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Een algemene staking is nooit
aan de orde geweest.
De verdeeldheid binnen het aktiefront en de vakbeweging heeft een belangrijke rol gespeeld bij de akties.
Tussen de FNV en het CNV, tussen de ambtenarencentrales, tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden,
tussen de aktievoerenden en de arbeid(st)ers in de
partikuliere sektor.
Hoe lag dat bij jullie? Zijn er samenwerkingsvormen
ontwikkeld? Zijn er initiatieven genomen om die verdeeldheid te bestrijden?
Kees (Openbare Werken): Voor ons, en ik denk in heel
Amsterdam, was verdeeldheid niet het probleem, maar het
ontbreken van de gezamenlijkheid. In een laat stadium is
geprobeerd daarop een antwoord te geven. Op initiatief van
de ambtenaren bij de gemeentesekretarie is er na een
gezamenlijke blokkade van het stadhuis een stedelijk Platform gevormd. Politieke partijen, allerlei groeperingen
(jongeren, vrouwen, buitenlanders, uitkeringsgerechtigden)
en de verschillende aktiekomitees. Dit heeft geleid tot een
demonstratie op de Dam en voortzetting van de platformorganisatie. Daarin zullen in de toekomst ook de ondernemingsraden en bedrijfsledengroepen van de partikuliere
sektor betrokken moeten worden.
Ineke (Onderwijs): Samen georganiseerd optrekken is het
beste antwoord op de verdeeldheid. Dat geldt in het bijzonder voor vrouwen, jongeren en uitkeringsgerechtigden. De
ABOP, Voedingsbond en Dienstenbond organiseren uitkeringsgerechtigden. Dat moet samengaan met de niet in
bonden georganiseerden. De AbvaKabo heeft sterk de
neiging te zeggen: ze moeten het zelf maar doen.
Het brede komitee in Groningen probeert door die verdeeldheid heen te breken. Daarin hebben we stappen voorwaarts
gemaakt. Het komitee is sterker geworden en uitgegroeid
tot het Sociaal Ekonomisch Platform, waaraan ook linkse
politieke partijen en de bonden deelnemen. In maart wordt
een protestmanifestatie georganiseerd: tegen de verdere
aanval op de inkomenspositie van de uitkeringsgerechtigden. De uitkeringsgerechtigden willen terecht geen vrijblijvende diskussiedag. Praten prima, maar het gaat om aktiemomenten die gericht zijn tegen de 1 juli-maatregelen. De
bottleneck hierbij is het behoudende bestuur van het FNVdistrikt, dat de drie noordelijke provincies bestrijkt. Daaruit
komen weinig andere geluiden dan 'Meer aktie kan niet'.
Wout (Openbaar Vervoer): Op een gezamenlijke nachtvergadering van AbvaKabo en CFO in Utrecht, vooraf aan
de akties, bleek de CFO niet over een stakingskas te beschikken. Ja, dan blijf je onderhandelen. Toch heeft een
aantal CFO-leden meegestaakt, ook zijn er leden naar de
AbvaKabo overgestapt. Wat betreft de uitkeringsgerechtigden is het gewoon krankzinnig hoe de verschillende bonden
bezig zijn. Geen één bond is opgekomen voor deze grote
groep. Wij hebben samen met de uitkeringsgerechtigden op

een morgen tot negen uur de remise geblokkeerd en de
bussen buiten de poort gehouden.
Rob (PTT): Door onze organisatie van de aktie hebben we
van die verdeeldheid niet veel gemerkt. Je wist natuurlijk
wel van de afzijdige opstelling van de Industriebond. Ons
idee was dat ze voor hun eigen hachje kozen. Ze geloven
zeker in: ieder voor zich en god voor ons allen. Er werkt bij
ons één CNV-er, die met een paar werkwilligen de rouwkaarten, expressepost en bloedtransfusiedienst verzorgde.
Met uitkeringsgerechtigden hebben we geen kontakten
gehad.
BUS/FNV-WAO-groep: Eén ding moet duidelijk zijn: dat de
houding van de Industriebond heel frustrerend is geweest.
