
Uitnodiging
voor
de 6e

Internationale
Havenwerkers-
bijeenkomst

op zaterdag 2
en

zondag 3
juni

in Rotterdam

Contact:

De Volle Lading:
Email: info@vollelading.nl
Telefoon: 010-41860045
p/a Postbus 51245 – 3007 GE Rotterdam

Havenwerkers-Internationaal:
dockers-international.com

Rondvaart
zaterdag
2 juni

Vertrek om 14.00 uur
door de haven

van Rotterdam

Uitwisseling
ervaringen:

zaterdag en zondag
2 en 3 juni

Za. 17.00 - 18.30 uur
daarna eten en

optreden van o.a. Bertus van der Horst
Zo. 9.00 - 14.00 uur

Bureau Rode Morgen
Johannes de Vouplein 99

3021 VV Rotterdam

Onze principes:
• Strijd om iedere arbeids- en opleidings-
plaats met lonen waarvan men fatsoenlijk
leven kan. Gelijk loon voor gelijk werk - CAO’s
volgens het principe één bedrijf, één CAO. Af-
wijzing of intrekking van verslechteringen.
• Omzetting van alle tijdelijke arbeidscontrac-
ten, 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 rich-
ten 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 op basis van de gemeenschappelijke
strijd aaneen te sluiten.
• 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. Daarom discussiëren
en strijden we solidair. Wij zijn niet partijge-
bonden – iedere democraat is bij ons welkom.
Havenarbeiders zijn internationaal, daarom is
er bij ons geen plaats voor reactionair, natio-
nalistisch 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 – financie-
ren ons werk zelf, want we hoeven ons alleen
te houden aan onze eigen besluiten! Wij ver-
welkomen giften, ook als ze in de zin van ons
werk aan een doel gebonden zijn, zolang de
gever/geefster geen verdergaande voorwaar-
den aan zijn/haar giften verbindt.
• Wij zetten ons in voor het behoud van de
natuurlijke grondslagen van het leven door
milieuvriendelijke transportmiddelen en hel-
pen mee het verzet tegen atoom- en wapen-
transporten te organiseren.



Internationale
Havenwerkersbijeenkomst

Beste collega’s,

We nodigen jullie uit voor de zesde conferen-
tie van havenwerkers aan de basis, die ge-
houden zal worden op 2 en 3 juni in
Rotterdam.

Havenarbeid heeft altijd een internationale
dimensie gehad omdat schepen uit alle delen
van de wereld de havens aandoen.
In deze tijd van fusies en concentratie van
kapitaal wordt de scheepvaart door een
handjevol rederijen gedomineerd: in alle ha-
vens hebben we met dezelfde rederijen te
maken.
En ook de overslagbedrijven hebben zich ont-
wikkeld tot grote internationale monopolies.
Havenarbeiders verspreid over de hele we-
reld zijn bij dezelfde concerns in dienst: Hut-
chison, APMT, Eurogate, DP World, ICTSI,
HES enzovoort. En ontwikkelingen in de ene
haven hebben direct gevolg voor collega ha-
venarbeiders in de andere havens.
Het uitwisselen van ervaringen en informatie
tussen havenarbeiders en de mensen die hun
strijd steunen is daardoor steeds belangrij-
ker geworden. Door elkaar te leren kennen
en van elkaar te leren kan ook de solidariteit
verder uitgebouwd worden. En die solidari-
teit is een krachtiger wapen dan ooit.
Daarom nodigen we havenarbeiders en ie-
dereen die de strijd van de havenarbeiders
ondersteunt uit voor de Zesde Internationale
Havenwerkers Conferentie.

Op het programma staan, afgezien van de
rondvaart - Het voorstellen van de deelne-
mers, uitleg over de Internationale Haven-
werkers Conferentie - hoe we werken en
welke eisen we stellen.
Een culturele avond met onder andere optre-

den van Bertus van der Horst en Rotterdams
Rood.
Korte berichten uit de verschillende havens,
uitwisselen van ervaringen en informatie
over:
• Strijd tegen flexibilisering en ontslagen
• Strijdbaar vakbondswerk, hoe doe je dat?
• De veranderingen in de havenarbeid
• Hoe komen we tot nauwere samenwerking
en meer contacten?
Conclusies en besluiten

Er worden privéplekken voor overnachtingen
aangeboden. Wij kunnen ook behulpzaam
zijn met het vinden van een betaalbaar hotel.

Toegang: € 34,- (zaterdag en zondag, rond-
vaart, eten en drinken)
Alleen de rondvaart: € 16,-

Programma
Zaterdag 2 juni:

12.00 uur: Ontvangst op het
bureau van de Rode Morgen

14.00 uur: Havenrondvaart door
Rotterdam

17.00 uur: Uitwisseling van
ervaringen dl 1

18.30 uur: Avondeten
cultuurprogramma met
o.a. optreden van
Bertus van der Horst

Zondag 3 juni:

09.00 uur: Uitwisseling van
ervaringen dl 2

14.00 uur: Einde

Rondvaart
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Vertrek om 14.00 uur
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van Rotterdam

Uitwisseling
ervaringen:

zaterdag en zondag
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Za. 17.00 - 18.30 uur
daarna eten en
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Johannes de Vouplein 99

3021 VV Rotterdam


