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8 oktober Amsterdam - Naar een strijdbare vakbeweging        
De breuk erin   

Eindelijk weer eens een initiatief van de FNV om massaal te protesteren tegen de 

afbraakpolitiek van de regering Lubbers. En wat ons betreft een uitstekende gele-

genheid om met het verleden te breken, een echt offensief dus. 

Over de eisen op 8 oktober in Amsterdam, voorzover die gesteld worden, valt heel 

wat te zeggen. Over de invloed daarop van de leden nog veel meer. De voorbereidin-

gen op Plein ’40-’45 waren reeds in volle gang, toen er iets vaags naar buiten kwam 

van een manifestatie. Het is overigens opvallend dat tot nu toe - half september - in 

de schaarse publiciteit, maar ook in het officiële propaganda-materiaal, de manifes-

tatie de overhand heeft op de demonstratie. Verder valt op dat, onder invloed van de 

marktbenadering van ”FNV 2000”, angstvallig gewerkt wordt aan de ‘positieve uit-

straling’ van de FNV. We mogen vooral nergens tegen zijn, want dat zou zo slecht 

‘over’ komen bij de publieke opinie. Deze positivo-benadering heeft geleid tot het 

zielloze ”Het kan anders BETER!”, dat rechtstreeks afkomstig lijkt uit de Veronica-

stal.  
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Maar goed, het is inmiddels ruim vijf 
jaar geleden - 11 juni 1983 in Utrecht - 
dat we onder de vlag van de FNV de 
straat op gingen. En dat is op zich al 
een reden om na te gaan of er nu ein-
delijk gebroken wordt met de achter 
ons liggende periode van matigend 
meebuigen met de bezuinigingspolitiek. 
Als we FNV-voorzitter Stekelenburg mo-
gen geloven, is die breuk in aantocht: 
”Wij constateren dat de spanning 
steeds groter wordt tussen ons pleidooi 
voor die matiging en de bereidheid 
daartoe bij de werknemers. (...) Het 
totaalbeeld van overleg is niet positief, 
nee. Integendeel.” (Financieele Dagblad 
30 augustus 1988) 
 
Inleverscenario 
Laten we eerst 11 juni 1983 nog even 
in herinnering brengen. Het was de dag, 
waarop de toenmalige FNV-voorzitter 
Kok tijdens zijn toespraak uit het zicht 
verdween achter het spandoek ”Wij zijn 
het zat, Prinsjesdag alles plat”. Van zijn 
verhaal was niet veel te horen, zijn ”ook 
wij vragen offers” werd overstemd door 
”staken, staken!” Het door velen ge-
vreesde stoom afblazen trachtte hij te 
sussen met ”na vandaag, gaan we ver-
der”. 
De FNV stelde een drie-punten-plan 
tegenover het kabinetsbeleid: 1) Nieu-
we banen scheppen. 2) Korter werken 
voor meer banen. 3) Geen afbraak van 
de sociale zekerheid. Dit plan onderging 
een brede kritiek, waarin eisen eruit 
sprongen als: Radikale arbeidstijdver-
korting met behoud van loon en alle 
minima 400 gulden omhoog. Ze waren 
vooral een reaktie op het ruim een half 
jaar daarvoor afgesloten van Veen/Kok-
akkoord. Daarin werd de prijskompen-
satie geofferd ten gunste van winsther-
stel en een sneetje arbeidstijdverkor-
ting. Het wan-sukses van dit akkoord is 
bekend. Pikant is dat de toenmalige 
CAO-koordinator Drabbe dit al na een 
paar maanden toegaf. Volgens hem 
waren er harde akties nodig ..., maar 
het akkoord werd niet opgezegd. 
Nog even terug naar het drie-punten-
plan. Ook dat heeft bepaald geen pot-
ten gebroken. Hoogstens heeft het hier 
en daar de toename van de werkloos-
heid wat vertraagd. Dat kan niet gezegd 
worden van de winsten. 
 
