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Oproep 
Kom in beweging tegen de aanvallen op: 

o Uitkeringen 
o Sociale voorzieningen 
o Lonen en arbeidsomstandigheden 

 
Laat niemand alleen staan bij strafkortingen, beslagleggingen door 
deurwaarders, huisuitzettingen, ontslagen. 
 
Laten we ons zelf organiseren in kleine groepen tegen de verdelingen: 

o in werkende en werkloze werknemers 
o in arbeiders met vast of flexcontract 
o naar taal, herkomst, religie of cultuur 

 
Uitbreiding en eenmaking zoeken door: 

o Gezamenlijke eisen aan bedrijven en overheden 
o Zelf aansluiting zoeken bij andere arbeiders 
o Zelf alle beslissingen nemen over onze strijd 
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ARBEIDERSSTEMMEN 
 
o Voor een menselijke wereld, zonder oorlog, zonder terreur, zonder kapitaal, zonder 

staat. 
o De arbeiders hebben geen vaderland. 
o Alle macht aan de arbeidersraden. 
 

Londen: een veelbelovende 
ziekenhuisstaking 

 
 
In diverse Londense ziekenhuizen zijn sinds dit voorjaar zo’n 750 
schoonmakers, beveiligers en portiers in staking. Zij behoren tot de laagst 
betaalde arbeiders in het Verenigd Koninkrijk. Volgens een rapport uit 2014 van 
de Equality and Human Rights Commission, worden de meer dan 8  
miljard Pond aan omzet van de sector van commerciële schoonmaak 
opgebracht door zo’n half miljoen vrijwel onzichtbare arbeidskrachten. Het 
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zijn meestal vrouwen, merendeels gekleurd, afkomstig uit Oost en West Afrika. 
Velen werken op informele basis zonder enige baanzekerheid. Dat bracht tot 
nu toe met zich mee dat de angst hun baan te verliezen, hen afhield van acties 
voor verbetering van hun levensomstandigheden. Het is veelbelovend voor de 
arbeidersstrijd, niet alleen in Groot-Brittannië, maar ook die in heel Europa, dat 
dit deel van het proletariaat nu in beweging is gekomen. 

De werkgever: één van de rijkste ondernemingen 
De werkgever van de actievoerenden is één van de rijkste ondernemingen van 
het Verenigd Koninkrijk: Serco Group plc, een outsourcing bedrijf. Serco 
exploiteert voor zijn klanten openbaar en privé vervoer, voert verkeerscontrole 
uit, is actief in luchtvaart, de wapenindustrie, detentiecentra, callcenters, 
gevangenissen en scholen. Serco’s omzet in 2016 bedroeg ruim £3 miljard. In 
2017 heeft het 50.000 werknemers in dienst.  De CEO van Serco is Rupert 
Soames, kleinzoon van Winston Churchill, die £ 850.000 per jaar ‘verdient’, 
plus bonussen. 
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Wat betekent dit? 
We roepen niet op tot het vormen van een nieuwe organisatie, maar tot een 
nieuwe praktijk en coördinatie. 
 
Als individu of als groep: analyseer je plaatselijke arbeidersomgeving. Zoek 
concentraties, conflicten, bestaande verdelingen. Tegenwoordig zijn 
doorslaggevend laagbetaalde baantjes en plekken waar vele migratie-arbeiders 
te werk zijn gesteld in belangrijke uitbuitingssituaties. Maar er zijn ook andere 
situaties. Laten we verslagen van wat we aantreffen met elkaar delen. 
 
Begin rustig en met regelmaat, eerst in het klein, maar begin… Groepen op de 
werkplek en solidariteitsnetwerken in de regio zijn het begin. Daaruit kunnen 
we leren. Laten we regelmatige verslagen met elkaar delen, inclusief wat 
mislukte. 
 
Aan de kranten kunnen we samenwerken. Laat verslagen van de werkplek 
binnen dezelfde bedrijven of branches circuleren in verschillende regio. Deel 
onderzoek naar de plannen van de politie en de wereldwijde verbindingen van 
onze klasse. Discussieer over opinieartikelen over nationalisme onder 
arbeiders en hoe het ons verdeelt, over valstrikken in het gezinsleven van 
arbeiders. 
 
