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8 oktober Amsterdam - Naar een strijdbare vakbeweging        
We zullen het zelf moeten doen  
Juni jongstleden stuurde het afdelingsbestuur van de FNV Terneuzen een brief naar 

de andere zeeuwse FNV-afdelingen over de aanpak van de demonstratie/

manifestatie van 8 oktober. We citeren er twee punten uit. 

1. ”Er ontbreekt een duidelijk en strijdbaar eisenprogramma. De onvrede over de 

voortdurende werkloosheid en over de verdergaande afbraak van sociale voorzienin-

gen wordt niet omgezet in een strijdbare actie voor een duidelijk doel. 

Er wordt enkel gesproken over een Deltaplan dat uitgaat van de gedachte: ‘Er ko-

men misschien banen bij als we de ondernemers maar genoeg cadeaus ge-

ven’ (premiereductie, lagere BTW-tarieven, uitbreiding arbeidspools); 8 oktober 

dreigt zo alweer een massale manifestatie te worden ‘waar niemand wakker van 

ligt’. 

2. Voor de zoveelste keer wordt alles van bovenaf over ons uitgestort: het besluit van 

de manifestatie, de organisatie van de dag, de propaganda-winkel. De FNV- afdelin-

gen en de bondsafdelingen zijn eens te meer niet geraadpleegd en hebben zich 

maar ten volle in te zetten om de instructies uit Amsterdam uit te voeren.” 

Ze waren er vroeg bij in Zeeland en hun 

alternatieven logen er niet om. Bijvoor-

beeld: ingrijpende arbeidstijdverkorting, 

met herbezetting en zonder loonverlies - 

herstel van lonen en uitkeringen - een 

halt aan de wildgroei van de flexibilise-

ring. 

 

Grondige diskussies vooraf 

Inmiddels zijn we drie maanden verder 

en zien we, bepaald niet tot ons plezier, 

een bevestiging van de kritiek uit Ter-

neuzen. Meest in het oog springend, is 

de terugtrekking van de zogenaamde 

jongerenfolder. Daarin werd onver-

bloemd jongeren de bereidheid tot be-

zuinigen en een mager inkomen in de 

schoenen geschoven. Volgens FNV-

woordvoerder Kloosterman een ”foutje 

van een minder waakzaam vakbonds-

oog”. In werkelijkheid is deze blunder 

de straf voor de ondemokratiese gang 

van zaken. Betrokkenheid van leden en 

een demokratiese voorbereiding zijn 

geen loze zaken, maar de enige manier 

om een kampagne van de grond te 

krijgen. Propaganda-materiaal moet 

gebaseerd zijn op de wetenschap van 

wat er leeft en niet op buro-wijsheid en 

reklame-adviezen. Dan ontstaan er 

geen situaties, waarin de Jongerenbe-

weging weigert met folders te werken 

die tegen haar eisen ingaan. 

Het is dan ook niet voor niets dat de 

FNV-afdeling Terneuzen al in juni pleit 

voor grondige diskussies met de leden, 

die voorafgaan aan de eisen waarmee 

de regering Lubbers te lijf wordt gegaan. 

Leden ”moeten de eisen kunnen aan-

vullen, verbeteren, konkreter maken.” 

In Terneuzen zijn ze niet bij de pakken 

gaan neerzitten. Ze werken aan een 

massale opkomst op 8 oktober. Met 

”eisen, waarmee op een radicale wijze 

gereageerd wordt tegen het beleid 

waarmee de ondernemers en hun op-

eenvolgende regeringen nu al jaren 

hun crisis door ons laten betalen!” Ze 

zijn hun eigen kampagne gestart en 

voeren diskussies met de leden. Onder 

meer op een grote bijeenkomst van 20 

september met Karin Adelmund. 

 

Energiebesparing 

Hoe staat het nu verder met de kam-

pagne zo’n drie weken voor 8 oktober? 

Een totaalbeeld kunnen we uiteraard 

niet geven, wel een paar indrukken. 

Daaruit blijkt, dat er nog niet veel vaart 

in zit en dat met name de inhoud van 

de peperdure folders veel weerstand 

oproept. 

In Rotterdam waren de kaderleden van 

verschillende bonden op een FNV-

vergadering ontzettend kwaad: 

”Daarmee kunnen we de bedrijven niet 

in.” Bijna unaniem werd een motie 

aangenomen voor een offensiever be-

leid tegen de krisis, voor arbeidstijdver-

korting met herbezetting en een defini-

tief eind aan de periode van inleveren. 

De roep om eigen materiaal was groot. 

