SJORCAMPAGNE IN ROTTERDAM
Campagne Sjorren is havenwerk

FNV Havens wil dat alle containerschepen gesjord worden door erkende sjorders van de huidige sjorbedrijven en niet door zeevarenden. Sjorwerk is namelijk havenwerk. Ons werk. Daar
maken we ons sterk voor. En daarom voeren we een campagne.
Dat doen we niet alleen, maar we werken samen met onze Europese collega’s die ook zijn aangesloten bij ITF en ETF *).
Samenwerken

Samenwerken is ook het thema van een workshop die de ETF op 18 januari 2017 in Rotterdam in het kader van
de sjorcampagne organiseert.
De workshop gaat over:
•
•
•

Samenwerking tussen havenwerkers in verschillende spillen op de terminals.
Samenwerking tussen havenwerkers en ITF-inspecteurs.
Samenwerking tussen havenwerkers uit verschillende landen.

Samenwerking met het doel sjorwerk op containerschepen altijd te laten doen door havenwerkers die daarvoor zijn opgeleid.
Bij de workshop zullen ook collega’s uit het buitenland aanwezig zijn.
Daar wil ik aan meedoen, samen campagne voeren met andere Europese havenwerkers.
Dat kan! Er zijn zo’n zestig plaatsen beschikbaar voor Rotterdamse havenwerkers. Door deelname aan de workshop steun je de sjorcampagne.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan niek.stam@fnv.nl. Vermeld bij je aanmelding je naam, adres
en je werkgever, maar ook in welk spil je werkt. En of je moet werken. Wij reageren dan zo snel mogelijk en zullen je verder de benodigde informatie over de workshop toezenden.

Ik moet op 18 januari werken. Wat dan?

FNV Havens wil een goede vertegenwoordiging van ieder spil op de verschillende containerterminals en van
zowel sjorders als terminal operators. Daarom hebben wij een budget beschikbaar om indien nodig vakbondsverlof te verlenen. Dan betalen wij jouw salaris aan de werkgever voor die dag. Je moet daarvoor natuurlijk wel
lid zijn van FNV Havens.
*) ITF = International Transportworkers’ Federation. ETF = European Transportworkers’ Federation

