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Lubbers wegjagen

FNV-demonstratie 8 oktober
Naast versterking van de vakbondsmacht in bedrijf en instelling is voor een strijdbare
vakbeweging een leiding nodig die voor kollektieve akties mobiliseert. Met die stelling
sloot Dick de Graaf, distriktsbestuurder Voedingsbond FNV, zijn inleiding af op de
recente lezerskonferentie van Solidariteit. Dat is voor hem dan ook de inzet van de
landelijke demonstratie van de FNV op 8 oktober in Amsterdam.
Kenden we vroeger de ‘rooie dinsdag’
en de laatste jaren vooral op plaatselijk
nivo ‘Prinsjesdag Aktiedag’, dit jaar
heeft de FNV het initiatief genomen tot
een massaal protest tegen de bezuinigingspolitiek van de regering Lubbers.
Nadat de Vrouwenbond een grote vrouwenaktie rond Prinsjesdag aan- kondigde en de Jongerenbeweging Prinsjesdag tot aktiedag uitriep, kwam de Voedingsbond met het voorstel om de
groeiende weerstand tegen de bezuinigingen niet binnenskamers maar op
straat uit te spreken. Na enige ‘mitsen
en maren’ nam de federatieraad van de
FNV dit voorstel over: een manifestatie/
demonstratie op de zaterdag voor de
Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer en dat werd 8 oktober.
Binnen en buiten de FNV
De precieze uitwerking van dit besluit is
nog niet bekend. Vast staat wel dat de
FNV haar eisen naar voren zal brengen
op de terreinen werk, inkomen, sociale
zekerheid en rechtszekerheid. Voor veel
vakbondsleden zullen die eisen te gematigd zijn. Zo is bepaald niet enthousiast gereageerd op de bereidheid van
Johan Stekelenburg om tot een akkoord
te komen over een beperkte loonstijging. Gelijkertijd bieden de genoemde
themaas en de visie van de FNV op
onderdelen daarvan prima uitgangspunten voor een brede mobilisatie binnen en buiten de FNV. Daarbij kan gedacht worden aan de kritiek op het
Paaspakket met daarin de uitholling
van de jongerenionen - de Dekkerse
plannen voor de gezondheidszorg - de
toenemende flexibilisering van onder
andere vrouwenarbeid - de
(aangekondigde) maatregelen tot arbeidsdwang van (langdurig) werklozen de bankvriendelijke studiefinanciering de aantasting van het milieu ...
Het wordt tijd dat we over een breed
front laten zien dat deze krakkemikkige
regering van bezuinigingsfanaten niet
alleen maar slachtoffers en ellende
maakt, maar vooral ook steeds meer
woede, onrust en protest oproept. De
demonstratie is een uitgelezen gelegen-

heid om dat verzet te bundelen en de
gekweekte gevoelens van onmacht te
doorbreken.
Voor en na 8 oktober
Op plaatselijk nivo, met bijvoorbeeld
Prinsjesdag als opwarmer, zijn al verschillende breed opgezette initiatieven
genomen (Leiden, Delft, Groningen,
Nijmegen, Amsterdam) om naar een
massale opkomst op 8 oktober toe te
werken. Of daarin werkonderbrekingen
en stakingen - zoals bijvoorbeeld in Amsterdam is geopperd - tot de aktiemogelijkheden behoren, zal moeten blijken.
Als je Jacob Draijer hoort, lijkt hij daartoe op te roepen. In zijn toespraak tot
het kongres van Druk en Papier, een
paar dagen voor zijn toetreding tot het
federatiebestuur van de FNV, zei hij:
”Als de regering op Prinsjesdag weer
met allerlei snoeiplannen komt, dan
voorspel ik een uitbarsting van woede
en verzet. De FNV en de aangesloten
bonden kunnen en moeten daar leiding
aan geven. In de bedrijven ligt onze
macht om de politiek en werkgevers tot
andere gedachten te brengen (...) We
weten allemaal dat de werkgeversorganisaties de belangrijkste souffleurs van
dit kabinet zijn. Het blijft niet bij demonstraties en manifestaties, waar niemand nog van wakker ligt.”

Ook voor wat Draijer hier oppert, geldt
dat de daadkracht zal moeten blijken.
Duidelijk is in ieder geval dat 8 oktober
pas een sukses wordt, als de initiatieven opgepakt worden in de bedrijven
en instellingen. Daar ligt een toetssteen, bijvoorbeeld in de komende
CAO’s, of 8 oktober meer wordt dan wat
sommigen vrezen, namelijk ‘stoom
afblazen’. Een initiatief vanuit de leiding
van de vakbeweging is één, twee volgt
pas als de ledenbasis er uitwerking aan
geeft. Maar beter is nog als we het weten om te draaien.
Bezuinig door Ontwapening
Hoe dan ook, de beweging lijkt bewogen te worden. Ook organisaties die
binnen en/of buiten de vakbeweging
opereren, richten zich met een eigen
inbreng op de mobilisatie voor 8 oktober. Een voorbeeld daarvan is de vredeskoalitie BIVAK, die oproept tot deelname onder de leuze ”Bezuinig door
Ontwapening”. Deze leuze, terugdringen van de bewapeningsuitgaven in
plaats van bezuinigen op de sociale
voorzieningen, zal worden uitgewerkt in
een krant, affiche en ander propagandamateriaal.
Wanneer ook andere organisaties, bijvoorbeeld van de herlevende studenten
- en scholierenbeweging, met een eigen
inbreng aan de demonstratie zullen
deelnemen - en misschien de FNV hun
eisen overneemt - zal duidelijk worden
dat ”Weg met Lubbers” meer dan een
loze kreet is.
Hans Boot