De betreffende bestuurder ging niet in 

tegen de kritiek, maar kwam met aller-

lei praktiese bezwaren over de kosten. 

Dus zullen de mensen het zelf moeten 

doen. Albert Koot, kaderlid van de Indu-

striebond, heeft zijn hoop gevestigd op 

de initiatiefnemers van de rotterdamse 

Rooie Dinsdag op Prinsjesdag. ”Zij ge-

ven tenminste strijdbare informatie uit, 

die misschien zorgt voor peper in de 

kont van de bestuurders.” Albert meldt 

verder dat op de distriktsvergadering 

van de Industriebond Zuid-Holland (13 

september) ”het hele punt van 8 okto-

ber even als laatste werd afgeraffeld. 

Een voorstel om de bedrijven af te 

gaan om mensen warm te maken, 

werd niet gesteund door de bestuurder. 

Hij gaf aan 8 oktober geen prioriteit en 

vond dat er zuinig met de energie 

moest worden omgesprongen, omdat 

het toch vooral ging om de periode na 
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8 oktober. Zo proberen ze mensen, die 

de trein op de rails willen zetten, naar 

de mond te praten. Maar zelf mobilise-

ren ze niet.” Niet verwonderlijk is dat na 

afloop van de vergadering in Rotterdam 

zeker de helft van het propaganda-

materiaal onaangeroerd bleef. Een FNV-

kraam op 8 oktober op het centraal 

station zal het moeten doen, daar zijn 

gratis treinkaartjes naar Amsterdam 

beschikbaar. 

 

Haags ”8 oktober komitee” 

In Den Haag was er een druk bezochte 

kadervergadering van de FNV. Ook hier 

werd fel van leer getrokken tegen het 

materiaal en tegen het feit dat niemand 

geraadpleegd was over de inhoud. Er 

werd een voorstel aangenomen voor 

samenwerking tussen het FNV-

afdelingsbestuur en het haags ”8 okto-

ber komitee”. In dit komitee zijn onder 

andere de Vrouwenbond en de Jonge-

renbeweging vertegenwoordigd en ver-

der de ouderenbonden, het samenwer-

kingorgaan stadsvernieuwing, de koer-

diese arbeiderspartij, patiëntenkracht 

AZIVO, uitkeringsgerechtigdengroepen 

en linkse partijen. Als eerste resultaat 

van samenwerking tussen het komitee 

en de plaatselijke FNV komt er een 

pamflet, zonder inleververhaal, in een 

oplage van 10.000. Verder is er een 

brief naar het gemeentebestuur verzon-

den met het verzoek de bevolking op te 

roepen aan 8 oktober deel te nemen en 

via de HTM gratis vervoer te regelen 

naar de treinen. Dit laatste werd ge-

steund door de Vervoersbond. 

 

Er is dus wat aan de gang in Den Haag. 

”Maar”, zegt Tineke Vulto - lid van de 

industriebond en aktief in de FNV-

vrouwengroep Zuid-Holland - ”het aktie-

draaiboek dat we nu met het ”8 oktober 

komitee” hebben, had de FNV op 1 

september klaar moeten hebben. Ver-

der mist ze aandacht voor vrouwenei-

sen in de FNV-kampagne. ”Er komt nog 

een vrouwenfolder, dat wordt dan wel 

tijd. Voor de FNV zijn vrouwen een nieu-

we doelgroep en vrouwen hebben een 

belangrijk aandeel in de ledenwinst. Op 

papier en in aantal hebben we op dit 

moment de wind mee. Daarom moeten 

vrouwen hun gezicht laten zien op 8 

oktober. Met eigen eisen, zoals herver-

deling van betaalde en onbetaalde ar-

beid, korter werken met behoud van 

loon, betere kinderopvang, anti-

konceptie in het ziekenfondspakket en 

een beleid van positieve aktie. De Ab-

vaKabo heeft goed werk gedaan door 

de vrouwelijke leden op te roepen.” 

 

Afwachtende houding 

In Amsterdam zit er nog niet veel schot 

in. Wegens gebrek aan animo bij de 

bonden lukte het tot nu toe niet tot een 

FNV-vergadering te komen. Bezoldigd 

bestuurder Fred Roco toog persoonlijk 

naar het komitee ”Amsterdam tegen 

verarming” om steun te verwerven voor 

8 oktober. Dit breed samengestelde 

komitee, ontstaan op initiatief van de 

kerken, is inmiddels begonnen aan een 

aktieve mobilisatie. Ook hier komt een 

gezamenlijk pamflet. Op dit moment is 

nog niet bekend of de eis van het komi-

tee ”vijftien procent erbij” (de verloren 

koopkracht) de samenwerking zal over-

leven. 

