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Op de goed bezochte lezerskonferentie van 15 

mei vorig jaar kregen twee voorstellen brede 

steun. 1. Breng meer kontinuïteit in de 

bijeenkomsten van lezers en lezeressen. 2. 

Als we willen werken aan een strijdbare 

vakbeweging, dan zullen we onze 'eigen 

agenda' moeten opstellen. 

De uitwerking van deze voorstellen heeft 

geleid tot een "Plan voor solidariteit en werk" 

en twee themadagen. De eerste was 17 

november 1993. De tweede 16 april 

aanstaande. 

Plan voor solidariteit en werk - themadag 16 april 1994 

Kom op en breng je kollegaas mee! 

AT 'PLAN' HEBBEN we opgenomen in 
het vorig nummer. Het bestaat uit vijf 
punten: vierdaagse werkweek, 

kollektieve taak vakbeweging, internationale 
kontakten, anti-stress- en anti-racisme-
programma. We hebben kommentaren 
gevraagd en gekregen. Eén van Ton Hendriks, 
lid van de AbvaKabo en werkzaam bij het 
amsterdams Gemeentelijk Vervoersbedrijf. 
Vooral naar aanleiding van de arbeidstijd-
verkorting naar een vierdaagse werkweek 
vraagt hij zich af hoe wensen haalbaar 
gemaakt kunnen worden. Een tweede van 
Wouter Waleson, voorzitter van de 
Vervoersbond FNV. Hij legt de nadruk op de 
toename van het aantal kleine bedrijven en 

het belang voor de bonden om daar een 
positie te veroveren. Een derde kommentaar 
is van Ronald de Goede, scholingsmedewerker 
bij Travers. Hij pleit voor een konkrete 
uitwerking naar verschillende situaties om het 
'plan' in basisgerichte aktiviteiten te kunnen 
omzetten. 
Deze drie kommentaren worden gevolgd door 
een aantal kortere reakties van mensen die al 
in een eerder stadium bij de diskussie over de 
'eigen agenda' en het 'plan' betrokken waren. 

Van papier naar daad 
Op basis van de teksten in dit thema willen 
we 16 april de diskussie voortzetten. Na een 
korte inleiding van één van de redaktieleden 
zal dat eerst - op basis van een aantal 
voorstellen - in 'werkgroepen' gebeuren. 
Vervolgens zal, na een rapportage, vooral 
gesproken moeten worden over hoe verder te 
gaan. 
Want één ding is ons nog eens goed duidelijk 
geworden, een plan ontleent zijn betekenis 

aan wat er in de praktijk mee kan worden 

gedaan en uiteraard gedaan wordt. Dat is dan 
ook precies de kwestie die in vrijwel alle 
reakties naar voren komt. Naast de behoefte 
aan een konkrete uitwerking naar bijvoorbeeld 
sektoren en een eventuele uitbreiding (onder 
andere werkscheppende milieu-bewuste 
produktie en meer aandacht voor de positie 
van vrouwen), wordt de vraag gesteld hoe de 
boel in beweging kan worden gezet. Zo'n 
beweging is niet af te kondigen, noch door 
een groepje mensen, noch door een plan. 
Daarvoor is meer nodig, binnen en buiten de 
vakbeweging. 

Plan als hulpmiddel 
De redaktie is zich steeds van dat probleem 
bewust geweest. We hebben niet de illusie 
door een papiertje met interessante punten 
een opleving van vakbondsstrijd te kunnen 
oproepen. Aan de andere kant hebben we zo 
konsekwent mogelijk uitvoering proberen te 

geven aan de opvattingen die op de lezers-
konferentie van mei 1993 en de eerste 
themadag breed naar voren zijn gebracht. 
Daarin werd de strijd tegen de werkloosheid 
centraal gesteld en gekonkludeerd dat de 
hoofdlijn in het beleid van de bonden in het 
gunstigste geval defensief te noemen is. 
Recente voorbeelden bij bijvoorbeeld Hoog-
ovens, Fokker en de havens hebben laten 
zien dat veel mensen de afbraak van 
werkgelegenheid niet als een natuurramp 
over zich heen laten komen. En ook dat 
bestuurders van bonden en bedrijven voor dat 
verzet nog steeds gevoelig zijn. Inmiddels is 
arbeidstijdverkorting weer op de agenda van 
de vakbeweging gekomen. De manier waarop 
staat echter haaks op wat wij willen. En dat is 
precies wat er bedoeld is 

met een eigen agenda. Onze arbeidstijdver-
korting hebben we omschreven als: 'wel terug 
in tijd, maar niet in loon'. Zo kunnen in de 
ene situatie ontslagen worden voorkomen en 
in de andere arbeidsplaatsen vrijkomen. Dat 
weten we. Met die wetenschap zullen we dus 
wat moeten doen en een plan kan daarbij een 
uitstekend hulpmiddel zijn. 

Elkaar nodig 
Zo weten we ook dat de huidige ontregeling 
van de arbeidsverhoudingen de kollektieve 
taak van de vakbeweging uitholt. Dat houdt 
onder meer in dat de bescherming die de 
vakbeweging moeten bieden, steeds grotere 
gaten vertoont. Werk wordt meer onzeker, 
rechteloos en zwaar, verplaatst van hot naar 
her, binnen en buiten Nederland. Deze 
'verpulping' van de arbeid draagt, in kombina-

tie met de groeiende werkloosheid, bij aan 
een maatschappelijke ontregeling. De politici 
kijken daarnaar, bezuinigen hier wat minder 
en daar vooral meer en hebben de 'oude 
wijken' in de grote steden ontdekt. Over de 
opkomst van racistiese partijen maken ze zich 
zorgen, maar de 'vrije markt' blijft hun afgod. 
Dit alles zien we gebeuren en we verzetten ons 
ertegen. Het minste dat de tweede themadag 
kan opleveren, is dat we in dat verzet meer 
lijn kunnen aanbrengen. We weten toch dat 
we elkaar nodig hebben! 

Redaktie 

• Zie voor plaats en tijd van de themadag de 

achterkant van dit nummer. 

• Informeer anderen en nodig ze uit met behulp 

van een kopie van de achterkant van dit nummer. 
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