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Connecta-newsflash 

SOBE brengt sinds december 1988 een 

klein krantje uit. De opvolger van Con-

necta, Internationaal Informatiebulletin 

voor Philips-werkne(e)m(st)ers. Onder 

de naam "Connecta-newsflash” ver-

schijnt dit krantje zes keer per jaar in 

het nederlands en het engels met 

nieuws over het Philipskoncern.  

SOBE is ook een nieuwe serie SOBE-
dokumenten gestart met analyses van 
ontwikkelingen bij Philips. Nummer 1 
gaat over de divisie konsumenten-
elektronika. Daaruit blijkt dat het 
‘kernpunten-beleid’ van Philips nauwe-
lijks van de grond komt. 
 
Union busting 
La Radiotechnique-Compelec, een 
Franse Philipsdochter, eist 440.000 
franse francs van de lokale CGT-
vakbond in Dreux. Negen vakbondsaf-
gevaardigden zijn op 21 oktober jongst-
leden voor het gerecht gedaagd. In 
1985 organiseerden de CGT een sta-
king, en La Radiotechnique eist dat zij 
de lonen van de niet-stakers betalen. 
Ondanks een nieuwe algemene amnes-
tiewet is op het salaris van deze 9 be-
slag gelegd. 
 
Tijdens recente onderhandelingen 
tussen Philips en werknemers van haar 
Colombiaanse dochteronderneming 
INDUACERO werden met veel moeite 
bevochten overeenkomsten eenvoudig-
weg teruggedraaid. De direktie richtte 
een vakbond, die door de werknemers 
zelf in 1976 ontbonden was, weer op. 
Iedereen die weigerde lid te worden 
werd op non-aktief gesteld. Tevens 
werden de kontributies aan SINTRAI-
MES, de bond waar de meeste werkne-
mers lid van zijn, geblokkeerd. Werkne-
mersfondsen werden sterk ingekrom-
pen, en de minimum-aannamelonen 
verlaagd. 
Maar dat was nog niet alles. Tijdens de 
onderhandelingen werd Hoaquim Ro-
mero, leider van de FINTRAMETAL, 
waartoe SINTRAIMES behoort, ontsla-
gen. De WFTU doet een oproep aan alle 
metaalarbeiders, en vooral zij die bij 
Philips werken, om druk uit te oefenen 
op de Philips-direktie, zowel nationaal 
als internationaal, om een halt toe te 
roepen aan dergelijke repressie en 
Hoaquim Romero weer aan te nemen. 
 
SOBE heeft onlangs een rapport gepubliceerd over 

de positie van Philips op het terrein van de konsu-

menten-elektronika, inklusief een europese 

vestigingenlijst van Philips en Grundig. Dit rapport 

kan besteld worden door overmaking van ƒ 10,75 

(inklusief porto) op giro: 1557727 ten name van 

SOBE, Eindhoven, onder vermelding van doku-

ment nr. 3, CE. 
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