steun
prijs
€ 0,20

Post i n b e w eg i n g
16-4-2015 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam

Strijd tegen
ontslagen
en
flexibilisering
voorbereiden!
Zowel collega’s van het sorteercentrum als collega’s van de Johan Huizingalaan krijgen in juni
a.s. te maken met mogelijk overcompleet-verklaringen.
Op de JHL wordt het werk bij
VBG-West met 150 uur ingekrompen, dat zijn vier fulltime
collega’s, bij VBG-Noord is in oktober een ontslagronde gepland.
Er zijn ook al ervaren collega’s
vertrokken die er met een regeling nog uit konden. Onder het
mom van WTR (werktijdregeling)
wordt de reorganisatie doorgevoerd waar vakbondsbestuurders
hun handtekening onder hebben
gezet.

Acties nodig voor
werk en een loon om
van te leven

Bij iedere ronde worden
collega’s – ook jongere –
overcompleet verklaard,
of je wordt voor het blok
gezet om bijvoorbeeld
een contract met minder
uren te accepteren. Bij
het uitdelen van Post in Beweging
bij de JHL’s ochtends vroeg, maar
ook bij het sorteercentrum blijkt
in discussies vaak al dat postwerkers acties nodig vinden om voor
hun banen op te komen en voor
genoeg loon om van te leven.
Bij het ScB aan de Australiëhavenweg komt er in juni een ronde
met rangnummers, daar zouden
collega’s overcompleet verklaard
worden vanwege de installatie
van een nieuwe super sorteermachine, die in september volop in
bedrijf moet zijn. De SMX vervangt de SMG en zou 85% van de
post op huisnummer moeVervolg
ten kunnen sorteren.
op
blz. 2

Vervolg
Profiteren van
van
blz. 1 vooruitgang?

De bedoeling van PostNL
is om de hele voorbereiding verder te automatiseren. Het doel
van verdergaande automatisering
en de ombouw naar een bedrijf
met alleen flexibele parttimers, is

om - ook met de postbezorging –
de winsten te maximaliseren.
Grote contracten, kleine contracten, uitzendkrachten, postwerkers van alle onderdelen van
PostNL hebben vaste contracten
en vaste roosters nodig en lonen
om van te leven.
Het is een strijd om de verdeling
van de vruchten van de arbeid.
Arbeiders strijden voor een hoger
loon, voor meer vrije tijd, voor
veilig werken, voor een toekomst
voor hun kinderen. Kapitalisten
willen alleen maar meer inpikken.
Zij willen maximale winst – dus
moeten de lonen dalen, arbeiders
langer gaan werken, meer produceren met minder collega’s en
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over het lot van de arbeidersjeugd maken ze zich al helemaal
niet druk.
Voor arbeidersbelangen
samen in actie komen
Arbeiders kunnen alleen voor hun
belangen opkomen als ze dat samen doen, dat
geldt ook voor
postwerkers.
Vakbondsleden
en hun collega’s
kunnen
elkaar
opzoeken en zich
organiseren voor
zelfstandige vakbondsacties,
waarin uitsluitend
het klassenbelang van de postwerkers het uitgangspunt punt
is en het eisenpakket bepaalt.
 Vaste contracten, vaste roosters nodig, niemand overcompleet!

Lees dagelijks
Rode Morgen
nieuws op
www.
rodemorgen.nl

PostNL ondersteunt
bod van FedEx
op TNT Express
In 2011 was TNT Express afgesplitst van PostNL met de intentie om als overnameprooi te dienen. De overname door UPS is
mislukt, maar nu blijkt FedEx
zijn zinnen op TNT Express gezet te hebben. Bij elke overname dreigen ontslagen en verslechtering van lonen en arbeidsvoorwaarden.
Beleggers reageerden 7 april j.l.
enthousiast op het bod van FedEx, grootaandeelhouder PostNL
steunt het bod van €8,- per aandeel. Zij heeft een ‘onherroepelijke toezegging’ gedaan om
haar aandelenpakket aan FedEx
aan te bieden, als dit doorgaat
levert het PostNL €642 miljoen
op.
TNT Express wil vaste collega’s inruilen
In april 2014 kondigde TNT Express een ingrijpende reorganisatie aan. Vijf PUD (Pick Up en
Delivery) depots moesten gesloten worden, 260 banen van pakketbezorgers en chauffeurs geschrapt. Het werk moest overgeheveld worden naar subcontractors. Na veel protest is het
gedwongen ontslag van 130 col-

