
1 Mei
internationale

dag van de
arbeiders

Achter de schermen wordt er op
dit moment over de postbezor-
gersvergoeding gesproken. In
de huidige CAO is een zoge-
naamde studieafspraak ge-
maakt. PostNL en vakbonden
BVPP en CNV ‘zijn dit onderwerp
verder met elkaar aan het ver-
kennen’.
Nu is de huidige fietsvergoeding
te laag en zelfs geen doekje
voor het bloeden bij het mini-
mumloon in de CAO van de
postbezorgers. Het is zaak dat
postbezorgers zelf zich gaan be-
moeien - niet alleen met hun

vergoedingen, maar ook met
hun ondermaatse lonen.

Tijd om je te beraden over de
loonsverhoging die nodig is

De postbezorgers-CAO loopt op
30 september aanstaande af.
Tijd om je onderling te beraden
over de loonsverhogingen die
nodig zijn. Goed is het ook om
aan te sluiten bij de ‘Campagne
Voor14’ - over de verhoging van
het wettelijk minimumloon. Tijd
om op te komen voor ge-
lijk loon voor gelijk werk!

Eén CAO voor
alle werkers
bij de post!
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Rode Morgen
afdeling

Amsterdam

Hembrugstraat
148 

Amsterdam
Telefoon: 

020-7855911

Geen vergadering
in mei

Post in Beweging
Vanwege corona zal er in mei geen ver-
gadering van Post in beweging worden
gehouden. We krijgen wel graag infor-
matie over wat erbij de post en pakketten
speelt, dat kan telefonisch of per mail:
020 - 7855911 of pib@rodemorgen.nl

Op1 Mei – de internationale strijd-
dag van arbeiders en werkenden
wereldwijd kun je – op uitnodiging
van het FNV bestuur – ’s avonds op
de bank liggen en naar een beeld-
scherm kijken. Maar met liggen ver-
andert de wereld niet – de belangen
van de werkers en een andere toe-
komst kunnen alleen door inzet, ac-
tie en strijd worden bevochten.
Corona-proef demonstreren kan uit-
stekend. Je kunt daarvoor in Rotter-
dam en Amsterdam terecht.

In Amsterdam organiseert de 1 Mei Coalitie een demon-
stratie met de leus: ‘Laat de rijken de crisis betalen!’ - Vóór soli-
dariteit. Tégen sociale afbraak. 

Demo: 13.00 uur bij de Dokwerker – Jonas Daniël Meijerplein

Actuele info: www.facebook.com/events/1984404695046717/

In Rotterdam organiseert het 1 Mei Comité voor de 35 keer
de jaarlijkse demonstratie met de leus: ‘Laat de rijken de coro-
nacrisis betalen – internationale solidariteit & socialisme!’.

Demo: 14.00 uur voor het stadhuis van Rotterdam 
(Coolsingel 40)

Meer info: eenmeicomite.nl of 
www.facebook.com/1-Mei-2021-107861180889478



Verschillen postbezorgers
en zaterdagbestellers die
hetzelfde werk doen

In de eerste plaats is er een ver-
schil in loon: het nu geldende
salaris voor postbezorgers is

10,74 euro in schaal 1. Bij de
zaterdagbestellers is dat 10,90
per uur. En het maximale uur-
loon in de postbezorgers-CAO is
na vijf jaar in dienst 11,05 euro
per uur. Bij de ‘zaterdag’-CAO is
het uurloon na vijf schaaljaren
12,04 euro - en deze schalen lo-
pen vier jaar door.
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Eén CAO voor alle werkers bij de post

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Neem een gratis abonnement
op de 

digitale uitgave van 
Post in Beweging

Mail: pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis 

digitaal abo PIB

De ‘fietsvergoeding’
Vanaf de 4de kalendermaand in dienst krijg je de maandelijkse
postbezorgersvergoeding. Het bedrag van de postbezorgers-
vergoeding is afhankelijk van het aantal gewerkte uren per
week. Bij minder dan zes gewerkte uren per week is het 6,25
euro per maand en het maximum is 10,42 euro per maand bij
meer dan zestien gewerkte uren per week.

