PERSMEDEDELING
Rotterdam, 27 augustus 2015
Dokwerkersvakbonden uit de belangrijkste zeehavens van de North Range kwamen vandaag in Rotterdam
bijeen. Zij werden het eens over een gemeenschappelijke strategie om de huidige en toekomstige uitdagingen
waarmee hun leden te maken krijgen, aan te gaan.
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De vakbonden uit België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk beslisten de “North Range
Port Unions’ Coordination Board” op te richten om samen te werken rond gemeenschappelijke collectieve
doelstellingen, een gemeenschappelijke visie op automatisering uit te werken en samen de gevolgen van
overcapaciteit voor de havenarbeiders tegen te gaan.
“De havens die hier vertegenwoordigd zijn hebben af te rekenen met gelijksoortige uitdagingen, net als hun
werknemers trouwens,” stelt Torben Seebold, belast met de havensector binnen de Duitse vakbond Ver.di. “De
vakbonden uit de North Range hebben een langdurige geschiedenis van solidariteit, die teruggaat tot de strijd
tegen de twee port packages. Vandaag hebben wij beslist de onderlinge banden aan te halen en samen te
werken rond thema’s als overcapaciteit en automatisering die negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor
de arbeidsvoorwaarden en de werkzekerheid van onze leden.”
De discussie ging ook over de globale operator DP World, die aanwezig is in de meeste belangrijke havens van
de North Range. De bonden stellen vast dat er in DPW Rotterdam pas na veel strijd een akkoord tot stand
kwam en dat de moeilijkheden om in DPW Londen tot een collectieve overeenkomst te komen, blijven
aanslepen. Ze besloten dan ook elkaar te steunen om die problemen te overwinnen.
Tijdens de bijeenkomst verklaarde Anthony Tetard, Secretaris-generaal van de Nationale Federatie van Havens
en Dokwerkers van de Franse CGT: “We zullen er alles aan doen om te proberen akkoorden tot stand te
brengen die de voorwaarden voor de dokwerkers verbeteren en niet toestaan dat de werkgevers de
arbeidsvoorwaarden van onze leden onderuithalen”.
De bijeenkomst was ook de gelegenheid voor de deelnemers om een duidelijke boodschap van steun te sturen
aan hun collega’s in Australië en Indonesië die momenteel in een strijd verwikkeld zijn met de global network
operator Hutchison Port Holdings.
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ACV Transcom, BTB-ABVV, Syndicat des Dockers du Port du Havre, Ver.di, FNV Havens, Unite the
union.
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