Na de zomer van 1983 komt de FNV 
met het Urgentieplan. Daarin ligt de 
nadruk op de herverdeling van de ar-
beid, maar dan wel ‘kostenneutraal’. 
Met het kabinet raakt de FNV-leiding 
steeds meer in de ban van het financie-
ringstekort en trekt de konklusie ”dat 
aan bezuinigingen op kollektieve uitga-
ven en/of lastenverhoging niet te ontko-
men is.” Even verderop wordt ons gela-
ten meegedeeld: ”Een verder koop-
krachtverlies voor werknemers en ont-
vangers van uitkeringen is in 1984 on-

vermijdelijk.” Met andere woorden, het 
inleverscenario draait op volle toeren en 
alles wordt gegooid op het overtuigen 
van regering en ondernemers van de 
redelijke opstelling van de vakbewe-
ging. In de hoop daarvoor iets terug te 
krijgen. De herfst van 1983 wordt toch 
nog heet door de wekenlange ambtena-
renstaking tegen de 3½, later 3 procent 
korting op salarissen en uitkeringen. 
Een unieke strijd zonder overwinning. 
 
Herstel van Onze industrie 
Voor de zomer 1984 brengt de FNV de 
nota ”Arbeid en solidariteit” uit, die het 
belangrijkste agendapunt vormt van het 
driejaarlijks FNV-kongres in oktober. Tot 
op zekere hoogte wordt gebroken met 
het voorgaande beleid. De hoge ver-
wachtingen van een konstruktieve sa-
menwerking met regering en onderne-
mers blijven, maar kennelijk geïnspi-
reerd door de Industriebond wordt ge-
pleit voor een Herstel van Onze Indu-
strie. Ekonomiese, technologiese en 
sociale vernieuwingen moeten de kon-
kurrentiepositie van de nederlandse 
ekonomie versterken en zo een dam 
opwerpen tegen de verdere afbraak van 
de werkgelegenheid. Dit proces van 
vernieuwing moet gepaard gaan met 
”verbetering van de kwaliteit van het 
management”, ondernemingen die 
”zich moeten ontwikkelen tot een werk-
gemeenschap”, ”het versterken van de 
teamgeest” en ”uitbreiding van het ad-
viesrecht van de ondernemingsraad.” 
Over machtsvorming van de bonden in 
de bedrijven wordt geen woord gezegd. 
Een tweede lijn door de nota is het 
”eerlijk delen van de arbeid”. De geregi-
streerde werkloosheid bedraagt 17 
procent en nadert steeds meer het mil-
joen. Wetenschappers ontdekken de 
‘nieuwe armoede’. Herverdeling van de 
beschikbare arbeid moet de zwaar on-
der druk staande eenheid tussen loon- 
en uitkeringsafhankelijken weer herstel-
len. Als middel daartoe wordt voorge-
steld een jaarlijkse arbeidstijdverkorting 
van 2½ procent tot 1990. Op weg dus 
naar een 32-urige arbeidsweek. Nieuw-
komers op de arbeidsmarkt, voorname-
lijk vrouwen en jongeren, zouden niet 
meer dan 32 uur mogen werken. Uit-
gangspunt blijft dat de arbeidstijdver-
korting door ons zelf gefinancierd moet 
worden, inleveren dus. Voor de nieuw-
komers zou dit een deeltijdloon inhou-
den, zonder enige garantie op eko-
nomiese zelfstandigheid. 
De kritiek op deze benadering moge 
bekend zijn. Die geleidelijkheid werkt 
niet. De werkgelegenheidseffekten wor-
den weggezogen door de stijging van de 
arbeidsproduktiviteit. De arbeidstijdver-
korting wordt een middel tot winsther-
stel. Deeltijdbanen maken de weg vrij 
voor flexibilisering. De korting op de 
uitkeringen wordt zo niet gestopt, want 
noch de regering noch de ondernemer 

is gevoelig voor vriendelijke redelijk-
heid. Arbeidstijdverkorting wordt een 
offer en daar hebben veel mensen te-
recht geen trek meer in. Kenmerkend 
voor deze kritiek is niet alleen dat zij 
door de praktijk bevestigd is, maar 
vooral dat zij VOORAF geleverd wordt. 
Op de voorpagina van Solidariteit, sep-
tember 1984, lezen we: ”Het blijft suk-
kelen, overleggen en meedenken”. 
 
