bemiddeld1 zouden moeten worden (behalve
bij Seaport).
Pas op 7 mei komt de definitieve uitspraak.

Dus: UITSTEL SONDER OPLOSSING

De rechter heeft het niet aangedurfd om te aeggen: gooi die 350 man
er maar uit. Dat bewijst dat ze nog steeds bang voor onze akties zijn.
Maar: We hebben niet ^evonnen.
De SVZ heeft volgens de rechter te weinig informatie gegeven aan de
ondernemingsraden. Dus: als de PVZ betere informatie tieeft, dan mag het wel.

MA'S STAAT ER NU TE GEBEUREN ?

De SVZ heeft niet ingebonden. Waarschijnlijk gaat ze een nieuwe procedure
aanspannen. Dan begint het hele verhaal dus opnieuw.
In de tussentijd gaat er onderhandeld vorden met de Vervoersbonden over
een 'totaalpakket'. En dat gaat niet alleen over de ontslagen, maar ook
over de flexibilisering.
Ze zullen de komende weken proberen ons die flexibilisering door de strot
te duven.

WAT MOETEN WE ALS HAVENARBEIDERS NU DOEN ?

1. De akties zijn enkel opReschort. We zullen over enige tijd weer
aan de bak moeten, want de SVZ is niet door de knieën.
Oai dan sukses te hebben zal het anders noeten dan de afgelopen 8 weken.
Harder en scherper.
Dat jaoet worden voorbereid. Door de aktieve mensen zelf.
Tijdens de rust van een voetbalwedstrijd moet je bespreken hoe je
in de tweede helft beter zal spelen!

2. We mogen niet toelaten dat in nieuwe onderhandelingen net de SVZ af-
spraken worden gemaakt over landelijke SHB, koiabifunkties, aanwijzen
van roostervrije dagen enzovoorts.
Daarvoor hebben ve niet 8 weken aktie gevoerd.
Alle toegevingen die door de bondsonderhandelaars gedaan zijn, dienen
ingetrokken te worden. Daarvoor moeten we zelf in bedrijf en bond optreden
voor onze eigen eisen: Geen ontslagen en geen flexibilisering.

3. Om dat te organiseren, moeten de bedrijfskomitees blijven bestaan.
En versterkt worden.
Met pamfletten de mensen in de haven informeren. Diskussie in kantines
organiseren over de eisen en over betere akties. Voorbereidingen treffen
naar andere sektoren en naar andere havens, zoals Amsterdam.
Kontrole op ploejj;ensterkte en inleen van buiten, or. te laten zien
dat er geen overcoir;pleten zijn iraar tekorten.

GEEN ONTSLAGEN, MAAR OOK GEEN FLEXIBILISERING
WERKGARA1TTIE TOT 1991
WEEK MEE AAN DE VOORBEREIDING VAN D!': TWEEDE ROMDE
VmSTERK DE 3EDRUFSKOMITEES

13-3-1987



WERK MEE MET DE GML/RODE MORGEN ! i

iEr is de komende tijd veel werk te doen om de SVZ alsnog op de knieën te tji
dwincen. De havenkern van de GML/Rode Morgen heeft vanaf het begin duide- fe-
il jk stelling genomen: Geen ontslagen, maar ook geen flexibilisering.
De havenarbeiders, aangesloten bij de Rode Morgen, hebben dat standpunt
al lang vó6r de akties in de haven aan de orde Gesteld. In de bedrijven,
in de bonden, met panfletten en op bijeenkomsten.
De havenkern van de Rode Morgen heeft de afgelopen twee maanden alle ini-
tiatieven ondersteund en mee georcaniseerd om de akties zo sterk mogelijk
te maken. Zij werkte mee aan de oprichting van bedrijfskomitees, aan het
organiseren van kantine-diskussies, aan de bezoeken aan andere havens zoals
Antwerpen, en aan de oprichting van het vrouwenkomitee.
Waaron doen we dat? Waarom kunnen we dat?
10 strijdbare arbeiders, die allemaal los van elkaar aan de slag gaan, kunnen
maar weinig uitrichten. M:\ar 10 strijdbare arbeiders die samen in een partij
als de GML/Rode Morden zitten, kunnen een grote kracht ontwikkelen.
Omdat ze daar scholing krijgen in een helder anti-kapitalistisch programma.
Omdat ze daar leren uit de ervaringen van de arbeidersstrijd in het verleden
en in andere bedrijven. Omdat ze daar niet alleen de diskussie voeren over
de situatie, maar ook afspraken maken hoe ze gezamenlijk aan de slag gaan
in het bedrijf en in de bond. OMdat ze daar de mogelijkheden krijgen om via
pamfletten en kranten het arbeidersstandpunt naar buiten te brengen.
In dienst van de eenheid en de strijd tepen de kapitalistenklasse.
Eenheid moet er komen, maar eenheid moet georganiseerd worden.
De meest effektieve manier om daaraan bij te dragen is een partij als de
GML:Rode Morgen te versterken. Wil je daar meer over weten?
Stuur dan onderstaande strook naar: GML/Rode Morgen Brede Hilledijk 67 a
3072 KD Rotterdam. (Tel. O10-U199051*)

Ik vil meer informatie over de aktiviteiten van de GML/Rode Morgen en hoe
ik daaraan mee kan werken.
HAAM POSTCODE EN PLAATS
ADRES TELEFOON