We moeten geworteld raken, want kippen zonder kop worden opgegeten. De 
dag na de verkiezingen zal grote teleurstelling heersen, welke ook de uitslag is. 
Historische lessen en standpunten voor een fundamentele sociale omvorming 
kunnen niet domweg in de hoofden van de arbeiders gegoten worden. Of via 
You Tube kanalen op hun scherm getoverd worden. Deze standpunten moeten 
binnen de klasse worden doorleefd en bevochten. 
We willen ons verbinden met kameraden die ongeveer hetzelfde denken. We 
zijn van plan dit proces centraal en zelfkritischte documenteren – als een 
coördinatie van arbeidersklasse initiatieven. We willen elkaar in de toekomst op 
bijeenkomsten ontmoeten. 
Als je er aan toe bent, neem contact op. 
Spreekt dit je aan? Mail me: fredocorvo@gmail.com. 
 
Soortgelijke artikelen:  
 
https://arbeidersstemmen.wordpress.com/category/organisatie/ 
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Ontdek hoe mensen zich organiseren en waarom niet. Help langzaam 
structuren op te bouwen. Ons solidariteitsnetwerk komt van de grond. We 
ontmoeten elkaar wekelijks, bij MacDonalds, in een koffietent, in een 24-uurs 
kroeg. Vorm kleine groepen op het werk. 
Verzamel alles in een regelmatig verschijnende publicatie voor de regio – dit is 
belangrijk! Wordt een spiegel van de klasse, help vooruit te kijken. Vergeet 
Twitter, richt arbeiderskranten op. Verzamel kleine verslagen van verzet op de 
inpakafdeling, schrijf over wat je wil en hoe je denkt over de strijd voor een 
klassenloze maatschappij. 
 
Laten we onze ervaringen delen en contacten met elkaar opbouwen. Vergeet 
de schitterende etalages van organisaties en laten we open zijn en met elkaar 
delen wat werkt en wat niet. 
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Facilitaire medewerkers in dienst van Serco in het Royal London Hospital 
beginnen in april van dit jaar een wilde staking nadat hun ochtendpauzes  
plotseling worden geannuleerd. Serco heeft nog maar net, op 1 april 2017, een 
contract van 600 miljoen pond binnengehaald voor dienstverlening aan een 
aantal Londense ziekenhuizen, waaronder het Royal London Hospital. Op 
dinsdag 4 april worden de schoonmakers aan het begin van hun werkdag 
begroet met een brief dat hun theepauze in betaalde tijd is afgeschaft. Eén van 
de arbeiders, Mary Agyei, 25 jaar geleden uit Ghana gekomen, en die al 9 jaar 
in het ziekenhuis werkt, besluit de 140 schoonmakers op te roepen om 
voortaan in de kantine gezamenlijk de theepauze te nemen: 
 
We hoeven ons niet te schamen omdat we een pauze willen nemen. We 
werken hard. We hebben het nodig. Velen waren bang dat ze ontslagen 
zouden worden, maar wanneer we allen samen zouden zijn, zouden ze niet 
van ons af kunnen komen. 
 
Op vrijdag 8 april verontschuldigt Seco zich door te zeggen dat de maatregel 
het initiatief was geweest van een plaatselijke manager. De theepauzes 
worden weer officieel hersteld. 
Deze wilde actie laat zien dat verenigde strijd mogelijk is en loont. Daarnaast 
worden de stakers aangemoedigd door succesvolle stakingen in de 
schoonmaaksector, b.v. die aan de London School of Economics tegen het 
facilitair bedrijf Noonan, een Iers bedrijf. 
 
De huidige stakingen worden georganiseerd door Unite, de grootste Britse 
vakbond, aangesloten bij de vakcentrale TUC. Uniteheeft uit de plotselinge 
strijdbaarheid onder de schoonmakers begrepen dat meer arbeidersacties 
buiten de vakbond om door de werknemers zelf georganiseerd zullen worden. 
Om dat voor te zijn en de leiding in handen te krijgen van een onvermijdelijke 
beweging onder facilitaire medewerkers in de ziekenhuizen en misschien ook 
wel in andere bedrijven, heeft Unite in juni een stemming onder zijn leden 
gehouden voor een 48-uurs staking begin juli. Omdat dat geen indruk maakt, 
volgt vanaf 25 juli een staking van 14 dagen, en zonodig meer acties in 
augustus en september. 
 