Zaterdagbestellers hebben
reiskostenvergoeding volgens de CAO

De zaterdagbestellers hebben een aparte CAO, deze geldt voor
postbezorgers die oorspronkelijk alleen op de zaterdag werk-
ten. Inmiddels is deze CAO aangepast voor het werken op de
doordeweekse dagen. Degenen die onder de ‘zaterdag’-CAO
vallen krijgen bijvoorbeeld per dag een reiskostenvergoeding
woon-werk vanaf nul kilometer tot 30 kilometer of meer - het
maximale bedrag per maand is 130,07 euro.

NGO Open State Foundation heeft
de gepubliceerde agenda’s van de
Nederlandse ministers bekeken en
ziet daar dat van de vermelde af-
spraken het 26,2% afzonderlijke
(grote) bedrijven betreft en 20%
organisaties van bedrijven zoals
VNO NCW.
Een derde van de afspraken met
afzonderlijke bedrijven betreft 17
grote: Ahold, Air France-KLM, Ak-
zoNobel, ABN AMRO, AEGON, Fa-
cebook, ING, KPN, NS, PostNL,
Pensioen Zorg & Welzijn, Rabo-
bank, Schiphol, Tata Steel, TenneT,
Unilever en Vodafone.

Sinds 2018 (na kritische artikelen
in de pers over lobbyen) zijn mi-
nisteries verplicht de agenda’s van
de ministers en staatsecretarissen
te publiceren. Maar afgezien van
vrijstelling wegens mogelijke
schade voor bedrijf of persoon is
het duidelijk dat lang niet alles ge-
publiceerd wordt. 

En er zijn andere mogelijkheden
om zaken met een minister te re-

gelen, zoals op een besloten so-
ciëteit of via een telefoon.

De CEO kan altijd bellen

De vroegere topman van AkzoNo-
bel en voorzitter van het VNO Van
der Lede schepte indertijd op dat
hij de premier zo nodig uit de mi-
nisterraad kon bellen. Daarbij ko-
men de gesprekken met hoge
ambtenaren en niet te vergeten
de ministers en staatsecretarissen
die overstappen naar directiefunc-
ties in het bedrijfsleven - zoals
Benschop (PvdA) naar Shell en
daarna Schiphol, Nicolai (VVD)
naar DSM, Verhage (CDA) naar
Bouwend Nederland, Wijers(D66)
naar AkzoNobel, Zalm (VVD) naar
ABN AMRO.

Hoe de dictatuur van de
grote bedrijven werkt

Dankzij gehackte Amerikaanse
documenten kwam jaren geleden
uit dat een hoge ambtenaar van
Economische zaken een paar jaar
bij Shell werkte, om de managers
daar te leren hoe zij het best kon-
den lobbyen. Regelmatig blijken
ministeries wetteksten over te ne-
men die door grote bedrijven zijn
opgesteld.
Open State Foundation werpt licht
op het feit dat de grote concerns
op alle mogelijke manieren het re-
geringsbeleid bepalen en dat de
regering als hun dienaar de be-
drijven daar allerlei mogelijkheden
voor biedt – een dictatuur van
grote monopolies.

PostNL en 
16 grote
bedrijven
lopen de deur
plat bij
ministeries
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Iedere maand brengen we Post
in Beweging uit. Een paar hon-
derd postwerkers in heel Neder-
land hebben een gratis digitaal
abonnement. De papieren uit-
gave wordt vanwege de corona-
maatregelen nu op beperktere
schaal verspreid.

