
Vakbonden in de ring 
Na moeizaam onderhandelen sloten 

kabinet, werkgevers en vakbonden op 

14 oktober een 'historisch' 
najaarsakkoord. Met een kleine 

meerderheid stemden de FNV-leden er 
vervolgens in een referendum mee in. 

'Ik hoop van harte dat het grote 
aantal nee-stemmers voor de bonden 

een aansporing zijn om dóór te gaan 

met de strijd,' zei Jan Marijnissen in 
een eerste reactie. Maar wat willen en 

kunnen de bonden anno 2003 nog? 

Het debat van 10 november in 
De Groene Engel in Oss is al 
lang geleden gepland, maar 
krijgt extra gewicht door de 
besluitvorming over het Najaar
akkoord. En natuurlijk spitst de 
discussie tussen SP-Kamerlid 
Jan de Wit, CNV-voorzitter 
DoekJe Terpstra en FNV Bond
genotenbestuurder Henk van 
der Kolk zich toe op de vraag 
'Hoe hebben de bonden in gods
naam kunnen instemmen met 
zo'n akkoord?' En vervolgens: 
'Welke rol willen de bonden 
nog spelen in de toekomst?' 

Waar Van der Kolk het najaars
akoord nog een fuik noemt 
'waarin we met z'n allen ge
zwommen zijn', wij st Terpstra 
vooral op de lichtpunten ervan. 
En dat stelt de discussie in De 
Groene Engel meteen op 
scherp, want zijn de bonden er 
alleen om zo veel mogelijk pro
beren af te knibbelen van onac
ceptabele voorstellen van het 
kabinet? Met andere woorden: 
leggen de bonden zich neer bij 
het feit dat ze alleen de pijn een 
klein beetje kunnen verzachten? 
Terpstra: 'Ik heb me steeds af-

gevraagd: Wat is de positie van 
de bonden als wij de kont tegen 
de krib gooien? Dan sta je dus 
buitenspel. Ik heb honderden, 
zo niet duizenden leden ge
sproken die zeiden: Doekte, je 
moet ermee door. Nu zit je nog 
aan het stuur. Dat hebben we 
gedaan Het heeft geen zin om 
met je rug naar de ontwikke
lingen toe te gaan staan.' Van 
der Kolk zit een heel eind op 
dezelfde lijn. 'Als vakbond 
hebben wij de plicht om op te 
komen voor de belangen van 
de werknemers. In plaats van 
alleen maar ach en wee roe
pen, willen wij zaken régelen. 
Ik vind dat we best een aantal 
goede dingen hebben binnen
gehaald. Iets wat de oppositie 
in de Kamer niet gelukt is.' 
Terpstra: 'Oplossingen willen 
we, geen oorlog.' Waarna uit 
de zaal de opmerking klinkt, 
dat de oorlogsverklaring juist 
van de regering kwam. 

'Zijn we watjes 
geworden?' 

Jan Marijnissen, die als dis
cussieleider optreedt, stelt 
vervolgens de vraag of de 

bonden de alarmerende en mo
biliserende 'getuigenj spartij' 
willen zijn, of enkel een bewe
ging die in de ogen van de men
sen 'tenmjnste nog iets doet'. 
De voorkeur van de vakboncts
mannen gaat voelbaar uit naar 
dat laatste. Waarbij Van der 
Kolk toegeeft, dat het mobilise
ren van leden een probleem is. 
'Het Malieveld? Ik zie daartoe 
weinig mogelijkheden. De 
mensen pakken die actievor
men gewoon niet meer. Men 
heeft tegenwoordig de neiging 
om de schouders op te halen, 
als zaken henzelf niet direct 
aangaan,' aldus de FNV'er. Een 
opmerking die heel wat aan
wezigen tegen de borst stuit. 
Zijn wij dan watjes geworden?' 
is de vraag die Marijnissen ver
volgens stelt, om hem zelf te 
beantwoorden met: 'Volgens 
mij niet. Want als ik voor een 
zaal met vakbondsleden 
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spreek, krijg ik applaus, juist 
als ik het heb over solidariteit.' 
Jan de Wit: 'Er zijn zeker moge
lijkheden voor het alternatief. 
Onze campagne Red de solida
riteit! is het bewijs, dat mensen 
wel degelijk actiebereid zijn. 
De bonden zullen echt afstand 
moeten nemen van het rege
ringsbeleid in plaats van maar 
door blijven polderen. De bon
den zouden juist nu de solidari
teit moeten ondersteunen.' Van 
der Kolk wijst op stichting 
'Stop de uitverkoop van de be
schaving' die opgericht is op 
initiatief van de SP, en weinig 
resul taat wist te boeken. Iets 
wat volgens Marijnissen vooral 
te maken heeft met de bijzonde
re politieke actualiteit van de 
laatste twee jaar. 