lega’s tijdelijk opgeschort. Vakbondsbestuurders zijn gaan onderhandelen over het invullen
van de beoogde besparingen. In
totaal wil het bedrijf €240 miljoen besparen tot 2016 om de
winstgevendheid te verhogen.
Eind 2014 zijn er nog tijdelijke
afspraken gemaakt tussen bonden en bedrijf, TNT Express
wilde namelijk de Cao-onderhandelingen uitstellen tot april
2015. De vakbondsleden zouden
zich dan na april uit kunnen
spreken over alle gemaakte
Cao-afspraken.
Opkomen voor vaste banen
in de pakketten
Vakbondsbestuurders toonden
zich verrast door de fusieplannen, collega’s bij TNT Express
kunnen de nieuwe situatie aangrijpen om – opnieuw – in het
geweer te komen voor hun banen en hun loon. Een andere
keuze is er niet, inleveren is
geen optie. Er is werk zat in de
pakketten, maar TNT Express
wil evenals haar concurrenten
het werk uitbesteden tegen lagere kosten.
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Rendementsdenken
De studenten voeren hun acties
onder andere onder de leus:
‘Stop het rendementsdenken’. Ze
richten zich daarmee tegen
het universiteitsbestuur, dat zich
drukker maakt over het binnenhalen van gelden en over de
vastgoedportefeuille, dan over
het onderwijs.
Die lijn kan verder doorgetrokken
worden. De inhoud van het onderwijs wordt ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de
monopoliebedrijven.
Maar ook buiten de universiteiten
heerst het rendementsdenken.
De zorg wordt afgebroken omdat
het een winstmachine moet worden. Alleen waarmee winst kan
worden gemaakt mag behouden
blijven. Alles mag worden afgebroken, zolang de winsten van de
verzekeraars, van de fabrikanten
van medische apparaten en van
de farmaceutische industrie maar

Post in Beweging
ondersteunt
zelforganisatie
Post in Beweging ondersteunt iedere postwerker die samen met
collega’s in actie wil komen, om
iets te doen aan de asociale
werktijden, aan de te lage lonen.
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zijn verzekerd.
Waarom heb je bij de post steeds
meer kruimelbaantjes rendementsdenken. Waarom willen de
havenbedrijven de helft van
het aantal banen schrappen: rendementsdenken. Waarom krijgt
niemand nog een vaste baan:
rendementsdenken.
Waarom deugt het kapitalisme
niet: het is gebouwd op rendementsdenken.
Enige oplossing:
het echte socialisme
Daarom staat de Rode Morgen
voor een andere maatschappij:
het echte socialisme. Daar staan
de belangen van de gewone
mensen centraal - dat kan
door de productiemiddelen in gemeenschappelijk eigendom te
brengen en door de productie
planmatig uit te bouwen.

Om verandering in de situatie te
brengen. Je kunt ons schrijven
met je mening of hoe jij aankijkt
tegen de situatie op je werk bij
PostNL. Je kunt een gratis digitaal abonnement nemen op Post
in Beweging of naar onze maandelijkse vergadering komen om
de situatie op je werk door te
spreken.