Post in Beweging steunt de post-
werkers door dik en dun in hun

strijd voor de arbeiders belan-
gen. En we weten dat veel colle-
ga’s ons een warm hart toedra-
gen. We willen alle postwerkers
en andere lezers vragen om ons
financieel te steunen. Je kunt
een steunbijdrage overmaken
op rekening:
NL54INGB0004428359 
van de Rode Morgen, onder ver-
melding ‘bijdrage PiB’.

Steun Post in Beweging

Wat vind jij?
Geef je mening over Post in Beweging en neem contact op over
wat we kunnen doen om de strijd concreet vooruit te brengen:
pib@rodemorgen.nl

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00
0   steunabonnement  €  20,00  
0   gratis proefabonnement 2 nummers

Geef uw keuze - met vermelding van uw naam,
adres, postcode en woonplaats - door via:

mail: redactie@rodemorgen.nl of
telefoon: 010-4860045 of
post: Rode Morgen, postbus 51245

3007 GE Rotterdam

U kunt ook direct betalen op rekening
NL54INGB0004428359 
t.n.v. Stg. Rode Morgen te Rotterdam 
o.v.v. abo Rode Morgen - en naam en adres. 

Kijk ook op www.rodemorgen.nl

Actie voor de deur
Postwerkers houden dinsdag 20
april een alternatieve jaarvergade-
ring voor de deur van PostNL. Tij-
dens de alternatieve jaarvergade-
ring blikken de aanwezige postbe-
zorgers, pakketsorteerders- en be-
zorgers terug op het afgelopen jaar
en geven ze de directie van PostNL
ook een boodschap mee voor dit
jaar. De FNV leden willen dat
PostNL meer mensen in vaste
dienst neemt en dat het minimum-
loon verhoogd wordt naar 14 euro

bruto per u.

PostNL floreert door flexibel
werk en lage lonen

Veel pakketsorteerders werken al
jarenlang op flexibele contracten,
terwijl het structureel werk is. Men-
sen zitten daardoor al die jaren
met onzeker werk en een onzeker
inkomen.

Werkers produceren de winsten

De winst is boven verwachting. De

Op de agenda van de AvA, de Al-
gemene vergadering van Aandeel-
houders PostNL op 20 april, is de
uitbetaling van dividend het be-
langrijkste punt. Over 2020, het
coronajaar waarin postwerkers
zich het vuur uit de sloffen hebben
gelopen om ongekende aantallen
poststukken en pakketten bij
mensen thuis te brengen, stelt de
directie een dividend voor van
0,28 euro per aandeel. Dat is een
stijging van 16,6% ten opzichte
van de 0,24 euro per aandeel over
2018.

Dividend levert miljoenen euro’s
op voor grote investeerders

UBS, de Zwitserse bank en op één
na de grootste beheerder van pri-
vévermogen ter wereld, heeft op
12 april 2021 een belang in PostNL
genomen. Het aandelenpakket
van 3,01% levert à 28 cent per

aandeel ruim vier miljoen euro
rendement op. 
Een andere grote is de Norges
Bank, de centrale bank van Noor-
wegen - een staatsbank. De bank
beheert onder andere het vermo-
gen dat Noorwegen heeft verkre-
gen uit de opbrengsten van olie en
gas en belegt dit vermogen overal
ter wereld. Het Noorse staatsfonds
is het op één na grootste staats-
fonds ter wereld. Norges heeft in
april ook een groot pakket aande-
len PostNL aangeschaft. 
De vele miljoenen rendement op
de aandelen – afgezien van wat
aandelen bij verkoop opbrengen –
gaan dus naar de rijken met hun
geld op Zwitserse rekeningen en
naar de grootste staatsfondsen.
De werkers bij PostNL worden ui-
teraard vriendelijk bedankt.

