Uitnodiging

Onze principes:

• Strijd om iedere arbeids- en opleidingsplaats met lonen waar je fatsoenlijk van
leven kan. Gelijk loon voor gelijk werk –
CAO’s volgens het principe één bedrijf, één
CAO. Afwijzing of intrekking van verslechteringen.
• Omzetting van alle tijdelijke arbeidscontracten, tijdcontracten en uitzendwerk in
vaste banen. Afschaffing van pulparbeid en
‘rode kaarten’ – nooit meer dagloners!
• Wij strijden voor een betere toekomst voor
onze gezinnen en vooral de jeugd en we richten ons daarom bewust tot de jongeren.
Vrienden van de strijd van de havenarbeiders
zijn bij ons van harte welkom. Wij zijn bereid
om ons met mensen die bij andere bedrijven
werken aaneen te sluiten op basis van de gemeenschappelijke strijd.
• Wij eisen en zetten ons in voor vakbonden
die democratisch en strijdbaar de belangen
van de werkers vertegenwoordigen.
• Wij beslissen democratisch over ons werk
en werken zonder betaling. Daarvoor discussiëren en strijden we solidair. Wij zijn niet
partijgebonden – iedere democraat is bij ons
welkom. Havenarbeiders zijn internationaal,
daarom is er bij ons geen plaats voor reactionair, nationalistisch en fascistisch gedachtegoed.
• Qua wereldbeschouwing staan we open,
omdat de gedachte aan een maatschappij
zonder uitbuiting en onderdrukking, als het
kapitalisme voorbij is, onze strijd verlevendigt en een perspectief biedt.
• Wij zijn financieel onafhankelijk – financieren ons werk zelf, want we hoeven ons alleen
te houden aan onze eigen besluiten! Wij verwelkomen giften, ook als ze in de zin van ons
werk aan een doel gebonden zijn, zolang de
gever/geefster geen verdergaande voorwaarden aan zijn/haar giften verbindt.

Contact:

De Volle Lading:
Email: dvl@rodemorgen.nl
Telefoon: 010-4199054
Postbus 51245 – 3007 GE Rotterdam
Havenwerkers-Internationaal:
www.dockers-international.org

voor
de

Internationale
Havenwerkersbijeenkomst

Rondvaart
zaterdag
1 september

Vertrek om 12.30 uur
vanaf de Leuvehaven
te Rotterdam

Uitwisseling
ervaringen:

zaterdag en zondag
1 en 2 september
Za. 14.30 - 21.00 uur
Zo. 9.00 - 13.30 uur
Het Havenmuseum
Leuvehaven 50
3011 AE Rotterdam

op zaterdag 1
en
zondag 2
september
in Rotterdam

Internationale
Havenwerkersbijeenkomst

Beste collega havenwerkers,

Wij nodigen jullie uit voor een conferentie
van havenwerkers op 1 en 2 september in
Rotterdam. Het onderwerp van het overleg is
het verdedigen en verbeteren van onze arbeidsvoorwaarden en het opbouwen van een
internationaal netwerk van havenarbeiders
op de werkvloer, zodat we elkaar kunnen
steunen tegen de 'Global Network Terminal
Operators' - de grote internationale container overslagbedrijven.
De laatste jaren resulteren grote uitbreidingsprojecten in Zeebrugge, Antwerpen,
Rotterdam, Wilhelmshaven en Londen in
groeiende overcapaciteit in de containersector in noordwest Europa. De ‘Global Network
Terminal Operators’ proberen de groeiende
concurrentie te gebruiken om de lonen te
verlagen en de flexibiliteit te vergroten. Tegelijkertijd onderzoekt de Europese Commissie de mogelijkheid om het werk van
havenarbeiders te liberaliseren en een Port
Package-3 tot stand te brengen.

Havenwerkers doen hetzelfde werk over de
hele wereld en moeten zich niet laten verdelen. Zij moeten niet concurreren met collega’s van andere bedrijven of havens. Daarom
moeten we bij elkaar gaan zitten en met elkaar in een internationale conferentie van
havenwerkers bespreken hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

In feite kon Port Package-2 in 2003 worden
tegengehouden door Europa-brede acties.
Maar daarna werden flexibele banen en pulpcontracten nog steeds doorgevoerd in verschillende havens, zoals in Rotterdam.
Daarom moeten we onze eenheid smeden en

onze solidariteit en wederzijdse steun versterken.

Je kunt gratis overnachten in een huis van
vrienden. De kosten van intree en van het
eten zullen ongeveer € 40 zijn. We kunnen
jullie ook informeren over goedkope hotels,
als je dat wilt.

De conferentie wordt georganiseerd door de
Rode Morgen, die lid is van de International
Coordination of Revolutionary Parties and Organisations (ICOR - www.icor.info).

De Rode Morgen geeft in de haven van Rotterdam het vier-wekelijkse blad 'De Volle Lading' uit en is al jarenlang actief aan de zijde
van de havenwerkers en hun gezinnen.
23 juli 2012

Programma

Zaterdag 10 september:

12.00 uur:
12.30 uur:
14.30 uur:

18.30 uur:
19.30 uur:
21.00 uur:

Ontvangst in de
Leuvehaven
Havenrondvaart door
Rotterdam
Uitwisseling van
ervaringen dl 1
Avondeten
Uitwisseling van
ervaringen dl 2
cultuurprogramma

Zondag 11 september:

09.00 uur:
13.30 uur:

Uitwisseling van
ervaringen dl 3
Einde

Rondvaart
zaterdag
1 september

Vertrek om 12.30 uur
vanaf de Leuvehaven
te Rotterdam

Uitwisseling
ervaringen:

zaterdag en zondag
1 en 2 september
Za. 14.30 - 21.00 uur
Zo. 9.00 - 13.30 uur
Het Havenmuseum
Leuvehaven 50
3011 AE Rotterdam

