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AMBTENARENVERZET GEEN VERLOREN ZAAK

Van van De Scheur tot en met
Robijn - tien interviews.
Nederland heeft z'n hete herfst gehad met de unieke
kombinatie van akties en stakingen van ambtenaren,
trendvolgers en uitkeringsgerechtigden en de grootse
demonstratie tegen de plaatsing van de kruisraketten.
De diepe krisis van de kapitalistische ekonomie gaat
dus gepaard met massaal verzet. Alle sombere verhalen over een machteloze arbeidersklasse en de opgeklopte berichten over een ekonomisch herstel ten spijt.
Over de ongekende weerstand van met name de ambtenaren is al heel wat gezegd en geschreven. In de
terugblikken overheerst de ‘onhandige koördinatie’ van
Lubbers en Rietkerk en het ‘onervaren gebluf’ van Van
de Scheur. Motto: 'Dit was niet nodig geweest', Meer
onderhandelingsbekwaamheid aan beide zijden zou
een redelijk kompromis mogelijk hebben gemaakt. Het
werd tijd dat de regering zich als een echte werkgever
ging opstellen en de bonden van overheidspersoneel
echte gevende en nemende onderhandelingspartners
werden. Konklusie: ‘Dan is maatschappelijke ontwrichting overbodig’.
Grote ontbrekenden in verreweg de meeste terugblikken
zijn de mensen die in aktie zijn geweest, meestal waren ze
alleen maar geschikt voor een goed ogende foto.
Het eerste uitgangspunt van solidariteit in het thema
‘Ambtenarenverzet - geen verloren zaak’ is dan ook: het
woord aan de aktievoerders. Voor het gemak spreken we
van ambtenaren, maar aan het woord komen ook de trendvolgers en uitkeringsgerechtigden. Allen met hun ervaringen, kommentaren en beoordelingen.
In de tweede plaats hebben we naast hun woord ook gevraagd naar de mening van twee funktionarissen in de
hogere bondsregionen, te weten de landelijk voorzitter van

de AbvaKabo en de voorzitter van de rotterdamse afdeling
van diezelfde bond. Op deze manier hebben we geprobeerd een beeld te geven door de gehele hiërarchie van de
meest in het oog springende bond.
Wat betreft de mensen die in aktie hebben gestaan, hebben
we gekozen voor een zekere landelijke spreiding: Groningen, Helmond en de grote steden in de Randstad. En tevens voor een spreiding over een aantal sektoren: PTT,
Openbaar Vervoer en Gemeentewerken. Verder geven we
reakties en standpunten weer uit een sektor die geen centrale rol heeft gespeeld, maar waar wel gestaakt is: het
onderwijs. Bijzondere aandacht krijgt de groep die door de
3½ en later 3% het meest gepakt wordt: de uitkeringsgerechtigden. Juist omdat de betrokkenheid en eigen organisatie van de uitkeringsgerechtigden uitgeroepen zijn tot
vakbewegingsprobleem nummer één, hebben we kontakt
gezocht met een tweetal groepen die in tegenstelling tot het
algemene beeld plaatselijk zeer aktief zijn geweest. De
Bond van Uitkeringsgerechtigden Schiedam (BUS) en de
Steunbond voor uitkeringsgerechtigden en werklozen in
Helmond. In twee van de steden waar we onze gesprekken
hebben gevoerd, is sprake van een plaatselijke platformorganisatie, waaraan verschillende groeperingen, organisaties en bondendeelnemen. Ook daarover wordt informatiegegeven.
Tot slot zijn we gaan praten met mensen uit sektoren die
zich buiten de akties hebben gehouden. Een lid van de
Industriebond FNV, die samen met anderen de afzijdigheid
van die bond heeft trachten te doorbreken. Een buschauffeur van de HTM (openbaar vervoer in Den Haag), die
ingaat op de vrijwel aktieloosheid van dit toch kort geleden
(1981) roerige bedrijf.

We hebben gesprekken gevoerd met:
Siep Dorenbos — voorzitter afdeling Rotterdam Abvakabo
Kees de Jong — stratenmaker, Openbare Werken Amsterdam lid afdelingsbestuur AbvaKabo
Bart van Kilsdonk — lid Steunbond uitkeringsgerechtigden en werklozen Helmond, AbvaKabo
Laurens Hoebergen — vrijgestelde Jongerenbeweging, verbonden met de FNV
- werkt samen met Steunbond Helmond
Henk Krechting — buschauffeur HTM (openbaar vervoer Den Haag), Vervoersbond CNV
Rob Marijnissen — materiaal-planner Fokker, Industriebond FNV
Cor Paardekooper / Marjan Spruit / Cor van der Toorn / Henk Verkerk —
Bond van Uitkeringsgerechtigden Schiedam (BUS)/FNV-WAO-werkgroep
Wout Rietveld — buschauffeur stadsvervoer Utrecht, lid bondsraad AbvaKabo
Rob Robijn — chauffeur postvervoer PTT Amsterdam, AbvaKabo
Ineke Stam — lerares, voorzitster afdeling Groningen ABOP
Jaap van de Scheur — voorzitter AbvaKabo
Xander den Uyl — beleidsmedewerker AbvaKabo
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Zo zijn we gekomen tot tien interviews, waarin we behalve
in het geval van de laatstgenoemde HTM-er dezelfde zeven diskussiepunten aan de orde hebben gesteld. Deze
diskussiepunten leken ons de belangrijkste elementen van
de achter ons liggende akties. Kort samengevat betreffen
ze:
• De reakties die door de akties zijn opgeroepen.
• De opbouw en organisatie van de akties.
• De opgetreden verdeeldheid en de pogingen om die te
bestrijden
• De mate waarin de akties gericht waren op het wegjagen
van de regering Lubbers.
• De rol van het FNV-urgentieprogramma.
• De klassejustitie van verschillende rechters.
• De balans die na de akties opgemaakt kan worden.
Elk van deze diskussiepunten is een artikel geworden met
de betreffende uitspraken van negen geïnterviewden. Het
gesprek met de HTM-er is in een afzonderlijk artikel verwerkt.
Vanuit solidariteit hebben de interviews gevoerd en het
thema samengesteld: Wim Baltussen, Hans Boot, Toon
Dekkers, Rob Slagmolen, Jaap van Splunter, Mesut Yilmazcan en Jeroen Zonneveld.
In het volgende nummer - het eerste van de tweede jaargang! - nemen we graag de meningen en kommentaren
van lezers en lezeressen op over de verschillende diskussiepunten en het thema in zijn geheel.
De redaktie
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