Info: www.grootaandeelhouders.nl/aande-
len/postnl/

AvA – alles voor de aandeelhouders



bonus van de CEO ging omhoog en
aandeelhouders profiteren. Pakket-
sorteerder Janusz Cwikla: ‘Som-
mige jaren gaan voorbij en worden
snel weer vergeten, maar dat geldt
niet voor 2020. Ik ben er trots op
dat ik met mijn collega’s een steen-
tje heb bijgedragen, zodat de sa-
menleving bleef functioneren. Maar
de werkdruk was hoog en onze lo-
nen bleven laag, onze contracten
onzeker en we kregen minder co-

ronabonus dan onze vaste col-
lega’s.’

14 euro

De grootste groep mensen die voor
PostNL werkt verdienen net iets
boven het minimumloon (€ 10,24
bruto per uur). Van dat loon kun je
niet fatsoenlijk rondkomen. Dit be-
tekent dat een minimumloon van
14 euro bruto per uur nodig is. 

Honderden collega’s uit de Trans-
port & Logistiek legden 12 april
hun werk neer en kwamen bijeen
op vier plaatsen in het land. Met
corona-proof manifestaties in Ro-
gat (bij Meppel), Zevenbergsche
Hoek, Weert en Nieuwegein.

Grootste stakingsacties
in de sector in jaren

Chauffeurs van UPS zijn in maart
begonnen met de stakingsacties
voor een CAO met een loonsver-
hoging van 3,5%, eerder stoppen
met werken en fatsoenlijke ar-
beidsomstandigheden in de ca-
bine. Chauffeurs van distributie-
centra voor de supermarkten sta-
ken 24 uur en komen bij elkaar op
verschillende plaatsen. Op 26
maart rijdt vanuit Pijnacker een
grote groep in colonne naar Zaan-

dam om aandacht voor hun eisen
te vragen. Ook zijn er stakingen
en acties van andere werkers in de
winkeldistributie, bij afval en mi-
lieu, in de pakketbezorging en in
de chemie. 
Behalve een behoorlijk loon,
goede arbeidsomstandigheden –
zoals kachel en airco in de cabine
en rolcontainers – willen chauf-
feurs en de andere werkers uit de
sector ook eerder kunnen stoppen
met werken.

4 5

Sinds 2010 is het aantal werkers
met een flexcontract gegroeid van
ongeveer 1,1 miljoen naar 1,9
miljoen in 2019. Hierbij zijn
schijn-zzp-ers niet meegeteld.
Vakbond FNV publiceert in het
rapport ‘De maatschappelijke
schade van tien jaar doorgeslagen
flex’ een berekening van de vele
miljarden die flexwerkers door
een lager loon hebben gemist.
Een onderzoek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek heeft
berekend hoeveel mensen met
verschillende flexcontracten min-
der verdienen dan collega’s met
hetzelfde werk met een vast con-
tract – dat is gemiddeld 7%.

Als je dat berekent over de uren
die sinds 2010 door uitzendkrach-
ten en mensen met een tijdelijk
contract, oproepcontract, of met
een payrollconstructie zijn ge-
werkt, blijkt dat de bedrijven daar
€ 33,7 miljard op de brutolonen
hebben bespaard en daarnaast

8,8 miljard aan onderne-
merslasten voor pensioen
en sociale premies - die ze
bij de gewone lonen wel
hadden moeten betalen.
Dat zijn gigantische bedra-
gen en dan zitten hier nog
niet de miljarden bij die be-
drijven besparen doordat
zij mensen met een flex-
contract makkelijk kunnen
ontslaan.

Het gevolg is dat het jaar-
inkomen van de flexwer-
kers lager uitkomt ten op-

zichte van collega’s met een vast
contract - tot wel 40% voor ie-
mand met een uitzendcontract.
En ook zijn niet meegerekend de
miljoenen die bedrijven als De-
liveroo en Uber besparen op pre-
mies en belastingen door met
schijn-zzp’ers te werken. Dat is
naar schatting bijna € 100 mil-
joen per jaar.

In de strijd hiertegen
formuleert de FNV als eisen:

 Vast contract is de regel. Uit-
zendwerk alleen bij piek of
ziek. Geen oproep, nuluren en
dergelijke contracten meer en
ook geen schijnconstructies
met zzp’ers.

