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Shell reageert niet op het ultimatum van de bonden
Acties zijn nu onvermijdelijk
CNV Vakmensen en FNV hebben afgelopen maandag een ultimatum gestuurd
naar SNR/SNC. Beide bonden hebben jullie werkgever tot donderdagavond
28 maart 20.00 uur de tijd gegeven om op de eisen, om tot een goede cao te
komen, in te gaan. Jullie werkgever heeft gereageerd dat zij niet zal ingaan
op ons ultimatum.
Door niet in te gaan op ons ultimatum en dus niet op de gerechtvaardigde eisen in te
gaan, neemt Shell wel bewust het risico dat er actie gevoerd zal gaan worden op de
locaties Pernis en Moerdijk.
Afgelopen dinsdagmiddag is het opgerichte actiecomité voor de eerste keer bij elkaar
gekomen. Samen met ondergetekenden heeft het actiecomité de strategie bepaald
voor de eerste acties.
Vrijdag 5 april vindt, rond de middag ploegwissel, bij poort 2 op Moerdijk een actie /
manifestatie plaats als start van het actietraject. Voor deze actie roepen wij alle
werknemers, behalve zij die horen bij de veiligheidsbezetting, van Moerdijk en Pernis
op naar poort 2 in Moerdijk te komen. De aftrap van de acties heeft het karakter van
een Shell Moerdijk en Pernis brede werkonderbreking en moet gelijk een flinke
klapper worden. De actie vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Werknemers die om
te kunnen deelnemen het werk onderbreken zullen door ons gevraagd worden een
stakingsregistratie in te vullen.
De echte acties gaan maandag 8 april 2019 van start. Zowel in Pernis als op Moerdijk
zal actie gevoerd worden.
Alle informatie over de acties, en zeker ook allerhande informatie over actievoeren en
werkonderbreking, zal vóór 5 april bij de leden en op de locaties bekend gemaakt
worden.
Houdt dus de komende tijd brievenbussen, mailboxen en focal points in de gaten.
Wil je meedoen en meedenken in het actiecomité? Kom dan op woensdag 3 april om
14.00 uur naar Hotel Postiljon, Rijksstraatweg in Dordrecht. Of stuur een mail naar
ondergetekenden,
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