Volgens een bericht op Libcom op 17 juli zijn 700 schoonmakers, portiers en 
beveiligingsmedewerkers bij diverse ziekenhuizen in Londen (Mile End 
Hospital, Royal London Hospital, St Bartholomew’s en Whipps Cross) al 7 
dagen in staking voor een loonsverhoging van 30 pence per uur, voor  
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arbeidstijdverkorting en tegen intimidatie door het management. Volgens The 
Guardian van 1 augustus begon echter op 17 juli een 7-daagse staking. De 
stakers posten buiten het ziekenhuis en heffen borden op met leuzen als 
“Serco glibbers”, “Laag betaald, kan niet!” en “Geen discriminatie bij de NHS” 
(NHS = Nationale Gezondheids Zorg, in principe voor iedereen, maar waar 
sinds kort artsen worden gedwongen tot identiteitscontroles om ‘illegalen’ te 
weren). 
De vakbond Unite richt de eisen van de acties vooral op een loonsverhoging 
van 30 pence. Deze eis houdt verband met de belofte van Serco om alle 
arbeiders het in London gebruikelijk minimumloon van £9,75 per uur te betalen, 
dat voldoende zou zijn voor de hogere kosten van levensonderhoud in de regio 
London. Maar uit allerlei gegevens blijkt dat deze kosten inmiddels zo hoog zijn 
opgelopen, dat het onmogelijk is om van £9,75 per uur de huur, 
levensmiddelen, kleding, enz. te betalen. Vele schoonmakers, zo blijkt 
uit The Guardian van 1 augustus, zijn daardoor gedwongen om nog 1 of 2 
baantjes erbij te nemen. Daardoor kunnen ze hun kinderen niet of nauwelijks 
meer zien en is er geen tijd meer over voor een sociaal leven. Deze kwestie 
speelt vanzelfsprekend onder alle laagstbetaalden in de regio London. Al hun 
ogen zijn vol verwachting gericht op het succes … of falen van de 
vakbondsacties bij de ziekenhuizen. 

Achtergrond: intensivering van arbeid 
Naast de kwestie van de te lage minimumlonen speelt echter iets wat 
misschien nog wel belangrijker is. Sinds Serco de dienstverlening heeft 
overgenomen, zijn op de werkvloer nieuwe leidinggevenden (‘managers’) 
aangesteld die alles in het werk stellen om de uitbuiting van de arbeiders op te 
voeren. Activiteiten als het verzorgen van de maaltijden voor patiënten zij 
geschrapt. Contact met patiënten is voor de schoonmakers echter van groot 
belang vanwege de waardering en de status die dit met zich meebrengt. In 
plaats daarvan worden zij, en met name de zwaksten onder hen, nu door Serco 
onder druk gezet om meer en meer afdelingen schoon te maken. De gevolgen 
daarvan zijn verwoestend voor zowel de hygiëne in de ziekenhuizen, als de 
gezondheid van de werkers. Daarnaast leidt de arbeidsdruk tot onbetaald 
overwerk en uitputting, vooral bij de oudere werknemers. In andere gevallen 
zijn schoonmakers gedwongen om zonder extra training de taak van 
assistenten in de gezondheidszorg (hulp aan verplegend personeel) over te 
nemen. Kortom Serco, is begonnen zijn aanbesteding terug te verdienen met 
een verzwaring van taken, een intensivering van arbeid, op grote schaal. 
Uit tal van situaties, ook in Nederland, weten we dat de vakbonden maar al te 
graag bereid zijn om aan het management hand-en-spandienst te verlenen  
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belangrijk punt van strijd binnen de heersende klasse. 
 
Het proletariaat heeft geen kant te kiezen in deze inter-kapitalistische strijd. Het 
heeft geen alternatief dan in zelfstandige strijd op te komen voor de eigen 
belangen van de arbeidersklasse. In die strijd zal het de staat ontmoeten als 
zijn vijand die het kapitaal verdedigt. Het zal geen keuze hebben deze te 
vervangen door de klassemacht van de arbeidersraden. 
 
