
De FNV viert 1 mei in Amsterdam. Om 13.00 uur wordt verzameld bij
de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Vanaf die plek start om
14.00 uur een demonstratie naar het Museumplein.

Demonstreer met ons mee. Je
kunt ons herkennen aan de vlaggen
van de Rode Morgen en onze span-
doeken. Op het Museumplein wordt
om 15.00 uur een manifestatie ge-
houden. De Rode Morgen heeft daar
ook een stand. Bezoek onze stand
voor een gesprek en voor interes-
sante informatie.

Het Rotterdams 1 mei-comité or-
ganiseert voor de 33e keer de 1
mei-demonstratie. Er wordt vanaf
18.00 uur verzameld voor het stad-
huis aan de Coolsingel. Wil je mee
met ons naar Rotterdam
neem op tijd contact met ons
op. Je bent van harte wel- Postbodes en voorbereiders sa-

men met solidaire postbezorgers
trokken 28 maart in een enthou-
siaste demonstratie over de John
Frostbrug in Arnhem. Een zelfge-
organiseerde actie door de colle-
ga’s van de BLG/FNV Nijmegen –
Voorbereiden, Autodienst en Be-
zorgen.
Voorbereiders en postbodes daar
zijn vorig jaar, na een brand in
Nijmegen, gedwongen overge-
plaatst naar de voorbereidingslo-

catie in Arnhem. Zij eisen
nu doorbetaling van de
extra reistijd en reiskosten
van en naar Arnhem.
Deze vergoedingen zijn
tot 21 maart grotendeels
door de verzekering be-
taald, PostNL wil deze nu
afschaffen, terwijl zij meer
dan een miljoen euro
heeft verdiend aan de
voortijdige verhuizing.
Voorbereiders en postbe-
zorgers zijn het zat dat
PostNL telkens weer ma-
nieren vindt om zich te
verrijken ten koste van de

postwerkers.

Strijdbare collega’s tegen
‘gesol en uitbuiting’

De ‘Nijmegenaren’ voeren sinds
maart 2016 actie tegen een
nieuwe WTR (Werktijdregeling)
met te krappe werktijden en te-
gen het ontslag van collega’s. De
solidaire postbezorgers
voeren ook actie omdat zij
niet akkoord gaan met de
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kom. Om 19.00 uur vertrekt de
demonstratie naar het Schouw-
burgplein, waar een feestpro-
gramma is.

Werkers tegenover
postbazen

PostNL maakt in 2016 280 mil-
joen winst en betaalt de aandeel-
houders voor het eerst in vijf jaar
weer dividend. Dat maakte CEO
Herna Verhagen op 27 februari
bekend. Tegelijkertijd liet de post-
bazin weten, dat tot 2020 vele
honderden banen verdwijnen. De
belangen van de werkers bij de
post en de pakketten en de aan-
deelhouders en de postbazen
staan lijnrecht tegenover elkaar.
Het kapitalistische privébezit van
het postbedrijf en hun streven
naar maximale winsten betalen
de werkers met ontslagen en ver-
hoging van de uitbuiting van hun
arbeidskracht.

Een probleemsysteem

Dit kapitalisme leidt tot oorlogen
om olie- en afzetgebieden. Ver-
woesting, doden en vluchtelingen

zijn het gevolg. Het uitbuitingska-
pitalisme leidt tot armoede, crisis
en werkloosheid. Het winstkapita-
lisme vernielt ook het natuurlijk
leefmilieu, want voor hun winst
houden de Shells en Exxons
schone energie tegen.
Het kapitalisme houdt alle voor-
uitgang voor 99 procent van de
mensen tegen, vanwege de ei-
genbelangen van de 1 % rijksten.

1 Mei: het kan anders!

Op 1 mei vieren we dat er een al-
ternatief is voor dit onderdruk-
kende systeem: het socialisme -
een bevrijde maatschappij waarin
niet de winst, maar de werkers
bepalen hoe en wat geproduceerd
wordt. Zij kunnen nieuwe tech-
nieken gebruiken om hun werk
lichter, schoner en veiliger te ma-
ken. Werkloosheid hoeft niet
meer, omdat niet de winst, maar
de mensen voorop staan. Het so-
cialisme is de logische oplossing
voor het vastlopende kapitalisme,
dat meer problemen maakt dan
het kan oplossen.
Arbeiders van de hele wereld

verenigt u!

eenzijdige wijziging
van aanlevertijden
door PostNL.
Begonnen met een
handtekeningenactie
in maart 2016 en ver-

volgens stakingsacties in juni,
hebben zij in oktober nog een so-
lidaire werkonderbreking gehou-
den, waardoor PostNL gedwon-
gen werd het contract van een
kritische collega te verlengen.

Het echte vakbondswerk

Zij hebben in alle acties een
strijdbare bedrijfsledengroep we-

ten op te bouwen, waarin niet al-
leen voorbereiders, postbodes en
postbezorgers, maar ook collega’s
van Autodiensten samenwerken
en zelf het vakbondswerk aan-
pakken. Zij nemen steeds initia-
tieven voor collectieve actie en
organiseren ook de wederzijdse
solidariteit. Een hartverwarmend
voorbeeld voor iedere postwerker
die zich niet neerlegt bij de werk-
druk, de loonroof en ontslagen.