In goed overleg 
Augustus 1985 heeft de redaktie van 
Solidariteit een gesprek met de dan 
kersverse vice-voorzitter van de FNV, 
Johan Stekelenburg. De FNV heeft net 
het programma ”Kiezen voor nieuwe 
kansen” uitgebracht. Daarmee zal een 
kampagne gevoerd worden om na de 
verkiezingen in mei 1986 een vak-
bondsvriendelijke regering op het Bin-
nenhof te krijgen. Over dat program en 
de kampagne kunnen we kort zijn. Te-
genstellingen tussen de bonden leiden 
tot een kompromis, dat het best geken-
merkt kan worden als ‘ongewijzigd be-
leid’. De kampagne komt moeizaam 
van de grond, kost drie miljoen gulden 
en slaagt er ondanks de hoopvolle ver-
wachtingen niet in om ”CDA en VVD 
een daverende verkiezingsnederlaag 
toe te brengen”. De mislukking wordt 
erkend. Interessanter is de terugblik 
van Stekelenburg op de periode voor 
”Nieuwe kansen”: ”Van de afgelopen 
periode hebben we bijna een trauma 
overgehouden. We konden doen wat 
we wilden, alternatieve plannen ontwik-
kelen, akties voeren, het kabinet voor 
rotte vis uitschelden, het maakte alle-
maal niet uit, men ging gewoon zijn 
gang. Dan moet je wel beweging in de 
maatschappij ontketenen, maar daar 
moet je dan wel voldoende mensen 
voor kunnen mobiliseren. De praktijk is 
dat dat ook niet in alle opzichten even 
goed lukt.” 
Dit was dus nog vóór de genoemde 
kampagne. De spijker is goed, hij wordt 
ook nog op zijn kop geslagen, maar de 
hamer deugt niet en de spijker valt om. 
Voorlopige konklusie: In goed overleg 
met ondernemers en overheid (want 
dat was het uitgangspunt van ”Nieuwe 
Kansen”) haalt de vakbeweging niets 
binnen en daarvoor zijn mensen niet 
blijvend te mobiliseren, ze haken subiet 
af. Kurieus is dat twee weken voor de 
verkiezingen in de Stichting van de 
Arbeid een akkoord wordt afgesloten. 
Daarin staan afspraken over scholing 
en begeleiding van langdurig werklozen 
en jongeren. Doel is om in 1990 de 
werkloosheid onder de 500.000 te 
krijgen. Dat wilde Lubbers ook, het zal 
hem stemmen hebben opgeleverd. 
Jaap van de Scheur noemt het akkoord 
‘dom’ en Greetje Lubbi volstaat met 
‘stinkend’. Afspraken leveren immers 
geen werk op. Over een arbeidsweek 
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van 32 uur wordt niets meer gezegd. 
Pont beroept zich op een belofte van 
Lubbers: ”Lubbers heeft toegezegd zijn 
regeerstijl te zullen veranderen. Dat 
biedt openingen voor ons om weer aan 
de bak te komen.” 
 
Facelift 
Inmiddels is er binnen de top van de 
FNV een periode van bezinning aange-
broken. Daarin staat niet het vastlopen-
de beleid centraal, maar de daling van 
de organisatiegraad. De FNV-bonden 
blijken weinig of geen aantrekkings-
kracht uit te oefenen op met name jon-
geren en vrouwen. Een denktank van 
zeventien bestuurders is al in mei 1985 
met dit vraagstuk in de weer. Ruim een 
jaar later volgt een eerste rapport, ”De 
FNV over 14 jaar”. Eind november 
1987 neemt het FNV-kongres de reso-
lutie ”Werken in 2000” aan. 
Ervan uitgaande dat de uitvoerige dis-
kussie hierover nog vers in het geheu-
gen ligt, beperken we ons hier tot een 
enkele opmerking. Het meest opvallend 
is, dat er geen relatie wordt gelegd tus-
sen enerzijds de inhoud van het beleid 
en het demokraties gehalte van de bon-
den en anderzijds de terugval van het 
ledenaantal. De oplossing wordt ge-
zocht in een ‘nieuw-zakelijke’ facelift - 
klantgerichtheid, kwaliteitsverbetering 
van het produkt, professionalisering, 
enzovoort. Op zichzelf genomen is daar 
niet zo veel tegen, mits deze heroriënta-
tie (dat is de term die voortdurend ge-
bruikt wordt) vergezeld zou gaan van 
een ingrijpende koersverlegging. Laten 
we voor het gemak maar even zeggen: 
de bezinning is nu voorbij, de samen-
stelling van het federatiebestuur is 
grondig gewijzigd en er is een initiatief 
voor een massaal protest tegen de lub-

beriaanse bezuinigingspolitiek. Wat 
kunnen we daarvan verwachten en wat 
doen we ermee? 
 
