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Stakingen leggen bouw voetbalstadion stil.
(Port de Boiguehenneuc) Met nog maar twee maanden te gaan voordat het AGLvoetbalkampioenschap in ons land van start moet gaan, is er afgelopen week een staking
uitgebroken onder de arbeiders die aan het nieuwe voetbalstadion in Port de Boiguehenneuc
bouwen. De staking is vooral gericht tegen de zeer slechte arbeidsvoorwaarden en de lage
lonen die door het Chinese bedrijf Zheng Constructions, aansprakelijk voor de bouw van het
stadion, uitbetaald worden. Het arbeidstempo was (voor Ilja Romaanse begrippen) al hoog,
maar volgens de nu stakende arbeiders is het tempo, sinds het stadion tijdens de
vulkaanuitbarsting eerder dit jaar beschadigd werd, nu enorm omhoog gegaan en zijn
werkdagen van 14 tot 15 uur niet ongewoon. Zelfs ´s nachts en in de weekeinden wordt er
(tot grote ergernis van omwonenden in de wijk Quatre Maisons die inmiddels steen en been
klagen over het voortdurende bouwlawaai) gewoon doorgewerkt. Dit alles om het stadion
maar op tijd, dat wil zeggen begin december, af te krijgen. Volgens een woordvoerder van
Zheng Constructions is het tempo niet onredelijk hoog en zijn de lonen evenmin in strijd met
de Ilja Romaanse wetgeving. Dat het tempo niettemin erg hoog is heeft volgens het bedrijf
alles te maken met de vertraging die de bouw na de uitbarsting opliep en met het feit dat de
Ilja Romaanse regering als opdrachtgever geen uitstel wil geven voor de oplevering van het
stadion en dreigt met een hoge boete als dit toch het geval mocht zijn. Daarmee ligt de
schuld, aldus Zheng Constructions, geheel bij ´s lands regering, die blijkbaar het prestige van
het organiseren van het AGL-voetbalkampioenschap belangrijker vindt dan de
arbeidsvoorwaarden van ´s lands arbeiders. Het bedrijf heeft inmiddels aangekondigd om
alle stakende Ilja Romaanse werknemers te ontslaan indien zij niet onmiddellijk het werk
hervatten en hen te vervangen met Chinese arbeiders.
Ook op andere plaatsen in het land werd het werk neergelegd. Arbeiders in dienst van het
Kaupelaanse bedrijf ABAN (Awali Banda Building Company) dat een moderne
vierbaansweg rondom de hoofdstad en naar het vliegveld aanlegt, zijn eveneens in staking
gegaan uit protest tegen het feit dat zij de afgelopen maanden geen salaris uitbetaald hebben
gekregen. Volgens de arbeiders heeft het bedrijf de gelden voor hun salarissen gebruikt om
de sterk opgelopen kosten van de aanleg van de vierbaansweg te dekken en is het maar de
vraag of zij ooit nog hun geld zien. De bouw van deze vierbaansweg, die inmiddels voor de
helft klaar is en bedoeld om de verkeerschaos in de hoofdstad te verminderen, is namelijk
veel duurder uitgevallen dan was begroot. ABAN is weliswaar gebonden aan een kontrakt
voor de oplevering van de weg maar eist dat de Ilja Romaanse regering opdraait voor de
extra kosten, hetgeen juist nu erg ongelegen komt. Door de hoge kosten van de heropbouw
na de vulkaanuitbarsting ziet de regering zich nu gedwongen om opnieuw bij de
investeringsbanken van zowel de AGL als FICT extra leningen aan te vragen en het is niet
duidelijk of deze instanties daar ook toe bereid zijn. De investeringsbank van de AGL richtte
deze maand scherpe kritiek op de ondoorzichtige manier waarop Île de Romanhe met
leningen en andere binnengekomen gelden omgaat. Niemand weet bijvoorbeeld precies
waar de 98 miljoen Kronenburgse gulden die na een hulpactie ingezameld werden, terecht
gekomen zijn.