Deze bond kent 25% uitkeringsgerechtigden en heeft niets
gedaan. Daarmee jagen ze de mensen uit de bond. De
Dienstenbond heeft ons gesteund door een bus ter beschikking te stellen bij de bezetting van de Capelse brug, daar
deden ook leden van die bond aan mee.
Op dit moment neemt de Dienstenbond een strijdbare houding aan. Pal na de akties is er een grote bijeenkomst in
Amsterdam georganiseerd waaruit een landelijk aktiekomitee is gekomen. Andere bonden moeten zich hierbij aansluiten.
Rob (Fokker): Dat Dick Visser nog nooit van solidariteit
gehoord heeft is nog tot daar aan toe. Je kan van die man
zo langzamerhand niet veel goeds meer verwachten. Dat
heeft ons als kaderleden van de Industriebond nogal beperkt om vanuit de partikuliere sektor solidariteit met de
ambtenarenakties te organiseren. Maar het bondsbestuur
kan uiteindelijk ook niet heen om de aktiviteiten van de
uitkeringsgerechtigden die nog lid zijn van de Industriebond
FNV. Wat dat betreft staan we dus niet helemaal met lege
handen. Zeker voor de akties die nu al opgebouwd worden
tegen de 1 juli-maatregelen zal dat zijn konsekwenties
hebben. De Industriebond blijft gebonden aan een stuk
FNV-beleid.
In Amsterdam is er door veel kaderleden uit verschillende
bonden gewerkt aan de akties van de uitkeringsgerechtigden. Nu de Dienstenbond al een start gemaakt heeft met
vergaderingen om akties voor te bereiden, zie je daar ook
aktieve mensen uit andere bonden optreden. Er ligt een
initiatief in Amsterdam om te komen tot een FNVuitkeringsgerechtigden komitee. Naast het bestaan van een
breed platform waarin ook de linkse politieke partijen zitten
is er voor Amsterdam een veel gunstigere situatie ontstaan
dan rond 11 juni en Prinsjesdag. 'Het Amsterdams platform
tegen dit regeringsbeleid' organiseert in april een AntiLubbers Festival in het Vondelpark.
Siep (afdelingsvoorzitter AbvaKabo): Na een gezamenlijke voorbereiding hebben we de hele aktie door met de
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andere ambtenarenbonden één standpunt gehad. Tegenstellingen kun je ook oppoetsen. Je weet dat de CFO niet
staakt.i
Met de bestuurders van de andere FNV-bonden hebben
we regelmatig gesprekken gevoerd. De relatie was voortreffelijk, op z'n rotterdams. Ook met de Industriebond en Vervoersbond. Hun leden zijn geïnformeerd. Een direkte ondersteuning via akties was niet nodig. Ze konden trouwens
niet eens staken, want er was geen konflikt. Met de uitkeringsgerechtigden lag 't moeilijker. Sommige klubs hebben
deelgenomen. Wij vinden dat dit in de eerste plaats een
FNV-aangelegenheid is en kunnen het er organisatorisch
niet bij hebben. Daarbij komt dat we in onze eigen bond
weinig uitkeringsgerechtigden kennen. Ze zitten bij de Industrie-, Diensten- en Bouw- en Houtbond. Mij als voorzitter
van de FNV- afdeling lukt 't ook niet. Ik merk een stuk
schroom bij die mensen om naar buiten te komen. Er gebeurt wel iets, bijvoorbeeld de plaatselijke WAO-afdeling. In
de bondsbladen moet er meer bekendheid aan gegeven
worden. De mensen moeten zelf initiatieven nemen.
Bart/Laurens (Steunbond): In eerste instantie hield de
AbvaKabo samenwerking met ons af. Zo vertelde de plaatselijke voorzitter van Helmond dat de Steunbond niet mee
wilde doen aan akties. Het was maar goed, dat we zelf op
die vergadering waren, want dat konden we toen gelijk
recht zetten. Wij vertelden dat we wel mee wilden doen, en
onder druk van de leden konden we toen ook meedoen.
