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Rechters lopen uiteindelijk aan
de hand van deze
ondememersregering.
Uitspraken van rechters in verschillende korte gedingen hebben de akties uiteindelijk zo beïnvloed dat ze
erdoor beëindigd zijn, of zoals het genoemd is
'opgeschort'. De bonden hebben het verbod van de
gerechtelijke uitspraken geaksepteerd. Hoe is hierop
door jullie gereageerd? Wat is je mening over het stoppen van akties na een gerechtelijke uitspraak?
Siep (afdelingsvoorzitter AbvaKabo): Ik heb me niet zo
kwaad gemaakt op de rechters. De uitspraken van de fraktievoorzitters van de regeringspartijen om de wet door de
Kamer te jagen, waren ondemokratisch en een onverantwoorde druk op de rechters.
Een verbetering lijkt mij één president voor één rechtbank
voor arbeidskonflikten. Dan krijg je niet die onrechtvaardige
verschillen van nu. Klassejustitie vind ik een te zwaar

woord. We hebben nog een redelijk onafhankelijke rechtspraak. Maar er is wel een streep getrokken. Wat betreft de
Roteb, RET en GEB zat het er wat in. We drukten op één
punt; dat was misschien in één keer te zwaar op één groep.
Hoe dan ook, we gaan in hoger beroep.
Op je vraag over een blokkade door andere groepen, zeg
ik: blokkades staan niet in ons draaiboek. Als je dat doet,
krijg je opnieuw de rechter aan je broek. Ze roepen agressie op en je vergt na vier weken te veel van de mensen.
BUS/FNV-WAO-groep: De rechters dienen de belangen
van degenen die de macht in handen hebben. De geschiedenis van de arbeidersbeweging heeft altijd een strijd tegen
gerechtelijke uitspraken laten zien. Daarom is de houding
van de bonden zo slap. Ze hebben de strijdbijl erbij neergegooid. Het wordt helemaal gek als je je realiseert dat de
regering als werkgever wetten uitvaardigt om zijn beleid
door te zetten en die dan door de rechter laat uitvoeren. Dat
is de onafhankelijkheid van de rechter.
Rob (PTT): Bij ons geloofde niemand het. Binnen een paar
uur zouden we weer aan het werk moeten. De reakties
waren heel emotioneel. Het was een donderslag bij heldere
hemel. Die vrijdagavond is er niet gewerkt, de stemming
was zo dat ik die auto tegen de eerstvolgende boom had
gezet. De bond vond dat we aan het werk moesten gaan,
maar het zou uit de hand gelopen zijn. Het was zo'n overval
dat we aan andere akties niet eens gedacht hebben. En in
het draaiboek stond er niets over. Later zijn we nog wel
naar de brandweer gegaan of die de boel kon blokkeren,
maar het was al te laat. Op maandag gingen we weer werken, dan zie je elkaar minder en breek je helemaal niet
meer door de kater heen.

Kees (Openbare Werken): Wat er had kunnen gebeuren,
is het overnemen van de PTT-aktie door andere groepen
en de boel blokkeren. Ik
denk dat de mensen best
door zo'n gerechtelijke
uitspraak heen willen staken, maar kan de bond
zich dat veroorloven, want
je kunt al je bezittingen
kwijt raken. Toch ligt daar
voor mij niet de kern van
de zaak. Er waren nauwelijks kontakten met de post,
dan is er ook geen aktiebasis om het van elkaar over
te nemen.
De bezoldigde bestuurders
hebben het afblazen van
de aktie als de gewoonste
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zaak van de wereld beschouwd. Ze hebben het als een
natuurgebeuren geslikt en hun standpunt niet eens verdedigd.
Jaap (voorzitter AbvaKabo): Nog nooit leidde een bond
formeel een staking die de rechter had verboden. Wij handelden in overeenstemming met de nota 'Vakbeweging en
parlement', door de Bondsraad tot haar beleid gemaakt
naar aanleiding van de akties van de reiniging in 1978.
Daarin staan twee kruciale momenten genoemd waarop de
aktie wordt afgebroken: als een aktie wettelijk onmogelijk
wordt (plaatsing van de wet in het Staatsblad) en als de
rechter de aktie verbiedt. En in de elf gekochte korte gedingen heeft de rechter ons vaak gelijk gegeven.
Rob (Fokker): Ik heb hierover met kaderleden van de NS
gesproken, mede naar aanleiding van ons solidariteitspamflet; waar ze overigens zeer blij mee waren. Zij voerden een
aantal argumenten aan waarom de FNV zo slecht heeft
gereageerd op de stakingsverboden. Voordat de akties
begonnen lag er geen duidelijk draaiboek voor akties die
gelijktijdig door de hele FNV gedragen zouden moeten
worden. De leiding had te weinig vertrouwen in de leden.
Zeker bij het spoor is tot tweemaal geprobeerd zelfs om de
akties te stoppen. De voorbereiding van de FNV laat zien
dat ze door de massaliteit van de akties verrast werd. Bij de
NS-kaderleden bestond in ieder geval wel de overtuiging
dat als de leden door willen gaan er ook wel wegen gevonden zullen worden om uitspraken van rechters van tafel te
vegen.
Ineke (Onderwijs): Er zijn aktievormen te bedenken waarmee je ondanks een stakingsverbod de zaak plat houdt.
Blokkades bijvoorbeeld met mensen van andere bonden.

Maar als de beweging niet voldoende breed en sterk is, ben
je gedwongen te stoppen. Dat is een kwestie van de
krachtsverhoudingen. In deze aktie leek het me erg moeilijk, wel proberen natuurlijk. Maar het was toch Wim Kok die
een dag voor de beslissende uitspraak van de rechter zei:
'Dan zijn de akties afgelopen.' Dat heeft een enorme invloed en kweekt een desillusie.
Bart/Laurens (Steunbond): Bij ons is de uitspraak van de
rechter wel degelijk van belang geweest. De PTT moest
afhaken, en dat was nu net een belangrijke kern van de
akties. Mede daardoor is de aktie van 28 november in het
water gevallen.
Volgens ons moeten de bonden in een dergelijk geval aktiekomitees oprichten, die dan door kunnen gaan met de
akties. Maar om het zover te kunnen laten komen is het wel
noodzakelijk dat de bonden meer aan de basis gaan werken. In Helmond bestaat er eigenlijk alleen bij de PTT een
strijdbare bedrijfsgroep van de AbvaKabo. Bij andere instellingen werkt de bond met kontaktpersonen, die in de meeste gevallen niet weten wat ze moeten doen. Als ze al iets
willen, dan moeten ze naar de bond toe stappen. Het zou
net andersom moeten zijn en de bond zou met hen bedrijfsgroepen op moeten bouwen.
Wout (Openbaar Vervoer): Ik vind dat die rechters buiten
de maatschappij staan als ze van die schandelijke uitspraken doen. Rechters lopen uiteindelijk aan de hand van
deze ondernemersregering. Voorlopig zitten we nog in de
fase dat de akties opgeschort zijn. We zullen versterkt
terugkomen, daar hebben die rechters aan meegewerkt.