Stakingen bij
Deutsche Post
Op 1 april 2015 hebben 10 duizend postbodes en pakketbezorgers van Deutsche Post in heel
Duitsland een waarschuwingsstaking gehouden en op 2 april
deden 10 duizend postcollega’s
van Deutsche Post dit opnieuw.
De Duitse dienstenvakbond
Ver.di had tot de stakingen opgeroepen om de directie van het
postbedrijf te dwingen om met
goed voorstellen te komen in de
cao-onderhandelingen die gaande zijn. Ver.di eist voor de 140
duizend postwerkers die onder
de post-cao vallen een verkorting van de werkweek van 38,6
uur naar 36 uren met behoud
van loon. Deze eis dient als
compensatie voor de geplande
uitbesteding van een deel van
de pakkettenafhandeling naar
49 regionale pakkettencentra,
die niet onder de post-cao vallen. De postwerkers op deze

centra hebben namelijk geen
recht op korte pauzes en arbeidsvrije dagen. Door de stakingen bleven miljoenen brieven
en pakketten rond Pasen in de
post- en pakkettenvestigingen
liggen.
De volgende cao onderhandelingen zijn op 14 april gepland. De
postbodes en pakketbezorgers
van Deutsche Post en Ver.di komen dan opnieuw in actie.

Stakingen bij
Amazon Duitsland
In de week voor Pasen hebben
zeshonderd werkers van het
grootste postorderbedrijf ter
wereld Amazon in Duitsland gestaakt. De staking vond plaats in
Leipzig, Koblenz, Bad Hersfeld,
Rheinberg, Werne en Almshorn.
De vakbond Ver.di had tot de
staking opgeroepen omdat de
directie van Amazon al twee jaar
weigert om een cao af te sluiten
voor de 15 duizend arbeiders
van het bedrijf.
Daardoor verdienen ze honderden euro’s
per
maand
minder dan dat
ze volgens de
cao voor postorderbedrijven
zouden moeten
verdienen. Het
cao
conflict
duurt voort.
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Eigen media
scheppen
Wil je als actievoerend
werkend mens publiciteit
en wil je niet dat dit meteen met een reformistisch sausje wordt overgoten, dan zal je zelf je
kanalen moeten scheppen en moeten zoeken.
De Rode Morgen werkt met haar krant en website, met RMNieuws op internet, met haar bedrijfskranten, met brochures
en pamfletten aan echte nieuwsvoorziening over de strijd van
de werkende mensen. Werk met ons mee en stuur je berichten
voor publicatie naar de Rode Morgen: redactie@rodemorgen.nl.

Vervolg van blz. 8
1 mei
1 Mei is een vrije dag in de meeste landen. Dan vieren arbeiders
hun eigen dag. Het zijn de arbeiders die de wereld draaiend houden. De auto’s, de huizen, het
voedsel - alles is gemaakt door
werkende mensen. Maar de heersende klasse pikt de vruchten van
hun werk en verslechtert hun arbeids- en levensomstandigheden.
Het kapitalisme veroorzaakt
werkloosheid, loonsverlagingen,
milieubederf, crises, honger en
oorlogen. Al deze ellende volgt uit
de maximale winst als het hoogste doel. Daarom is 1 mei ook een
strijddag tegen uitbuiting en onderdrukking - en vóór een maatschappij waarin degenen die het
werk doen het ook voor het zeggen hebben - voor het echte
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socialisme. 1 mei wijst op het
socialistisch alternatief waarin
niet de winst, maar de mens en
de natuur centraal staan.
Voor verandering - zelf het strijdbare vakbondswerk oppakken
De werkers voelen aan den lijve
dat het kapitalisme geen toekomst biedt: werken tot 67 en later, geen vaste banen, de pensioenen verlaagd, de huren en
ziektekosten onbetaalbaar, doorstuderen alleen voor de kinderen
van rijken - ga zo maar door.
Daarom voeren mensen bijna dagelijks strijd tegen verslechteringen, zoals in de zorg. Nodig is de
afzonderlijke acties te bundelen
en een vakbondsmacht op te
bouwen met stakingen in de hele
sector en met landelijke acties.
Geen symbolische acties met petjes en fluitjes. Het is goed dat de
FNV-leiding oproept tot een strijd-