Vanaf die tijd zijn we gelijk behandeld door de andere bonden, kregen we ook iedere keer een spreker enzovoort.
Jaap (voorzitter AbvaKabo): Op maandag 2 november, in
het overleg met Rietkerk, verklaarden de drie andere centrales dat zij akkoord wilden gaan met de 3%, mits de gelijke behandeling ten opzichte van het partikuliere bedrijfsleven overeind bleef. Toen wankelde het front even. En in die

beroemde nacht van maandag op dinsdag, waar Theo
Sonneveld (ACOP) de hele nacht bij bleef, bleken zij bereid
vijf à zes miljard, plus de prijskompensatie vrijwillig in te
leveren voor een of ander kontraktje voor 1985 en 1986.
Dat lukte hen niet en 's avonds was de eenheid weer hersteld. Op 30 november stelde het Nationaal Aktie Centrum
een perskommuniqué op, waarin stond dat praten met de
minister pas weer zin had, als vast stond dat er gelijkwaardigheid in het overleg zou zijn. Maar de brief aan Rietkerk
met die stellingname werd door de drie andere centrales al
niet meer mede-ondertekend.
Op 5 december blies de Bondsraad de akties af. De akties
van de douane gingen tot 9 december door. 7 December
belde Rietkerk mij op: nu alles voorbij was, had hij behoefte
aan een informeel gesprek. Ik heb hem toen gezegd: 'Je
kunt me wat!' Ja, dat kun je toch niet maken in zo'n situatie!
Dus riep ik de volgende dag direkt de centrales bijeen. En
toen bleek dat zij al één voor één geweest waren, verschrikkelijk! Sindsdien heb ik ze niet meer gezien en nu nog zitten
ze op Binnenlandse Zaken te proberen in te leveren, om
van alle ellende af te zijn.
Ook wij vinden dat we terug moeten naar het overleg, maar
wel op onze voorwaarden en op het moment dat we zelf
kiezen. We laten ons niet inpakken of uitspelen. Dadelijk
moet ik daarover overigens nog even met Rietkerk bellen.
Wat betreft de uitkeringsgerechtigden: daarmee moeten we
ten koste van alles solidair blijven. In onze bond zijn maar
ongeveer tweeduizend werkloze uitkeringsgerechtigden, in
andere FNV-bonden tienduizenden. Maar die bonden deden het niet, wij wel en graag gedaan! De zaak van de
uitkeringsgerechtigden is eigenlijk een typisch algemene
zaak en moet in FNV-verband worden aangepakt. En het is
gebleken, dat men via oproepen op papier, of via de radio
niet tevoorschijn komt. We zullen hen moeten opzoeken en
dus moet je daar poen en menskracht voor op tafel leggen.
Anders is alles wat je tot nu toe daarover gezegd hebt toch
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allemaal hol gedaas geweest? De korting op de uitkeringen
in juli a.s. zouden in de bonden aan de orde gesteld moeten worden; eisen dat voor die belangen wordt opgekomen.
Xander (beleidsmedewerker): De Industriebond legt de
prioriteit bij het industrieel herstel en noemen dat belangenbehartiging op de zeer lange termijn. De vraag is dan, hoe
dat wordt ingevuld. Maar zij moeten zich niet met onze
zaken bemoeien. De tendens is waar te nemen, dat ze zich
tegen de ambtenaren afzetten.
Jaap: Op je vraag of er in de federatieraad een voorstel tot
een algemene staking is gedaan, kan ik zeggen: Nee, nooit
aan de orde geweest, alleen de FNV-karavaan.
Xander: Wel hebben de ABOP, de Vervoersbond, de Voedingsbond, de Dienstenbond en de Kunstenbond geprobeerd iets van de grond te krijgen. Dat is niet gelukt.
Jaap: De FNV-demonstratie van 11 juni in Utrecht markeerde het begin van de ellende die over Nederland zou
heenkomen. En begin oktober riep Wim Kok vanaf een
vrachtwagen mijn mensen op tot aktie: vuur en geweld
moesten losbarsten. Maar als je nu ziet wat in FNVverband is gedaan...
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