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Onze man in Manilla    
Rode menie en rijstzakken 

Op het verjaarspartijtje van de bonds-

voorzitter van één van de fabrieken aan 

de rand van Metro Manila, ging die 

avond het glas geestdriftig van hand tot 

hand. Steeds sneller was ik alweer aan 

de beurt om het voor mij ingeschonken 

glas bier, vermengd met een lokale 

soort cognac en ijs, leeg te drinken. 

Naarmate het aantal ‘tagay’-rondjes 

toenam, werd de diskussie over het 

verschil tussen Nederland en de Filippij-

nen ook levendiger. 

Het hoogtepunt van de avond was 
echter het onverwachte bezoek van een 
aantal kaderleden van een naburig 
bedrijf. Zij kwamen de megafoon en 
een aantal grote pannen lenen, want de 
volgende dag zouden zij in staking 
gaan. 
 
50 meter van de picket line 
's Morgens om drie uur begonnen zij 
met het opbouwen van een tweetal 
onderkomens. 
Bij elke bedrijfspoort verrees zo’n schuil-
hut tegen de zon en de regen, afgedekt 
met zeildoek en palmbladen van kokos-
bomen. Daarin zou 24 uur per dag de 
wacht gehouden worden door stakers. 
Op zo veel mogelijk plaatsen werden 
spandoeken opgehangen, oude rijstzak-
ken die op de binnenkant met rode 
menie waren beschilderd. Links en 
rechts van de poorten verschenen 
spandoeken met de tekst: ”Politie en 
militairen: 50 meter van de picket line”. 
Volgens de Labor Code, waarin het 
filippijns arbeidsrecht is vastgelegd, 
moeten leger en politie zich daaraan 
houden. 
Om zes uur ’s morgens, bij het wisselen 
van de wacht, begon de staking met 
een wandelende picket line voor de 
hoofdpoort, waaraan prakties alle 427 
leden (van de 500 arbeiders) meede-
den. Daarna werden de posities bij 
allebei de toegangspoorten ingenomen. 
Slechts een aantal bewakers en één 
arbeider bevonden zich binnen de 
poorten. Die ene arbeider had negen 
mannen gecharterd, ‘scabs’ of onder-
kruipers, zoals ze ook hier gewoon bij 
hun naam genoemd worden. Wat ze 
precies binnen deden wist niemand, 
want met z’n tienen konden ze de pro-
duktie van plastic rijst- en veevoeder-
zakken en kapsules voor injekties on-
mogelijk op gang brengen. De organisa-
tor van de scabs behoort tot de ‘iglesia 
ni Christo’ (Kerk van Christus), een 
filippijns kerkgenootschap, waarvan de 
leden onder andere opvallen door hun 
anti-vakbondshouding. 
 
Na onderhandelingen tussen de bewa-
kers en de voorzitter van de vakbonds-
federatie, tevens advokaat, werden de 
scabs gedwongen om tussen twee rijen 
stakers door het bedrijf te verlaten. Dat 
verliep heel gedisciplineerd, maar toen 
zij gepasseerd waren steeg er wel een 
luid gejoel en applaus op. 
De fotograaf, die door de direktie was 
opgeroepen om eventueel geweld vast 
te leggen, had echter net zo goed thuis 
kunnen blijven. 

 
Bedrijfsbond 
De bedrijfsvakbond is aangesloten bij 
een kleine federatie, die op haar beurt 
weer behoort tot een arbeiderscentraie, 
die door progressieve vakbondsaktivis-
ten als ‘uiterst rechts’ wordt betiteld. 
De meerderheid van het vakbondsbe-
stuur in het bedrijf is loyaal aan die 
federatie en zag er tot nu toe dan ook 
geen brood in om zich aan te sluiten bij 
de lokale ‘alliance’. Dat is een samen-
werkingsorgaan van vakbonden van de 
andere vier fabrieken hier. De alliance, 
die een strijdbare vakbondspolitiek op 
basis van anti-kapitalistiese uitgangs-
punten voorstaat, vormt op haar beurt 
weer een verbond met lokale alliances 
in twee andere delen van Metro Mani-
la. Wel hebben zich twee individuele 
kaderleden en een enkel lid van het 
stakende bedrijf bij de alliance aange-
sloten. Zij proberen nu door staking 
hun positie te versterken en willen na 
afloop nieuwe bestuursverkiezingen 
organiseren. 

