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Nieuws van het vakbondsfront.

Jongeren organiseer je tegen
bedrijfssluitingen en massaontslagen
‘Jongeren, organiseer je tegen massaontslagen en bedrijfssluitingen’, was het motto van een themadag georganiseerd door de industriebondsjongeren Amsterdam. Ruim
35 jongeren waren naar het Bolshuis gekomen waaronder
een flinke groep Turkse jongeren en een aantal meiden. In
het krantje dat we gemaakt hebben, was ook extra aandacht besteed aan deze groepen jongeren. Het programma was behoorlijk pittig, verschillende praatjes van de
jongeren - groepen van Fokker, ADM en Jonker du Croo
en over buitenlanders en meiden. Toch bleef bijna iedereen
tot het einde en kon er nog een krachtig gezamenlijk adres
aan de industriebondsleiding opgesteld worden, een
oproep om jongeren meer te ondersteunen, met 14 concrete punten.
Erg positief was dat er een nieuw initiatief genomen werd
om ook een adviescommissie voor buitenlanders op te
gaan richten in het industriebondsdistrict Amsterdam. In het
begin zal dat in samenwerking met de DAK-jongeren
aangepakt gaan worden.
De districtsadvieskommissie jongeren benadrukt steeds
dat een beleid voor jongeren, een beleid voor àlle jongeren
moet zijn: Nederlanders, buitenlanders, jongens en meiden. Konstant zullen we elkaars eisen moeten ondersteunen als beste middel tegen de verdeel- en heerspolitiek
van de ondernemers.
Deze themadag is als een stap vooruit te zien bij het
opbouwen van de Industriebond tot een strijdbare bond.
We hopen dat vele kaderleden onze eisen gaan ondersteunen en dat het jongerenwerk eerder opgebouwd kan
worden. 8,6% Leden van de Industriebond onder de 25
jaar is een angstwekkend laag percentage!
Meer jongeren organiseren, door werkelijk voor hen op te
komen, is noodzakelijk bij het gevecht voor werk en een
zelfstandige toekomst.
Advies aan:
−
Het distriktsteam van de Industriebond FNV Amsterdam
−
Distriktsraad van de Industriebond FNV Amsterdam
−
Kaderleden van de Industriebond FNV Amsterdam
Kopie naar:
−
Zin
−
LAC Jongeren
Op de themadag ‘Jongeren organiseer je tegen bedrijfssluitingen en massaontslagen’, georganiseerd door de Distrikts
Advies Commissie jongeren op 26 maart 1983 hebben de
ruim dertig aanwezigen een advies opgesteld dat bedoeld
is als oproep aan distriktsteam, distriktsraad en kaderleden
van de Industriebond FNV om in het vakbondsbeleid
werkelijk rekening te houden met jongeren (Nederlandse,
buitenlandse, meiden en jongens) en ons ook te ondersteunen.

Dit kan volgens ons door voor de volgende zaken die op
onze themadag naar voren zijn gekomen op te komen:
1. Geen eenzijdige maatregelen tegen jongeren goedkeuren, zoals de 32-uren week voor jongeren op kosten van
jongeren. In plaats daarvan drastische arbeidstijdverkorting voor iedereen.
2. Nu deze CAO-voorstellen uitgevoerd worden willen we
de garantie dat de 1200 extra voorgestelde banen er ook
werkelijk komen en dan op basis van een volwaardig
CAO-salaris (dus niet: 80% van een met 10% verminderd jeugdloon).
3. Garanties voor arbeidsplaatsen voor jongeren. Niet
akkoord gaan met afvloeiing van ouderen (op vrijwillige
basis!) als er niet zwart op wit jongeren voor terugkomen.
4. Bij aannamebeleid in de industrie uitgaan van een
percentage van 75% jongeren van het totaal. Dit omdat
er onevenredig veel meer jongeren werkloos zijn, dus
niet omdat wij arbeidsplaatsen van ouderen willen
afnemen.
5. Bij het aannamebeleid positieve diskriminatie voor
meiden en buitenlandse jongeren.
6. Meer beroepsmogelijkheden voor meiden, ook in de
traditionele mannenberoepen.
7. Een krachtige uitspraak en ondersteuning van akties
tegen de 10%-jeugdverlaging per 1 juli.
8. Geen loskoppelen van de leer- en arbeidsovereenkomsten. Geen zakcentjes maar volwaardig werk voor
volwaardig loon.
9. Verblijfsvergunningen voor buitenlandse jongeren.
10.Garanties voor buitenlandse jongeren die terugkomen uit
hun verplichte militaire dienst om terug naar Nederland
te kunnen en hun baan terug te krijgen. Ook als ze
werkloos waren het recht om terug te komen.
11.Meer informatie in eigen taal voor buitenlanders, buitenlandse medewerk(st)ers (zoals tolken) in dienst van de
bond.
12.Een beleid tegen racisme, fascisme en vreemdelingenhaat. Tegen de 1 november-wet. Aktief buitenlanders
betrekken bij de vakbond. Op de themadag heeft een
groep van tien turkse jongeren het initiatief genomen om
weer een DAC buitenlanders te proberen op te richten.
Dit is een stap om met de nota ‘Samen beter dan apart’
ook echt aan de slag te gaan: we rekenen op steun van
de bond.
13.Het steunen van jongeren bij het oprichten van jongerengroepen, en het betrekken van jongeren bij de bond.
Dus ook opkomen voor de nodige faciliteiten zoals
vergaderen in bedrijfsruimte en zo mogelijk in werktijd.
14.De kontributie blijkt voor veel jongeren een probleem te
zijn. We zijn er niet uit hoe dit aan te pakken, omdat we
ook niet vinden dat er op allerlei belangrijke zaken
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bezuinigd moet worden. We willen ervoor pleiten dat
mensen die het echt niet kunnen betalen en illegale
buitenlanders voor een symbolisch bedrag lid kunnen
worden van de bond.
Het is verontrustend dat er maar zo weinig jongeren georganiseerd zijn en dat er veel uit de bond stappen. Een
duidelijk jongerenbeleid kan hier volgens ons verandering in
brengen. Dat zien we ook aan de themadag die een stapje
in de goede richting is en niet alleen vijf nieuwe leden
opgeleverd heeft, maar ook nieuwe mensen die zich willen
gaan inzetten om de bond te versterken En dat is volgens
ons hard nodig in deze moeilijke tijden van krisis en teruglopend ledental. Ook ons DAC jongerenkrantje heeft veel
jongeren laten zien dat de Industriebond iets kan zijn voor
jongeren. Daarom hopen wij dat u dit advies serieus wilt
nemen en ons aktief wilt steunen bij het verdedigen van
jongerenbelangen en het opbouwen van jongerenwerk.
Vriendelijke groeten,
Districks Advies Commissie jongeren
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