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Donderdag 21 januari begon de estafettestaking voor
een betere CAO in de Metalelektro. Sinds september
lopen de gesprekken over een nieuwe CAO - zonder re-
sultaat. In Eindhoven begonnen de werkers van DAF
en ASML met een 48-uursstaking
en Fokker, Thyssen Krupp en
Scania staakten vrijdag 22 januari
voor 24 uur. Op maandag 25 ja-
nuari werd gestaakt in Drenthe bij
Trivium en Fokker - en in Friesland
bij Buig Centrale Steenbergen en
Royal de Boer, Jongia en De Wulff.
Onder de CAO voor de grootme-
taal vallen 160.000 werkers bij
grote industriële concerns als IHC,
Fokker, DAF, VDL, ASML, Stork,
Siemens en Scania. De estafette
gaat door totdat er overeenstem-
ming komt met de ondernemers-
organisatie FME.

De bonden eisen vijf procent voor
twee jaar. De FME vindt dit een
‘onverantwoorde en onhaalbare
eis’ en biedt 2,25 procent - amper
1,1 procent per jaar. Een achter-
uitgang, want dat dekt niet eens de stijging van prijzen,
laat staan de stijging van lasten en huren. Verdere
eisen zijn een zware beroepenregeling waarmee oude-
ren drie jaar eerder kunnen stoppen met werken, af-
spraken over het in vaste dienst nemen van flexwer-
kers, dezelfde lonen voor vasten en flexwerkers en
afschaffing van het jeugdloon.

Het hoofdbestuur van de FNV wilde geen staking, met

als argument het coronagevaar. Kaderleden hebben
hierop in de bedrijven handtekeningen voor een sta-
king verzameld. Zij hebben een manier bedacht die co-
rona-proof is: de stakers komen niet bijeen bij een

stand om zich te laten inschrijven,
maar rijden met hun auto door
een ‘staakstraat’ en geven daar
hun stakingsformulier af dat
vooraf is ingevuld.
In Eindhoven hebben zich op de
eerste dag rond 1300 stakers van
DAF en 150 van ASML op deze
manier geregistreerd. Als opwar-
mer is bij ASML op 12 januari één
uur gestaakt, waaraan 622 wer-
kers deelnamen.

Bij de vorige CAO- strijd in 2018
hebben de collega’s van DAF 18
dagen gestaakt om een verbe-
terde CAO af te dwingen. In een
aantal jaren heeft de arbeiders-
klasse een grote achteruitgang
moeten incasseren, zoals ver-
slechtering van de ontslagbescher-
ming en verkorting van de WW-

duur en de afschaffing van het huidige pensioenstelsel.
Arbeiders moeten zolang het kapitalisme bestaat blij-
ven strijden tegen verslechteringen. Daarom zei Karel
Marx dat we niet alleen voor betere arbeidsvoorwaar-
den en een hoger loon moeten vechten, maar ook voor
de afschaffing van het hele loonsysteem - het kapita-
listische uitbuitingssysteem met zijn crises, ontslagen,
armoede, concurrentie-oorlogen en vluchtelingen en
vernietiging van milieu.
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