http://www.solidariteit.nl/nummers/32/inhoud.html


Solidariteit nr. 32, februari 1989 

http://www.solidariteit.nl/nummers/32/inhoud.html  2 

 

Eén van hen vertelde mij dat de pen-
ningmeester van de bedrijfsvakbond het 
deel van de kontributie dat bestemd is 
voor de bond in de fabriek, onder eigen 
beheer houdt in plaats van het op een 
bankrekening te zetten. Met dat vak-
bondsgeld ‘helpt’ hij zijn kollegaas aan 
een lening met woekerrente, ‘5/6’ 
noemen ze dat. Als je 100 pesos leent 
moet je er 120 terugbetalen; 20 pro-
cent rente dus. 
 
24 uur picket line 
Omdat er al zeven maanden lang geen 
schot zat in de onderhandelingen voor 
de nieuwe driejarige Collective Bargai-
ning Agreement (CBA, vergelijkbaar met 
onze CAO) werd onder druk van de 
leden uiteindelijk op 11 januari overge-
gaan tot staken. De vakbond eist onder 
meer elk jaar een loonsverhoging van 4 
pesos per dag (1 peso = 10 cent), terwijl 
de bedrijfsleiding slechts drie keer 1,50 
pesos wil betalen. Daarnaast eist de 
vakbond 15 dagen vakantieverlof (was 
12), 15 dagen ziekteverlof (was 3) en 
voor alle kaderleden gezamenlijk 60 
dagen vakbondsverlof (was 20). 
Hoe lang de staking zal gaan duren kan 
niemand precies zeggen. De direktie 
verzekerde de vakbond, dat zij voorbe-
reid is op minimaal twee maanden 
staking. Hoewel het in de Filippijnen 
vaak gebeurt dat bedrijven, na zeer 
langdurige stakingen van een jaar of 
langer, uiteindelijk gesloten worden, zal 

het in dit geval waarschijnlijk niet gebeu-
ren. Het bedrijf lijkt voldoende perspek-
tief te hebben. In de picket line, waar-
voor alle leden zich dagelijks in twee 
ploegen van 12 uur verplicht moeten 
melden, mag niet geslapen worden. 
Men moet alert blijven voor eventuele 
aanvallen van militairen, politie of 
‘goons’ (door de bedrijfsleiding inge-
huurde kriminelen, al dan niet in het 
uniform van de bedrijfsbewaking, het 
leger of de politie). Bij elke staking komt 
dat wel een keer voor. Zo werd er bij 
een stakend bedrijf hier in de buurt, 
eind december, één arbeider doodge-
schoten en werden er zes gewond tij-
dens een algemene ledenvergadering in 
de picket line. Hoewel mijn aanwezig-
heid in de picket line door veel mensen 
erg op prijs wordt gesteld, is mij toch 
geadviseerd dat zo veel mogelijk te 
beperken. 

De alliance gaat nu de staking benutten 
voor twee scholingsdagen over de 
uitgangspunten van een militante vak-
bondspolitiek. Het stakingsfonds van 
30.000 pesos (= ƒ 3.000,-) wordt ge-
bruikt voor de organisatie van de sta-
king en voor het ondersteunen van 
gezinnen in financiële moeilijkheden. 
De stakers moeten het doen met het 
geld en het voedsel dat ze als gift ont-
vangen. 
 
Jeroen Zonneveld 
 
 

Jeroen is al weer enige maanden op de Filippijnen, Metro Manila. Hij houdt de redaktie van Solidariteit en 

zijn andere vrienden en vriendinnen op de hoogte via een nieuwsbrief. In december is de tweede versche-

nen. De brieven zijn te bestellen bij Solidariteit, Pieter Vlamingstraat 19-1, 1093 AB Amsterdam. 

Het verzoek van Jeroen om engelstalige boeken over de arbeidersbeweging te sturen, geven we graag door 

aan onze lezers en lezeressen. Boeken sturen naar: LEARN, 502 P.B. Gonzalez Building, Quezon Avenue, 

Quezon City, The Philippines. 

De in het artikel beschreven staking kan financieel gesteund worden. Niet sturen naar de penningmeester 

van de bedrijfsbond, maar naar J.P.Boot, Rekening Stichting Solidariteit Amsterdam, giro: 4567501, onder 

vermelding van ”staking”. 
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