
Solidariteit geboden met 
acties in de bedrijven 
Met het zomerweer valt het tot nu toe bar tegen. Maar gelukkig, met hun vakbondsbestuurder 

bellen en hun medewerking 
aanbieden. Organiseer dat. er komt volgensde vakbonden een hete herfst. Wat kan de SP 

eraan bijdragen om de boel op temperatuur te houden en ervoor te 
zorgen dat kabinet en werkgevers het afleggen tegen de hitte? • Beleg een avond voor alle 

vakbonds leden in je afdeling. 
Laat hen vertellen hoe de 
stemming op hun bedrijf en in 
hun bond is, en overleg wat je 
als SP kunt doen. 

Tijd voor een gesprek met Jeroen Zonneveld, op 19 juni door de 
Partijraad benoemd tot landelijk verantwoordelijke voor het 
bonds- en bedrijvenwerk. 

Agenten, ambulancepersoneel, 
brandweerlieden en het perso
neel van glasvezelproducent 
PPG zijn de afgelopen weken 
in actie gekomen voor een goe
de CAO en om het prepensioen 
le redden. 'En de komende tijd 
Lal hun voorbeeld in veel be-

rijven en instellingen gevolgd 
worden,' voorspelt Zonneveld. 
' Het kabinet is te ver gegaan 
net de afschaffing van vut en 

prepensioen, uitholling van de 
. olidariteit en aanvallen op alle 
belangrijke sociale verworven
heden, zoals WAO, WW, Arbo
wet, medezeggenschap, mini
mumloon en het CAO-systeem. 
Daarnaast zitten ook veel 

AO-onderhandelingen, zoals 
in de bouw en de grootmetaal 
helemaal vast. De werkgevers 
voelen de wind in de rug van 
het kabinetsbeleid en willen nu 
de aanval inzetten op het pre
pensioen en tegelijkertijd alle 
looneisen categorisch afwijzen. 
In de bouw willen de werk
gevers ook nog de reisurenre-

geling aanpakken waarvoor een 
paar jaar geleden wekenlang is 
gestaakt. De vakbonden begrij
pen dat ze met al die aanslagen 
onmogelijk kunnen instemmen. 
Zeker in de aanloop naar de gro
te landelijke demonstratie van 
2 oktober in Amsterdam zullen 
ze stevig aansturen op acties in 
de bedrijven. Wij zullen dan 
overal en steeds opnieuw duide
lijk moeten maken dat de stakers 
en andere actievoerders in de SP 
een betrouwbare bondgenoot 
hebben.' 

En hoe kunnen afdelingen dat 
doen? Heb je daar praktische 
suggesties voor? 
'Afdelingen moeten daar vooral 
zelf een plan voor maken. Maar 
ik heb wel aantal suggesties: 

• Houd scherp in de gaten waar 
en wanneer de mensen in actie 
komen, en wees dan solidair. 
Investeer daarom in contacten 
met je leden die in de bedrij
ven werken en met bonds-

Karin Vinke uit Dronten is de nieuwe regiobestuurder voor 
Flevoland. 

Ali Lazrak heeft niet gereageerd op het verzoek van de partij
raad zijn Kamerzetel ter beschikking te stellen. Het partijbe
stuur heeft nu geconcludeerd dat hij in strijd handelt met statu
taire vereisten voor het lidmaatschap, en unaniem besloten het 
SP-lidmaatschap van Lazrak op te zeggen. 

bestuurders. Is er een staking 
of andere actie, ga er dan heen 
met een solidariteitsverkla
ring en neem ook wat mee 
voor de actievoerders, al is het 
maar een koek voor iedereen. 
Zet vervolgens een verslag op 
je plaatselijke website en 
stuur een kopie naar de lande
lijke SP-website. Roep ook 
andere organisaties op zich 
solidair te verklaren en kijk of 
SP' ers op de plekken waar ze 
zitten daartoe het initiatief 
kunnen nemen. Gaat het om 
langere acties, dan kun je ook 
denken aan een plaatselijk 
steuncomité- zo breed moge
lijk - dat informatiefolders 
uitdeelt of een avond organj
seert. Maar doe dat in nauw 
overleg met de stakers. 

• Kijk hoe het in jouw regio zit 
met de actiecomités die de 
vakbond wil oprichten. Het is 
nog onduidelijk wat daarvan 
terechtkomt, en wellicht helpt 
het als (SP-)vakbondsleden 

• Organiseer in de aanloop naar 
de demonstraties van Prinsjes
dag en 2 oktober een debat 
met bonden, bekende vak
hondsactivisten en de politiek. 
Beter nog: organiseer zo'n de
bat samen met een vakbond. 

• Zorg dat de mensen in jouw 
afdeling die actief zijn in de 
vakbond of de ondernemings
raad op 12 september naar de 
nieuwe bijeenkomst van De 
Maat is Vol komen. Op hun 
website, www.maatisvol.nl, 
vi nd je alle in formatie . 

• Doe je best om heel veel 
mensen te mobiliseren voor 
de demonstratie van 2 okto
ber, en natuurlijk voor even
tuele plaatselijke manifesta
ties .' 

Ieroen Zonneveld wordt graag 
op de hoogte gehouden van de 
activiteiten op het bedrijven
werk-front: j zonneveld@sp.nl 

• Het dagelijks bestuur heeft een evaluatie gemaakt van de cam
pagne voor de Europese verkiezingen, die besproken is door 
het partijbestuur. De evaluatie bevat een groot aantal conclusies 
en aanbevelingen die in grote lijnen onderschreven worden 
door het bestuur. 

De gemaakte opmerkingen in de bestuursvergadering worden 
verwerkt in de definitieve evaluatie . 
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