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We zijn nu bezig om naar 1 juli
toe te werken.
Als je de balans opmaakt van de gevoerde akties, welke beoordeling maak je dan, een nederlaag of niet?
Hoe zie je de toezegging door Lubbers en Rietkerk over
echte onderhandelingen over de jaren 1985en 1986?
Wat vind je van de snelle hervatting van het centraal
overleg?
Ineke (Onderwijs): In het onderwijs is staken sowieso een
zwaar middel. Het zijn geen anonieme passagiers die je
laat staan. Het is een groep waarmee je direkt erna weer
verder moet.
De ABOP heeft zich landelijk in het Nationaal Aktie Centrum te passief opgesteld. Dat werkt door naar het plaatselijke en regionale nivo. Positief is in ieder geval geweest dat
de ABOP in de Federatieraad een voorstel heeft gedaan
voor een 24-uurstaking.
Dat was overigens de opdracht van de Algemene Vergadering. Bij mijn weten heeft alleen de Voedingsbond dit gesteund en later ook de Kunstenbond.
Binnen de ABOP wordt in de opnieuw gestarte diskussie
over de aktiestrategie gezegd: het is met de 3% akties niet
gelukt. Konklusie: we moeten dus een aanbod doen. Er
wordt helemaal niet onderzocht of de opbouw van de akties
en het onderontwikkeld zijn van de verbreding daarin een
rol hebben gespeeld.
Rob (Fokker): Mijn beoordeling is dat op de eerste plaats
deze akties het karakter van de regering bij een heleboel
mensen duidelijk heeft gemaakt. Daarbij is er voor de partikuliere sektor veel meer dan voor de ambtenaren zelf
sprake van een effektieve nederlaag. Dit in de zin dat akties
tegen deze regering kennelijk toch geen zin hebben. Over
het algemeen was de reaktie onder ambtenaren eerder
tegenovergesteld aan die van de partikuliere sektor. Er
komt nog wel een volgende gelegenheid.
Of de nederlaag die nu is toegebracht echter toch door gaat
werken hangt af van de mogelijkheden van de FNV-leiding
en AbvaKabo om een verraderlijk kompromis door de strot
te duwen van haar leden. Feitelijk dus de uitkeringsgerechtigden uit te spelen tegen ambtenaren en degenen die ook
nog werk hebben. Het effekt van de akties van de ambtenaren wat nu nog z'n uitstralings-effekt heeft op de akties van
de uitkeringsgerechtigden valt natuurlijk weg bij zo'n akkoord. Op termijn is dan een bondgenootschap tussen
ambtenaren en uitkeringsgerechtigden moeilijker tot stand
te brengen.
Mijn verwachting is dat de FNV-leiding de AbvaKabo klem
probeert te rijden om een akkoord voor 1985-'86 te aksepteren.
Jaap (voorzitter AbvaKabo): Verloren hebben we niet.
Wèl als je alleen naar de 3½% kijkt, daarover zijn we niet tot
een deal gekomen. Maar wat is overgebleven, is een enorme saamhorigheid in de organisatie en een enorme solidariteit onderling. Het geeft de leden een groot zelfbewustzijn
en zelfvertrouwen te weten in staat te zijn om een grote