Krijgshaftig 
De strategie van de FNV op weg naar 8 
oktober is als volgt. We presenteren 
plannen op het gebied van werk/
inkomen/zekerheid, gezondheidszorg, 
milieu, infrastruktuur en onderwijs/
jongeren. Daarmee laten we twee din-
gen zien. Het kabinetsbeleid faalt en de 
FNV-alternatieven leveren betere resul-
taten op. We streven nadrukkelijk naar 
centrale afspraken hierover. Lukt dat 
niet, dan zal er druk uitgeoefend wor-
den op regering en parlement en zal er 
op decentraal nivo bij de CAO-
onderhandelingen uitgehaald worden 
wat erin zit. Daarbij zijn - dus na 8 okto-
ber - demonstraties, werkonderbrekin-
gen en andere akties mogelijk. Voor het 
CAO-beleid 1989 bestaat de bereidheid 
de looneisen te matigen. Voorwaarde 
daarbij is dat er op centraal nivo afspra-
ken worden gemaakt over een gelijke 
inkomensontwikkeling voor alle werkne
(e)m(st)ers en uitkeringsgerechtigden, 
over werkloosheidsbestrijding en over 
een arbeidsmarkt- en scholingsbeleid. 
Intussen hebben de ondernemersorga-
nisaties laten horen niets te voelen voor 
nieuwe centrale afspraken. De reaktie 
daarop van bijvoorbeeld Draijer was: ”Ik 
dank de werkgevers voor hun duidelijk-
heid. Als ze volharden in het van tafel 
vegen van al onze plannen, waarschuw 
ik ze voor twee risico’s: er komen con-
flicten in de bedrijfstakken over herver-
deling van arbeid en over forse loonei-
sen.” (de Volkskrant 13 juli 1988) Ande-
re federatiebestuurders laten bij ver-
schillende gelegenheden vergelijkbare 
krijgshaftige taal horen. 

 
Licht in de tunnel 
Hoe moeten we dit nu beoordelen? Het 
is en blijft een zaak van uitruilen, waar-
bij de geboden loonmatiging alles wat in 
de voorbije periode is weggeschonken 
buiten beschouwing laat. Daarbij kan 
aangetekend worden dat er op CAO-nivo 
voor bijvoorbeeld de uitkeringsgerech-
tigden niet veel te halen valt. Kijken we 
naar het Deltaplan, dan vallen formu-
leringen op als ”gezamenlijke ernst”, 
”gezamenlijke aanpak” en 
”gezamenlijke inspanning”. Los van de 
elders in dit thema geleverde kritiek, 
kan van dit plan gezegd worden dat het 
sukses volledig afhankelijk is gemaakt 
van de medewerking van kabinet en 
ondernemers. Eigenlijk gaat het nog 
verder. Want uit de gewenste gezamen-
lijkheid spreekt zowel de medeverant-
woordelijkheid voor de ekonomiese 
wanorde als de ontkenning van de 
maatschappelijke tegenstellingen. Het 
folder-materiaal voor 8 oktober is daar 
overigens nog sterker in. 
Toch schijnt er, ondanks dit ons zo lang-
zamerhand bekende beeld, enig licht in 
de tunnel. In de eerste plaats zijn er 
uitspraken gedaan, enkele daarvan zijn 
al eerder vermeld, die op enige inkeer 
wijzen bij verschillende FNV-
bestuurders. We halen er nog een aan 
van Johan Stekelenburg: 
”Machtsvorming blijft nodig. Door vrien-
delijk te vragen, krijg je niets gedaan in 
deze maatschappij.” (de Volkskrant 18 
april 1988) We zullen hem en anderen 
hieraan moeten houden. Dat geldt ook 
voor de aangekondigde weg na 8 okto-
ber. In de tweede plaats zijn er verschil-
lende bonden die verdergaande eisen 
stellen. In de derde plaats biedt de ko-
mende periode goede mogelijkheden 
om de noodzaak van een echt offensief 
aan te tonen. Drastiese arbeidstijdver-
korting met herbezetting en behoud van 
koopkracht en uitbreiding van sociale 
zekerheid zullen daar minimaal deel 
van moeten uitmaken. 
 
Uiteindelijk komt het erop neer dat de 
FNV voor een keuze staat. Ofwel voort-
gaan op de lijn van samenwerking en 
overleg. De gevolgen daarvan zijn be-
kend, vooral de algemene verzwakking 
van de kracht en positie van de vakbe-
weging. Ofwel breken met het geloof in 
de redelijkheid van kabinet en onderne-
mers en tot een daadwerkelijke opposi-
tie overgaan. 
 
Hans Boot  

11 juni 1983 Utrecht; Colijn, Van Eekelen, Lubbers - foto Rob Brouwer  
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