 Wettelijk minimumuurloon
naar € 14.

 Verleng de kortdurende WW.
Regelvrije bijstand. Sociaal
ontwikkelbedrijven om men-
sen met een arbeidsbeperking
werk te bieden.

Eerste landelijke stakingsdag 
voor betere CAO

‘Dit smaakt naar meer’

FNV-rapport
tegen flexwerk

Tientallen
miljarden 

aan 
loondiefstal

Manifestatie in Rogat (bij Meppel)

Vervolg - Actie voor de deur
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Iedere maand brengen we Post
in Beweging uit. Een paar hon-
derd postwerkers in heel Neder-
land hebben een gratis digitaal
abonnement. De papieren uit-
gave wordt vanwege de corona-
maatregelen nu op beperktere
schaal verspreid.

Post in Beweging steunt de post-
werkers door dik en dun in hun

strijd voor de arbeiders belan-
gen. En we weten dat veel colle-
ga’s ons een warm hart toedra-
gen. We willen alle postwerkers
en andere lezers vragen om ons
financieel te steunen. Je kunt
een steunbijdrage overmaken
op rekening:
NL54INGB0004428359 
van de Rode Morgen, onder ver-
melding ‘bijdrage PiB’.

Steun Post in Beweging

Wat vind jij?
Geef je mening over Post in Beweging en neem contact op over
wat we kunnen doen om de strijd concreet vooruit te brengen:
pib@rodemorgen.nl

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00
0   steunabonnement  €  20,00  
0   gratis proefabonnement 2 nummers

Geef uw keuze - met vermelding van uw naam,
adres, postcode en woonplaats - door via:

mail: redactie@rodemorgen.nl of
telefoon: 010-4860045 of
post: Rode Morgen, postbus 51245

3007 GE Rotterdam

U kunt ook direct betalen op rekening
NL54INGB0004428359 
t.n.v. Stg. Rode Morgen te Rotterdam 
o.v.v. abo Rode Morgen - en naam en adres. 

Kijk ook op www.rodemorgen.nl

Actie voor de deur
Postwerkers houden dinsdag 20
april een alternatieve jaarvergade-
ring voor de deur van PostNL. Tij-
dens de alternatieve jaarvergade-
ring blikken de aanwezige postbe-
zorgers, pakketsorteerders- en be-
zorgers terug op het afgelopen jaar
en geven ze de directie van PostNL
ook een boodschap mee voor dit
jaar. De FNV leden willen dat
PostNL meer mensen in vaste
dienst neemt en dat het minimum-
loon verhoogd wordt naar 14 euro

bruto per u.

PostNL floreert door flexibel
werk en lage lonen

Veel pakketsorteerders werken al
jarenlang op flexibele contracten,
terwijl het structureel werk is. Men-
sen zitten daardoor al die jaren
met onzeker werk en een onzeker
inkomen.

Werkers produceren de winsten

De winst is boven verwachting. De

Op de agenda van de AvA, de Al-
gemene vergadering van Aandeel-
houders PostNL op 20 april, is de
uitbetaling van dividend het be-
langrijkste punt. Over 2020, het
coronajaar waarin postwerkers
zich het vuur uit de sloffen hebben
gelopen om ongekende aantallen
poststukken en pakketten bij
mensen thuis te brengen, stelt de
directie een dividend voor van
0,28 euro per aandeel. Dat is een
stijging van 16,6% ten opzichte
van de 0,24 euro per aandeel over
2018.