 

Voorzover ons bekend zijn ook in ande-

re steden en regioos initiatieven gaan-

de om tot een brede samenwerking en 

mobilisatie te komen. Opvallend daarbij 

is de afwachtende houding van de ver-

antwoordelijke bestuurders. 

Dat was ook het geval bij de totstand-

koming van de zeer belangrijke samen-

werking met migrantenorganisaties. 

Het initiatief is daarbij uitgegaan van 

het landelijk komitee ”Samen leven, 

samen werken”. Dit samenwerkings-

verband van vele migranten- en vluch-

telingenorganisaties had in oktober een 

grote manifestatie gepland. Onder het 

motto ”ook samen demonstreren tegen 

Lubbers” besloot het komitee zich met 

een eigen inbreng aan te sluiten bij de 

FNV. Met name zal het 

‘woonlandbeginsel’ aan de kaak ge-

steld worden, waarmee de kinderbij-

slag van migranten aanzienlijk gekort 

dreigt te worden. Daarbij gebruikt de 

regering Lubbers het schijnheilige argu-

ment dat het leven in het land van her-

komst veel goedkoper zou zijn. Te vre-

zen valt dat de WAO en andere 'sociale 

zekerheden’ ook onder dit woonlandbe-

ginsel zuilen gaan vallen. De FNV is 

tegen deze verslechteringen. Stekelen-

burg zal dit in zijn toespraak op 8 okto-

ber nog eens benadrukken. Verder zal 

een vertegenwoordigster van de mi-

grantenorganisaties op de manifestatie 

spreken en verleent de FNV faciliteiten 

voor een affiche en krant. 

 

Een vergelijkbare samenwerking met 

het BIVAK (Breed Initiatief voor Voort-

gaande Akties voor (Kern)ontwapening) 

is niet tot stand gekomen. De vredes-

strijd staat voor 8 oktober niet op het 

lijstje van de FNV, terwijl het BIVAK juist 

aandacht vraagt voor de relatie tussen 

de bewapenings- en bezuinigingspoli-

tiek. Deze vredeskoalitie - waarvan ook 

11 juni 1983 Utrecht; toeschouwers - foto Rob Brouwer  
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de ABOP, Kunstenbond, Voedingsbond 

en Vrouwenbond deel uitmaken - heeft 

al begin september een krant en affiche 

uitgegeven onder het motto ”Bezuinig 

door Ontwapening”. Vredesaktivisten 

worden opgeroepen een eigen blok in 

de demonstratie te vormen. 

 

Stelen als de raven 

Ook de Jongerenbeweging zal met een 

eigen blok duidelijk zichtbaar zijn in de 

demonstratie. Over de oorspronkelijke 

jongerenfolder zijn heel wat noten ge-

kraakt. Urne Woensdregt, kaderlid in 

Leiden, is zijn boosheid nog niet hele-

maal kwijt. ”Vlak voordat bekend werd 

dat dit nonsense-paper vernietigd zou 

worden, hadden we al besloten de hele 

stapel naar Amsterdam terug te sturen. 

En nu maar hopen dat de nieuwe folder 

een beter lot verdient. Van ”Het kan 

anders BETER” trekken we ons maar 

niets meer aan. Wij hebben een oude 

leuze uit de kast gehaald: ”De Koning 

en de Graven stelen als de raven”. Die 

is nog steeds aktueel.” Urne vertelde 

ons dat overigens, voordat minister de 

Koning zijn plan bekend maakte om 

een extra korting in te voeren op de 

bijstandsuitkering van jongeren, die tot 

hun 27ste jaar bij hun ouders wonen. 

Koninklijk dus. 

 

Uit dit beperkte overzicht wordt duidelijk 

dat velen zich niet laten ontmoedigen 

door hun terechte kritiek op de inzet die 

de FNV aan de demonstratie/

manifestatie van 8 oktober geeft. Ze 

zijn aan de slag gegaan met eigen eisen 

en in samenwerking met andere organi-

saties. Het protest tegen de ‘zorgzame 

samenleving’ van Lubbers is hen meer 

waard dan de tweeslachtigheid van de 

FNV. Het is in ieder geval te hopen dat 

de bonden meer zullen doen dan de 

organisatie van een ‘kermisgebeuren' 

op het Museumplein. Er is niets tegen 

botsautotjes, trampoline-springen en 

ander vermaak, maar in de allereerste 

plaats staat ‘the way of life’ van Lubbers 

ons niet aan. Tot 8 oktober! 

 

Marijn Rumke 

http://www.solidariteit.nl/nummers/30/inhoud.html