Bovenstaande is slechts een fragment van een uitgebreid rapport dat is te 
vinden op: 
https://arbeidersstemmen.wordpress.com/?s=Nederland 
 

Het is tijd om in beweging 
te komen 
Veel mensen verlangen wanhopig naar strijd voor een betere wereld, maar 
voelen zich geïsoleerd en onzeker waarop ze hun politieke actie zullen richten. 
We denken dat we moeten ingrijpen, om ons heen kijken, groeien, ons mengen 
onder de mensen en ons bemoeien met de dagelijkse gang van zaken, met 
een warm hart en een koel hoofd, de blik vooruit gericht …. 
 
De spanning tussen wat de maatschappij zou kunnen zijn en de heersende 
werkelijkheid van verdeel-en-heers zal moordend toenemen. Er zullen geen 
lieverkoekjes worden gebakken en er zullen geen populaire wegafkortingen zijn 
– de crisis zal niet weggestemd worden. Van nu af aan gaat het om 
zelfverdediging en zelf-organisatie van de arbeidersklasse. 
 
Grote delen van wat zich tegenwoordige ‘revolutionair’ links noemt, is nergens 
in geworteld. We discussiëren in een zeepbel over revolutie en lopen ons te 
pletter op afzonderlijk kwesties en de meest recente campagne. We hebben 
geen klasse en we vinden dat nog ‘cool’ ook. 
 
We kunnen niet gewoon ‘beginnen bij hier en nu’, we moeten in beweging 
komen. Ook al zijn we met weinigen, we moeten daar zijn waar het op aan 
komt. Voor ons betekent dat waar arbeiders in het alledaagse leven samen 
komen, het kapitaal confronteren en elkaar ontmoeten. Grote werkplekken zijn 
van centrale betekenis, buurten zijn niet onbelangrijk. 
 
Ga er voor, vind een baan en leer. Of ga naar nieuwe plekken en vraag.  
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om een soort Turkije-deal te sluiten met b.v. Lybië. 
 
Hoe dan ook, de resterende ‘linkse’ stemmen die de PvdA verloren is geraakt 
en die 19 zetels vertegenwoordigen, gingen ook niet naar SP – een ex-
maoïstische en links-populistische partij die zich steeds meer ontwikkelt tot 
bestuurderspartij – die zelfs 1 van zijn 15 zetels verloor, waarschijnlijk omdat 
het duidelijk is geworden dat ze met ‘dubbele tong’ spreekt over het probleem 
van migratiearbeid en vluchtelingen. Zonder twijfel hebben delen van de 
arbeidersklasse gestemd op Wilders’ PVV, geïnfecteerd zoals ze zijn door het 
virus van vreemdelingenhaat en racisme, dat een kans heeft gekregen om aan 
te slaan bij gebrek aan begrip in de arbeidersklasse dat het het kapitalisme is 
dat onomkeerbaar het sociale en het reële loon aanvalt, fabrieken sluit of 
overbrengt naar lage loonlanden, arbeid door kapitaal vervangt en 
arbeidscontracten flexibilisering en onzeker maakt. 
 
Tot nu toe (28-8-2017) is er geen regering gevormd. Dit kan grotendeels 
worden verklaard door de traditionele besluiteloosheid van de Nederlandse 
bourgeoisie als het gaat om haar buitenlandse betrekkingen en binnenlands 
beleid. Het onstabiele gedrag van Trump en de Brexit betekenen voor het 
Nederlandse kapitaal een verlies van twee belangrijke partners die tot nu toe 
gebruikt werden om de Duitse en Franse invloed in Europa tegen te gaan. 
Rutte heeft geprobeerd vervangende bondgenoten te vinden in … Oost-
Europa. In zijn toernee door Oost-Europa liep Rutte vooruit op de gesprekken 
tussen Trump en Polen vlak voor het G20-overleg in Hamburg. Aan de andere 
kant is het niet duidelijk welke partijen Duitsland na de verkiezingen van 
september zullen regeren. Dit is behalve vanwege het economisch gewicht van 
Duitsland van belang, waarbij Nederland zich tot nu toe in financieel-monetair 
opzicht bij aansluit, ook belangrijk om binnenlands politieke redenen omdat de 
arbeidsverhoudingen in Nederland voornamelijk zijn gemodelleerd naar het 
Duitse Rijnlandse systeem. Om deze redenen is er geen nieuwe regering die 
besluiten kan nemen over de besteding van de ’meevallers’ en andere 
miljarden Euro’s die zijn bezuinigd op het sociale loon (uitkeringen en sociale 
voorzieningen). 
 