Actieplannen ontbreken 
Zijn vakbonden en politiek sa
men in staat om een nieuwe 



fin de marge? 

coalitie te smeden tegen de 
voorstellen van het kabinet die 
onherroepelijk leiden tot een 
ministelsel in de sociale zeker
heid? En kan die coalitie al 
resultaat boeken bij de maatre
gelen die in het Najaarsakkoord 
vooruit zijn geschoven: de WW 
en het prepensioen? Duidelijk 
wordt, dat van de bonden wei
nig vuurwerk te verwachten 
valt. Zowel Terpstra als Van der 
Kolk laten weten daarvoor nog 
'geen plan te hebben'. Terpstra 
hamert er opnieuw op, hoe dan 
o0k 'aan het stuur' te willen blij
ven. 'Treurig', noemt Jan de Wit 
de opstelling van de bonden. 
'Het beeld blijft hangen van 
vakbondsleiders die het rege
ringsbeleid klip en klaar afwij
zen en het bij monde van Van 
der Kolk zelfs op punten asoci
aal noemen, maar die - als het 
gaat om verzet daartegen - niet 
echt thuis lijken te geven.' • 

Solidair-verantwoordelijke Tuur Elzinga: 

'Hoe langer de vakbonden 
echte strijd uitstellen, 
hoe tnoeilijker het "Wordt' 
'We moeten aan het stuur 

blijven zitten; we krijgen de 
mensen niet naar het 

Malieveld; in plaats van ach en 
wee roepen, willen we zaken 

regelen; de politiek heeft in de 
Kamer minder bereikt.' 

Regeert de moedeloosheid bij 
de vakbondstop, of maken ze 

daar juist een realistische 
analyse van de actuele situatie? 

Een reactie van partijbestuurs
lid Tuur Elzinga, binnen het 

bestuur verantwoordelijk 
voor de activiteiten van de 

bedrijvenwerkgroep Solidair. 

De bonden hebben er in de onderhandelingen 
heel wat uitgehaald. Die eer verdienen ze zeker, 
al zal Balkenende bewust erg hoog ingezet heb
ben om wisselgeld te kunnen geven. Maar er 
wordt nog steeds heel veel afgebroken. Dat 
maakt het al tot een slecht akkoord, maar vooral: 
de ontwikkeling naar een puur liberaal ministel
sel wordt niet gekeerd. De afgelopen twintig 
jaar is beetje bij beetje de georganiseerde solida
riteit uit de samenleving gesloopt, en dat proces 
gaat door. Tegen die achtergrond kan en mag een 
vakbond volgens mij niet zeggen we kijken wat 
we er in onderhandelingen uit kunnen halen. 
Het gaat om méér, dan de slag van dit najaar, en 
voor dat meerdere- het behoud van de solidari
teit - zal echt strijd geleverd moeten worden. 
Hoe langer de vakbonden dat uitstellen, hoe 
moeilijker het wordt. Juist met de gigantische 
bezuinigingen van Balkenende en met de strijd
bare taal die de bonden de afgelopen maanden 
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gebezigd hebben was een uitstekend moment 
aanwezig om echt de strijd aan te gaan. Het is 
een gemiste kans dat dat niet gebeurd is, en je 
ziet meteen de gevolgen. De FNV-leden hadden 
nog maar net ingestemd en de werkgevers kwa
men al met eisen om allerlei arboregels af te 
schaffen.' 

Maar wás die strijdbaarheid er wel? Wilden de 
· bondsleden wel in actie komen? 

'Strijdlust moet je organiseren, die is er niet bij 
voorbaat. Als je gaat zeggen dat het allemaal niet 
lukt, dan lukt het inderdaad niet. En dat mensen 
als Van der Kolk nu roepen dat er geen strijdbaar
heid is, zegt mij niets. Natuurlijk zegt hij dat, 
want anders diskwalificeert hij zijn organisatie 
wel heel erg, want dan geeft hij toe dat ze meer 
hadden kunnen bereiken. Mijn conclusie is, dat 
de bonden stopten met het organiseren van strijd
baarheid voordat ze goed en wel begonnen 
waren. Ze hebben - terecht - eerst maandenlang 
een informatiecampagne gevoerd. Maar veel ver
der zijn ze niet gekomen. En dat er geen strijd
baarheid georganiseerd zou kUnnen worden? 
Nou, kijk maar naar Keer het tij. Ondanks de af
wezigheid van de bonden waren er wel 25.000 
mensen in Amsterdam.' 

Wat gaat Solidair nu doen? 
'De discussie aan. Met bondsleden, bondsbe
stuurders en iedereen die bij de werknemersstrijd 
betrokken is. We hebben uitstekende reacties ge
kregen op ons stemadvies bij het FNV-referen
dum en we gaan door. Op korte termijn al komt er 
een nieuwe krant voor de mensen in de bedrijven. 
Anders dan de eerdere uitgaven van Solidair wil
len we die vooral via contacten op de werkvloer 
zelf verspreiden. De afdelingen horen er binnen
kort meer over, maar een beroep op hun mede
werking doe ik nu al: help mee de strijdlust bin
nen de bonden en de bedrijven aan te wakkeren.' 
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