Vervolg
van
blz. 6

bare viering van 1 mei in
Amsterdam. FNV voorzitter Heerts zei: “Onze
leden hebben gevraagd om de 1
mei traditie ook in Nederland goed
van de grond te trekken. Er is alle
reden toe. Onze leden moeten
steeds vaker opkomen voor goed
werk” en: “Daar gaan we invulling
aan geven met muziek, een markt
en een mars met iedereen die ook
verandering wil.”
Ja, de leden willen verandering. Ze
vinden het niet goed dat het
bondsbestuur akkoord gaat met
loonsverlaging bij V&D, Blokker en
de in de thuiszorg. Ze vinden het
niet goed dat het bondsbestuur

Politiek Cultureel
Actie Centrum
Rode Morgen elke
donderdagavond
open

Het Politiek Cultureel Actie
Centrum van de Rode Morgen
is vanaf maart 2015 elke
donderdagavond van 19 tot
21 uur open. Je kunt er progressieve en revolutionaire
boeken en brochures of ons
maandblad kopen. Maar je
kunt ook boeken lenen.
Er is een leestafel met kranten en er is Wifi aanwezig.
Ook kun je terecht voor een
gesprek en een kop koffie of
thee voor 50 eurocent
Adres: Hembrugstraat 148,
1013 XC Amsterdam

akkoord gaat met het schrappen
van echte banen in de zorg, in de
haven, bij de post, bij Philip Morris
enz. Om daar verandering in te
brengen, zullen die zaken uit handen van het bondsbestuur getrokken moeten worden. Verandering
vereist dat de bondsleden zelf het
strijdbare vakbondswerk ter hand
nemen. De ‘dresscode rood’ die
voor 1 mei wordt uitgeschreven is
anders een schaamlapje.

Kom naar de
vergadering van
Post in Beweging
donderdag
7 mei 2015
19.30 uur
Rode Morgen

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Steun Post in
Beweging!
Post in Beweging ondersteunt
de strijd van de postwerkers
voor hun belangen. Wilt U Post
in Beweging steunen?
Maak dan uw donatie over op
rekening:
NL54INGB0004428359
van stichting Rode Morgen, onder vermelding ‘donatie PiB’.
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Vier 1 mei - de dag
van de arbeiders!
Al 125 jaar bestaat de dag van de
arbeiders. Dat is wat ‘s middags
gevierd wordt in Amsterdam met
vele anderen en ‘s avonds in Rotterdam - als je 1 mei op revolutionaire wijze wilt vieren.Het Rotterdams 1 mei-Comité organiseert nu voor de 31ste keer een
demonstratie op de internationale
dag van de arbeiders:

Neem een gratis
abonnement op de
digitale uitgave van

Post in Beweging
Mail:
pib@rodemorgen.nl

o.v.v. gratis digitaal abo
PIB

1 mei Rotterdam

verzamelen: 18.00 uurt
Stadhuis, Coolsingel 40.
19.00 uur vertrek demonstratie en na afloop feest
op het Schouwburgplein
1 Mei strijddag Vervolg op
1 mei vrij!
blz. 6
Politiek Cultureel Actie
Centrum Rode Morgen
Hembrugstraat 148 Amsterdam
Telefoon: 020-7855911
Open donderdag 19.00-21.00 u

Neem een abonnement op
de Rode Morgen
0 jaarabonnement € 6,80
0 steunabonnement € 11,35
0 gratis proefabonnement 3 nummers
Betaling na ontvangst van een acceptgirokaart.
Vul de bon in, uitknippenen opsturen:
Rode Morgen, Postbus 51245
3007 GE Rotterdam
16-4-2015

Of via email: redactie@rodemorgen.nl
U kunt natuurlijk ook bellen: 010-4199054
kijk op: www.rodemorgen.nl
NAAM...................................................
ADRES..................................................
POSTCODE/WOONPLAATS:
............................................................
amsterdam@rodemorgen.nl
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