Ondanks de decentralisatie van bezuinigingsmaatregelen (zie hierboven), 
beschikt de centrale staat feitelijk over deze miljarden Euro’s. De staat kan 
enorme bedragen over ondernemingen verdelen als belastingverlagingen of 
‘groene’ investeringen, naast natuurlijk de ’investeringen’ in leger, luchtmacht, 
marine (al dan niet binnen NAVO of EU-verband) en repressie. In de 
onderhandelingen die tot een nieuwe regering moeten leiden, is deze 
herverdeling van miljarden aan bezuinigingen op ‘sociale lonen’ een  
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bij dergelijke herstructureringen van de arbeid. Daarvoor moet de vakbond wel 
eerst zijn geloofwaardigheid bij de werknemers opvijzelen. En extra 
contributiebetalers zijn vanzelfsprekend ook welkom. 

Op weg naar een nederlaag? 
Wanneer we de wilde actie tegen het schrappen van de theepauzes vergelijken 
met de huidige vakbondsacties, zien we de verschillen in het nadeel van de 
arbeiders en van de kansen op succes: 
o De wilde actie was onaangekondigd en verraste het management totaal. 

Daarentegen zijn de vakbondacties alle aangekondigd, zodat het 
management van Serco voorzorgen kan nemen. En dat doet Serco: via 
uitzendbureau’s worden werkwilligen aangenomen die geen recht hebben 
op een stakingsuitkering van de vakbond en die onmiddellijk hun baan 
zouden verliezen als ze zich bij de staking aansluiten, ook al willen ze dat. 

o In de wilde actie zijn het de arbeiders die over alles beslissen. Nu beslist de 
bond. 

o De wilde actie vond plaats op de werkplek, waardoor de actievoerders 
onmiddellijk zouden kunnen ingrijpen bij de inzet van stakingsbrekers. Nu 
staan ze onder leiding van de vakbond te posten voor de poorten van het 
ziekenhuis, waar ze de stakingsbrekers niet kunnen onderscheiden van de 
talloze patiënten, bezoekers en verplegers die het ziekenhuis in- en uitgaan. 

De lange duur van de acties is zeker niet in het voordeel van de stakers. Het 
komt er op aan om acties snel uit te breiden naar andere categorieën werkers 
in hetzelfde bedrijf (hier: verplegers, laboranten, doktoren, enz.), naar andere 
bedrijven en sectoren, bijvoorbeeld naar de aldaar werkende laagstbetaalden. 
Strijd ingekaderd door een vakbond die zich richt op een sector of 
beroepsgroep verhindert echter deze noodzakelijke uitbreiding van de strijd. De 
vakbond is niet gericht op deze noodzakelijk uitbreiding, maar op erkenning 
door Serco en door de staat. In het geval van Unite is volgens een bericht 
op Libcom duidelijk dat de voorzitter van de bond, Len MacCluskey, een 
belangrijke aanhanger is van Corbyn’s leiderschap van Labour, en dat hij zich 
heeft uitgesproken voor beperkende immigratiecontroles. Welnu, van Serco is 
bekend dat het de immigratiestatus van zijn arbeiders checkt en ze zo nodig 
laat deporteren. Serco zit dan ook niet voor niets in de exploitatie van 
detentiecentra! Het is van belang dat de schoonmakers – vele met een 
migratie-achtergrond – niet alleen goed begrijpen wie hun werkgever is, maar 
ook wie de vakbond is, die zegt voor hun belangen op te komen! 
 