macht te kunnen vormen. Ik mag aannemen (bij de plannen
tot inlevering van 10-15% over drie jaar) dat de regering
zich nog eens gaat bedenken. Maar de 'arrogantie van de
macht' die zij tonen is vreselijk en als er toch een volgende
ronde komt, gaan we er weer tegenaan.
Wout (Openbaar Vervoer): Het regeerakkoord zal de
maatschappij verder ontwrichten. De afgelopen akties zijn
nog maar een begin geweest. De komende tijd zullen ze
heviger worden, maar dan wel samen met de uitkeringsgerechtigden. Verder hoop ik dat de leden van de christelijke
bonden hun ogen nog meer open doen en zich afkeren van
het beleid van hun vakbondsleiding.
Eén van de leukste ervaringen voor ons was dat we brieven
van kinderen kregen over de akties. Met een aantal chauffeurs zijn we naar een school gegaan en hebben daar lekker met de kinderen gepraat. We waren het behoorlijk eens!
Bart/ Laurens (Steunbond): De akties zijn op een nederlaag uitgelopen. Maar dat hadden we eigenlijk van tevoren
verwacht. Voor ons is het belangrijk, dat we ons niet zonder
slag of stoot gewonnen hebben gegeven. We hebben ook
veel publiciteit gekregen. Alles bij elkaar kunnen we dus niet
zeggen dat we er een kater van hebben overgehouden. We
zijn ook nu al bezig om naar 1 juli toe te werken. Op de
allereerste plaats gaat dat hopelijk gebeuren op 1 mei. Door
de PSP, Jongerenbeweging verbonden met de FNV,
Steunbond en Vrouwen in de Bijstand willen we een 1 meimanifestatie gaan organiseren, waaraan het FNV waarschijnlijk formeel ook wel zal meedoen, waar we de nadruk
op politieke inhoud willen gaan leggen. En niet, zoals tot nu
toe, dat er gekiend wordt of iets dergelijks, alleen maar
gezelligheid dus.

Siep (afdelingsvoorzitter AbvaKabo): Als AbvaKabo, als
ACOP hebben we gewonnen. We mogen donders trots
zijn, we hebben het zeer
goed gedaan. Op een
spandoek stond 'De AbvaKabo geeft niets kado'.
Zo moeten we 't houden!
Kees (Openbare Werken):
De mensen zelf zijn sterker
geworden. We zijn verder
gegaan dan de jaren ervoor. De grote kracht is
geweest het totstandkomen
van de onderlinge solidariteit en het leren kennen van
veel mensen; samen in
aktie. Die gemeenschappelijke kennis moeten we
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produktief gaan maken. Dat de FNV-leiding naar het overleg terug is gegaan, is ook een terugblazen van de AbvaKabo. Verder is het zo dat je als onderhandelaar serieus
genomen wilt worden, dus je onderhandelingsmogelijkheden beschermt. Zo moet je ook het FNV-plan zien, geloofwaardig blijven naar je tegenstander. En vooral niet afhankelijk worden van de achterban, want dan kunnen ze niet
meer onderhandelen.
Wat het Amsterdams Platform betreft, dat is nog niet toe
aan het ontwikkelen van akties. Toch liggen de mogelijkheden daarvoor heel dicht bij, bijvoorbeeld gezamenlijk optreden bij huisuitzettingen en gasafsluitingen. Dan worden er
in de aktie kontakten gelegd met de uitkeringsgerechtigden
en ook de kraakbeweging. Als het Platform een diskussieklub wordt, dan drijft het weg van de basis waaruit het
voortgekomen is. Dit soort aktieplannen worden er nu gemaakt.
BUS/ FNV-WAO-groep: Als je deze akties vertaalt in muntjes, dan is het een nederlaag, maar wat de strijdbaarheid
betreft hebben we tien stappen voorwaarts gemaakt.

Dat de bonden weer aan het overleg beginnen, dat is een
slechte zaak. Dat betekent dat het regeerakkoord overeind
blijft. Uit het overleg stappen tijdens de akties is geen daad.
Er was geen overleg. Het was heel wat meer waard geweest als ze na de akties niet meer waren gaan overleggen. Er valt namelijk niets meer te overleggen.
Ambtenaren hebben laten zien dat ze zich kunnen verzetten, dat is uniek in Nederland. Op die lijn moeten we doorgaan. Wij hebben in ieder geval geleerd in strijd te komen.
Rob (PTT): Weet je waar ik bang voor was, dat ze bij de
AbvaKabo na een week zouden zeggen: we gaan akkoord
met 2%. Zo is het altijd gegaan, bijvoorbeeld bij de prijskompensatie. De bond heeft gelukkig volgehouden. Het
was nu of nooit. Dat is heel hard nodig om te voorkomen
dat de vakbeweging nog meer gezichtsverlies zou oplopen.
We hebben onze macht laten zien. De regering is in ieder
geval gewaarschuwd. Maar het probleem is dat ze nu misschien anderen, vooral de uitkeringsgerechtigden, pakken.
Dat staat ze al met 1 juli te wachten. Ik verwacht niet dat de
bond weer in aktie komt. Wat mij betreft: morgen weer!