Dividend levert miljoenen euro’s
op voor grote investeerders

UBS, de Zwitserse bank en op één
na de grootste beheerder van pri-
vévermogen ter wereld, heeft op
12 april 2021 een belang in PostNL
genomen. Het aandelenpakket
van 3,01% levert à 28 cent per

aandeel ruim vier miljoen euro
rendement op. 
Een andere grote is de Norges
Bank, de centrale bank van Noor-
wegen - een staatsbank. De bank
beheert onder andere het vermo-
gen dat Noorwegen heeft verkre-
gen uit de opbrengsten van olie en
gas en belegt dit vermogen overal
ter wereld. Het Noorse staatsfonds
is het op één na grootste staats-
fonds ter wereld. Norges heeft in
april ook een groot pakket aande-
len PostNL aangeschaft. 
De vele miljoenen rendement op
de aandelen – afgezien van wat
aandelen bij verkoop opbrengen –
gaan dus naar de rijken met hun
geld op Zwitserse rekeningen en
naar de grootste staatsfondsen.
De werkers bij PostNL worden ui-
teraard vriendelijk bedankt.

Info: www.grootaandeelhouders.nl/aande-
len/postnl/

AvA – alles voor de aandeelhouders



Verschillen postbezorgers
en zaterdagbestellers die
hetzelfde werk doen

In de eerste plaats is er een ver-
schil in loon: het nu geldende
salaris voor postbezorgers is

10,74 euro in schaal 1. Bij de
zaterdagbestellers is dat 10,90
per uur. En het maximale uur-
loon in de postbezorgers-CAO is
na vijf jaar in dienst 11,05 euro
per uur. Bij de ‘zaterdag’-CAO is
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Eén CAO voor alle werkers bij de post
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De ‘fietsvergoeding’
Vanaf de 4de kalendermaand in dienst krijg je de maandelijkse
postbezorgersvergoeding. Het bedrag van de postbezorgers-
vergoeding is afhankelijk van het aantal gewerkte uren per
week. Bij minder dan zes gewerkte uren per week is het 6,25
euro per maand en het maximum is 10,42 euro per maand bij
meer dan zestien gewerkte uren per week.

Zaterdagbestellers hebben
reiskostenvergoeding volgens de CAO

De zaterdagbestellers hebben een aparte CAO, deze geldt voor
postbezorgers die oorspronkelijk alleen op de zaterdag werk-
ten. Inmiddels is deze CAO aangepast voor het werken op de
doordeweekse dagen. Degenen die onder de ‘zaterdag’-CAO
vallen krijgen bijvoorbeeld per dag een reiskostenvergoeding
woon-werk vanaf nul kilometer tot 30 kilometer of meer - het
maximale bedrag per maand is 130,07 euro.

NGO Open State Foundation heeft
de gepubliceerde agenda’s van de
Nederlandse ministers bekeken en
ziet daar dat van de vermelde af-
spraken het 26,2% afzonderlijke
(grote) bedrijven betreft en 20%
organisaties van bedrijven zoals
VNO NCW.
Een derde van de afspraken met
afzonderlijke bedrijven betreft 17
grote: Ahold, Air France-KLM, Ak-
zoNobel, ABN AMRO, AEGON, Fa-
cebook, ING, KPN, NS, PostNL,
Pensioen Zorg & Welzijn, Rabo-
bank, Schiphol, Tata Steel, TenneT,
Unilever en Vodafone.

Sinds 2018 (na kritische artikelen
in de pers over lobbyen) zijn mi-
nisteries verplicht de agenda’s van
de ministers en staatsecretarissen
te publiceren. Maar afgezien van
vrijstelling wegens mogelijke
schade voor bedrijf of persoon is
het duidelijk dat lang niet alles ge-
publiceerd wordt. 

En er zijn andere mogelijkheden
om zaken met een minister te re-

gelen, zoals op een besloten so-
ciëteit of via een telefoon.

De CEO kan altijd bellen

De vroegere topman van AkzoNo-
bel en voorzitter van het VNO Van
der Lede schepte indertijd op dat
hij de premier zo nodig uit de mi-
nisterraad kon bellen. Daarbij ko-
men de gesprekken met hoge
ambtenaren en niet te vergeten
de ministers en staatsecretarissen
die overstappen naar directiefunc-
ties in het bedrijfsleven - zoals
Benschop (PvdA) naar Shell en
daarna Schiphol, Nicolai (VVD)
naar DSM, Verhage (CDA) naar
Bouwend Nederland, Wijers(D66)
naar AkzoNobel, Zalm (VVD) naar
ABN AMRO.

