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Behoort bij brief no. 1̂ 5669 Ex.no.2

Bit exeraplaar bestaat uit 3 biz.

ROTTERDAMSS HAVSNSTAKINGSN GAAN DOOR

1. Teneinde het afgelopen weekend een doorbraak in het havenconflict te

forceren, kwamen de voornaamste CPN-verantwoordelijken, onder wie

partijvoorzitter H. H03K5TEA, bedrijfswerksecretaris S. G3UGJES en

de Rotterdamse stakiagsleiders C.A. van der ZANDSN en Ph. SCHULTS in

de raiddag van 7 September te Rotterdam in spoedoverleg bijeen..Daar

besloot men uiteindelijk op gezag van de CPN-voorzitter om de eisen

van de actiecomite's (f.30,- schoon per week erbij, 60-jarige pensio-

nering etc.) in te ruilen voor die van het centraal bedrijfsgroepen

bestuur havens (CB), van de Vervoersbonden FNV.

Het C3 had zich namelijk tijdens een vergadering van de Federatieraad

van de Vervoersbonden FNV op 6 September in Utrecht als enige in

jneerderheid tegea het op ^ September bereikte GAO-principe accoord

gskeerd door o.a. te eisen, dat in hernieuwde onderhandelinsen ge-

probeerd moest worden de overeengeko^en loonsverhogin.;: van f.£;j,30

bruto per week niet op 1 juli 1979 in werking te doen trsden, maar

op 1 januari 1979- Toen zij zich met deze opstelling birman de Fede-

ratieraad geisoleerd zagen, hebben negen van de vijftien C3-leden de

consequentie daaruit getrokken door op te stappen. Bedoeling van de

CPN was nu blijkbaar de Rotterdamse en Amsterdamse actiecomite's de

eisen van de dissidente CB-leden te laten overnemen om via dezen toch

weer tot overeenstetnrning te koraen met de Vervoersbonden, die op grond

daarvan opnieuw zouden moeten gaan onderhandelen met de werkgevers,

aan wie dan onmiddellijke beeindiging van de stakingen kon worden

beloofd.

2. De CPN lijkt vooralsnog niet in haar opzet te zijn geslaagd, want op

9 September werd bekend dat het Gezamenlijk Actiecomite van Hotterdam-

se Havenarbeiders (GARH) besloten had aan de oorspronkelijke eisen

vast te houden en met de stakingsacties te bli.jven doorgaan. Wei sug-

gereert "De Waarheid" op 10 September dat "naar verluidt bij een aan-

tal havenondernemers de overtuiging begint post te vatten dat het toclr

beter is op de een of andere rnanier meer tegemoet te komen aan het
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verlangen de per 1 juli toegezegde loonsverhoging van f.28,50 per week
*»**

bruto met terugwerkende kracht op 1 januari 1979 te doen ingaan. Onder

andere de inmiddels afgetreden meerderheid van het centraal bedrijfs-

groepenbestuur havens van de Vervoersbonden FNV heeft zich op dit stand-

punt gesteld", aldus het CPN-dagblad, dat in prijzende bewoordingen

spreekt over "het aftreden van de onbezoldigde leden van het CB, die een

goede houding hebben aangenomen tegenover degenen, die de mensen in de

havens in de steek laten".

Het is inmiddels nog niet precies duidelijk geworden, waarop de nieuwe

CPN-ouvertures in eerste instantie zijn stukgelopen. Kogelijk hebben de

CPN-ers in het GAEH de radicalere m.!L-figuren nog niet weten mee te

krijgen en hebben zij geen scheuring in de actie-eenheid durven te ris-

keren. Verwacht mag evenwel worden dat de GPN een oplossing zal blijven

zoeken in de richting, die zij op 7 September heeft uitgestippeld.

Daarbij zal zij er eventueel niet voor terugschrikken de bedrijfsgroap

havens los te weken van het FNV.

In elk geval riep het GASH tijdens de met spanning tsgsaoetseziene

massa-raeeting op het Afrikaanderplein in de ochtend van 10 September op

tot voortzetting van de staking, en v;el "met alls kracht1'. De V/aarheia

van 11 September meldt dat as "duizenaen" aldaa.r aanv/ezige stakers ver-

volgens "in grote eenheid en strijdvaardigheid" besioten door te gaaa

met hun acties. Maar volgens hetzelfde blad namen de beide officiele

woordvoerders Ph.SCHULTS (CPN) en J. STAVTNGA (van m.l.-huize) stalling

tegen de bewering dat het GAHil "geen besprekingen zou willen aangaan",

juist de ohdernemers zouden "blijven weigeren .aan de onderhandelings-

tafel te gaan zitten". Het verhaal van de stakingsleiders tijdens de

meeting, dat FNV-voorzitter KCK, burgemeester Van der LQUW en voorzitter

van de FNV-Vervoersbonden SCiiROSs bereid zouden aijn te beniddelen om

de f.28,50 bruto per week te laten ingaan op 1 januari in plaats van

1 juli 1979i is later door de heer KOK als "een pertinente onwaarheid"

weersproken. De heer SCnULTS betoogde voorts dat er "bedrijven bekend

zijn, waarvan de directies wel aan onze eisen tegemoet willen komen",

iets wat intussen categorisch is ontkend door voorzitter PIST22S van de

Hotterdamse havenwerkgevers.

Tijdens dezelfde massabijeenkoast werd nanens de negen afgetreden C3-

leden het woord gevoerd door de Brabantse CPlJ-districtsbestuurder
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J. CLESX, die een snelle oplossing van het conflict mogelijk noerade

"in de richting van het betalen van de f.28,50 met ingang van 1 januari

in plaats van 1 juli 1979".

Tenslotte werd door het GASH opgeroepen om de stakingsposten te ver-

sterken en ora te demonstreren bij het gebouw van de Vervoersbonden FNV

in Rotterdam voor het openstellen van de stakingskassen.De Waarheid

merkt zeer afstandelijk op dat "dit gebouw inmiddels door een groepje

niet-havenarbeiders bezet blijkt te zijn", waartegen "het actiecomite

zich heeft gekeerd". Het heeft er alle schijn van dat deze bezetting

voor rekening komt van extremere .groeperingen, waartegen de CPN momen-

teel moet opboksen. Overigens is van FNV-zijde te kennen gegeven dat

geen beroep zal worden gedaan op politie-assistentie voor ontruiming

van het gebouw.

Terwijl in Amsterdam het werk sinds 7 September weer overal is hervat,

gaan de stakingsacties in Rotterdam onverminderd door. Voigens de Ver-

voersbonden FNV is er evenwel sprake van een sterk groeiend aantal werk-

willigen, dat zich ectiter niet durft uit te sprekan uit angst voor

renresailies.

11 September 1979


