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De ‘Federation of Polupar Democratic Labor Union’ (F-
Sedar) in Indonesië voert een campagne om 600 sta-
kende arbeidsters van AICE-ijsfabriek (PT Alpen Food
Industry Company) te steunen. Ze eisen een loons-
verhoging op basis van de formule van de overheids-
verordening inzake lonen, vrijstelling van ploegen-
dienst voor zwangere arbeidsters en verbetering van
de arbeidsomstandigheden in het algemeen. Wat is
de invloed van de corona-crisis op hun strijd?

De Rode Morgen interviewt Sherr Rinn, een verte-
genwoordigster van deze vakbond.

‘We hebben onderhandeld over lonen in 2018 en
2019, maar er werd geen overeenkomst bereikt. In
januari bereikte de vakbond een overeenkomst met
het bedrijf om de werkers een bonus te betalen. Op de
betaaldatum weigerde de bank, omdat er geen ont-
vangstbewijs van het bedrijf was. Het zijn oplichters.
Het bedrijf vroeg de werkers om alleen procedurele
en juridische procedures te beginnen en het resultaat
daarvan te eerbiedigen. De arbeiders weigerden, gin-
gen staken, voerden campagne op sociale media en
organiseerden een reeks van demonstraties.
Het bedrijf heeft een verborgen plan om de meeste
arbeiders te vervangen, vooral vakbondsleden. Ze wil-
len de ijsmarkt in de ASEAN-regio domineren. We be-
gonnen de staking op 21 februari 2020. Het bedrijf
vervangt de stakers door andere arbeidsters van bui-
ten de fabriek.

De regering heeft geprobeerd om sociale afstanden in
te voeren door alle menigten te verbieden, inclusief
conferenties, seminars, workshops en demonstraties.
Sommige stakers proberen werk te krijgen als chauf-

feur of wat informeel werk te doen, maar de situatie
is moeilijk vanwege de Covid-19 pandemie. Sommige
collega’s en sympathisanten vragen me om geld in te
zamelen bij het publiek. Er zijn al veel crowdfunding
acties, omdat de overheid niet veel geeft om de ba-
sisbehoeften van mensen.

De arbeiders geloven dat ze deze strijd kunnen win-
nen. We werken aan drie strafzaken om aangifte te
doen bij de politie, een rapport aan het nationale par-
lement, een rapport aan de Ombudsman. We wach-
ten nog steeds op de resultaten van het rapport aan
de Arbeidsinspectie en de Mensenrechtencommissie.
We hebben een aanbevelingsbrief van de Vrouwen-
commissie. We bereiden demonstraties voor, wanneer
de opgelegde beperkingen eindigen.
Het blijft een probleem. De werkers kunnen geen so-
ciale afstand houden als ze werken. Het probleem is
het kapitalisme. De rijkdom is geconcentreerd bij de
minderheid, in kapitalistische handen. Sommige sta-
ten zouden de lonen van de werkers dagenlang kun-
nen dekken, maar in Indonesische en andere afhan-
kelijke landen hebben de regeringen te weinig
middelen om sociale zekerheid en lonen te betalen.
Daar blijven ze de arbeidersklasse naar het werk
duwen.
Daarom is klassenbewustzijn zo belangrijk voor de ar-
beidersklasse, dat het er om gaat hoe we ons kunnen
organiseren. We moeten controle hebben over de pro-
ductiemiddelen, zodat we het productieproces zo goed
mogelijk kunnen organiseren, niet om winst te maken
voor de minderheid.’

Solidariteitsbrieven kunnen worden gestuurd naar:
sherin@fsedar.org of kolektif@fsedar.org
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