Hoe de dictatuur van de
grote bedrijven werkt

Dankzij gehackte Amerikaanse
documenten kwam jaren geleden
uit dat een hoge ambtenaar van
Economische zaken een paar jaar
bij Shell werkte, om de managers
daar te leren hoe zij het best kon-
den lobbyen. Regelmatig blijken
ministeries wetteksten over te ne-
men die door grote bedrijven zijn
opgesteld.
Open State Foundation werpt licht
op het feit dat de grote concerns
op alle mogelijke manieren het re-
geringsbeleid bepalen en dat de
regering als hun dienaar de be-
drijven daar allerlei mogelijkheden
voor biedt – een dictatuur van
grote monopolies.

PostNL en 
16 grote
bedrijven
lopen de deur
plat bij
ministeries



1 Mei
internationale

dag van de
arbeiders

Achter de schermen wordt er op
dit moment over de postbezor-
gersvergoeding gesproken. In
de huidige CAO is een zoge-
naamde studieafspraak ge-
maakt. PostNL en vakbonden
BVPP en CNV ‘zijn dit onderwerp
verder met elkaar aan het ver-
kennen’.
Nu is de huidige fietsvergoeding
te laag en zelfs geen doekje
voor het bloeden bij het mini-
mumloon in de CAO van de
postbezorgers. Het is zaak dat
postbezorgers zelf zich gaan be-
moeien - niet alleen met hun

vergoedingen, maar ook met
hun ondermaatse lonen.

Tijd om je te beraden over de
loonsverhoging die nodig is

De postbezorgers-CAO loopt op
30 september aanstaande af.
Tijd om je onderling te beraden
over de loonsverhogingen die
nodig zijn. Goed is het ook om
aan te sluiten bij de ‘Campagne
Voor14’ - over de verhoging van
het wettelijk minimumloon. Tijd
om op te komen voor ge-
lijk loon voor gelijk werk!

Eén CAO voor
alle werkers
bij de post!
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Geen vergadering
in mei

Post in Beweging
Vanwege corona zal er in mei geen ver-
gadering van Post in beweging worden
gehouden. We krijgen wel graag infor-
matie over wat erbij de post en pakketten
speelt, dat kan telefonisch of per mail:
020 - 7855911 of pib@rodemorgen.nl

Op1 Mei – de internationale strijd-
dag van arbeiders en werkenden
wereldwijd kun je – op uitnodiging
van het FNV bestuur – ’s avonds op
de bank liggen en naar een beeld-
scherm kijken. Maar met liggen ver-
andert de wereld niet – de belangen
van de werkers en een andere toe-
komst kunnen alleen door inzet, ac-
tie en strijd worden bevochten.
Corona-proef demonstreren kan uit-
stekend. Je kunt daarvoor in Rotter-
dam en Amsterdam terecht.

In Amsterdam organiseert de 1 Mei Coalitie een demon-
stratie met de leus: ‘Laat de rijken de crisis betalen!’ - Vóór soli-
dariteit. Tégen sociale afbraak. 

Demo: 13.00 uur bij de Dokwerker – Jonas Daniël Meijerplein

Actuele info: www.facebook.com/events/1984404695046717/

In Rotterdam organiseert het 1 Mei Comité voor de 35 keer
de jaarlijkse demonstratie met de leus: ‘Laat de rijken de coro-
nacrisis betalen – internationale solidariteit & socialisme!’.

Demo: 14.00 uur voor het stadhuis van Rotterdam 
(Coolsingel 40)

Meer info: eenmeicomite.nl of 
www.facebook.com/1-Mei-2021-107861180889478