FC, 3-8-17 
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De situatie van de 
arbeidersklasse in Nederland 
 
De huidige (10-7-2017) regering is vanaf 2012 aan de macht in Nederland en 
‘Rutte II’ zal dit blijven tot de huidige onderhandelingen hebben geleid tot de 
vorming van een nieuwe regering. ‘Rutte II’ werd gevormd door twee partijen, 
de rechtsliberale VVD (41 zetels) en de sociaal-democratische Partij van de 
Arbeid (PvdA), met 38 zetels. Het hoofddoel van deze regering was om het 
enorme tekort in de overheidsfinanciën te verminderen dat het gevolg was van 
de wereldwijde economische crisis. Hiertoe werden harde bezuinigingen 
geïntroduceerd, die de welvaartsstaat die na de Tweede Wereldoorlog werd 
gebouwd, verder verwoestte. De welvaartsstaat werd opgericht als een 
Nederlandse variant van de Amerikaanse New Deal tussen de regering 
(waarbij de sociaal-democraten een zeer belangrijke rol speelden) en de 
vakbonden die deden alsof ze de arbeiders ‘vertegenwoordigen’. Uit de vele 
wilde stakingen in de jaren 1950 en 1960 tegen de politiek van loonmatiging, 
blijkt dat de arbeidersklasse de vakbeweging niet erkende als haar 
vertegenwoordiger. 
 
Het misleidende thema van de Nederlandse algemene verkiezingen op 15 
maart 2017 – na de stemming van Brexit in de Verenigde Staten en de 
overwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten – was de 
veronderstelde keuze tussen ‘democratie’ en (rechts) ‘populisme’. 
In navolging van Duitsland heeft premier Rutte Turkse politici verhinderd in 
Nederland campagne te voeren voor het referendum in Turkije. Daarbij 
aanvaardde hij een diplomatiek incident om het hogere doel te bereiken van 
het winnen van stemmen van de rechtse populisten en zo een overwinning van 
Wilders’ PVV te voorkomen. Geen wonder dat Rutte’s regerende VVD de 
meeste stemmen bleek te behalen, ook al verloor ze 8 zetels en daalde ze tot 
33 zetels. Geert Wilders’ rechtspopulistische PVV won – zonder campagne te 
voeren! – slechts 5 zetels, en klom naar 20. 
 
Een coalitie van meerdere partijen is nodig om een meerderheid (76 zetels) in 
het parlement te krijgen. Nederland heeft altijd coalitie-regeringen, bestaande 
uit twee of meer partijen25. De Nederlandse bourgeoisie wil de Wilders-partij in 
oppositie houden, zogenaamd omdat het een instabiele en onbetrouwbare 
partij is, in werkelijkheid zodat het rechtse populisme en  
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vreemdelingenhaat zich in de ogen van het proletarische deel van de PVV-
kiezers zich niet zou ontmaskeren door regeringsdeelname. Daarom zijn de 
grotere partijen het er allemaal mee eens dat Wilders’ PVV niet in een 
coalitieregering welkom is. Wilders zelf is het daar ook mee eens; dat is de 
reden waarom zijn partij totaal geen verkiezingscampagne heeft gevoerd. Er 
wordt nu al maanden geprobeerd een regering te vormen met VVD, CDA 
(christen-democratische oppositiepartij) met 19 zetels en D66 (links-liberale 
partij) met 19 zetels. Deze drie partijen – het ‘motorblok’ – verdedigen 
neoliberale beleidsmaatregelen, maar vormen net geen meerderheid in het 
nieuw gekozen parlement. De PvdA werd ernstig gestraft door haar traditionele 
kiezers voor haar enthousiaste deelname aan de huidige neoliberale regering 
en verloor 29 van zijn 38 zetels. Om geloofwaardigheid te herwinnen, onthoudt 
PvdA zich van deelname aan de volgende regering. 
 

Motorblok op zoek naar accessoire. 
 
Waar zijn de 29 zetels die PvdA heeft verloren heet door deel te nemen aan de 
regering Rutte? Groen Links (voornamelijk een fusie van de voormalige 
communistische en pacifistische partijen, nu een milieupartij met een vaag 
links-burgerlijk programma en ‘middenklasse’-achterban), won 10 zetels en 
bezet als de grootste winnaar nu 14 kamerzetels. Twee pogingen om Groen 
Links te laten deelnemen aan de regering, mislukten, zogenaamd vanwege 
meningsverschillen over de vluchtelingenkwestie. Dit ondanks het feit dat 
lijsttrekker Jesse Klaver (in vele opzichten de Hollandse Macron) bereid was  
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