Een strijdbaar voorbeeld dat
solidariteit verdient

De collega’s in Arnhem en Nijme-
gen zijn terecht
trots op hun ge-
slaagde actie. Zij
beraden zich nu
hoe zij verder
bouwen op dit
fundament. Zij
staan klaar om
opnieuw in actie
te komen als
PostNL niet over
de brug komt en
hun eisen inwil-
ligt.
Post in Beweging
roept op hun ac-
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Wat vind jij?
Geef je mening over Post in
Beweging en contact over
wat we kunnen doen om de
strijd concreet vooruit te
brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl
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ties op iedere mogelijk manier
te ondersteunen, zij verdienen
niet alleen solidariteit in de
strijd tegen de praktijken van
PostNL, het is ook een voor-
beeld dat navolging verdient.
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Solidariteit met de
acties van collega’s
Bijvoorbeeld door een steun-
verklaring te maken met een
aantal collega’s of een solida-
riteitsfoto. Deze kun je op-
sturen naar: 
thelastpostnijmegen@gmail.
com. Graag een cc aan:
pib@rodemorgen.nl

Steun
Post in Beweging

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00   
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

Iedere maand delen we de Post in
Beweging uit aan de poort bij het
sorteercentrum Australiëhaven-
weg (ScB) en bij de voorberei-
dingslocatie Johan Huizingalaan
(JHL) in Amsterdam. Daarnaast
hebben een paar honderd post-
werkers in heel Nederland een
gratis digitaal abonnement op de
PiB. Aan de poort geven collega’s
soms spontaan geld of laten op
een of andere manier blijken het
goed te vinden wat we schrijven.
We verzoeken nu alle postwerkers
en andere lezers van Post in Be-
weging om ons financiëel te steu-
nen. Je kunt een steunbijdrage
geven aan de uitdelers bij de
poort. Of een steunbijdrage over-
maken op rekeningnummer:
NL54INGB0004428359 van Stich-
ting Rode Morgen, onder vermel-
ding ‘bijdrage PiB’.

Versterk Post in Beweging –
wordt donateur van de Rode
Morgen

Je kunt de Post in Beweging ook
duurzaam versterken door de
maandelijkse uitgave met een
vast bedrag – klein of groot - te
steunen als donateur van de Rode
Morgen. Door bijvoorbeeld maan-
delijks een donatie over te maken
op rekeningnummer:
NL54INGB0004428359 van Stich-
ting Rode Morgen o.v.v. ‘Donatie’.
Vraag bij de uitdelers van de PiB
om een donateursformulier. Do-
naties aan de Rode Morgen zijn
fiscaal aftrekbaar (de Rode Mor-
gen is een ANBI-stichting).

Solidariteit
Post in Beweging

Post in Beweging heeft de actie-
voerende collega’s uit Arnhem en
Nijmegen een solidariteitsverkla-
ring gestuurd:

Solidariteitsverklaring

Beste collega’s,

Wij, Post in Beweging van de
Rode Morgen, steunen jullie,
voorbereiders en postbodes, on-
voorwaardelijk in de actie van
vandaag die jullie voeren tegen
PostNL.
Het is gerechtvaardigd en moedig
van jullie om een streep te zetten
onder het gesol en de uitbuiting.
De eis van doorbetaling van tijd
en kosten om je werk te kunnen
doen, is volkomen terecht.
Wij ondersteunen de oproep van
de BLG/FNV Bezorgen en Voorbe-
reiden om zelfstandig en geza-
menlijk voor je belangen op te
komen.
Wij maken jullie actie bekend bij
collega’s van de vestigingen in
Amsterdam en alle lezers van
Post in Beweging. Wij roepen hen
op om jullie actie op de een of an-
dere manier te steunen. Jullie
voorbeeld verdient navolging!

Heel veel succes!

Post in beweging

Vervolg
acties postcollega’s

Arnhem en Nijmegen



in de Cao-onderhandelingen is dat
de kwaadheid over de verslechte-
ringsvoorstellen van PostNL omgezet
moeten worden in effectieve actie.
Dat niet onderhandeld gaat worden
over inleveren, dat de polder-onder-
handelaars stoppen met toegeven
aan de eisen van PostNL. Dat post-
werkers hun positieve eisen opstel-
len voor loonsverhoging, vaste con-
tracten, vaste roosters, meer colle-
ga’s in vaste dienst. Niemand over-
compleet, geen ontslagen!

2000 tot 2400 ‘fulltime equiva-
lenten’(fte’s) gaat PostNL schrap-
pen bij de postdivisie tot 2020.
Omdat bij PostNL gemiddeld twee
deeltijders één voltijdbaan bezet-
ten betekent dit dat 4000 tot
4800 banen in vier jaar tijd ver-
dwijnen. Bij pakketten ‘hoopt’ de
directie 1600 banen te realiseren.
Dat zijn vooralsnog de plannen
van de directie van PostNL. 
Voor aandeelhouders is de bood-
schap een stuk feestelijker. In
2016 maakte PostNL 280 miljoen
euro winst. PostNL gaat boven-
dien over 2016 - voor het eerst in
vijf jaar en een jaar eerder dan
toegezegd - weer dividend uitke-
ren, het voorstel aan de aandeel-
houdersvergadering van 18 april
is 12 cent per aandeel.

PostNL wil door de toezegging
van dividend de aandeelhouders
tevreden stellen en aan zich bin-
den. De Amerikaanse aandeel-
houder Causeway Capital was de
grootste belegger in PostNL, maar
verkocht zijn belang nadat PostNL
onder druk van de regering het
overnamebod van BPost afwees.
Causeway kocht vervolgens een
groot aandelenpakket bij AkzoNo-
bel.

Maximale winst

Monopoliekapitalisten zoals
PostNL en hun internationale
aandeelhouders kunnen al-
leen genoegen nemen met
maximale winstopbrengst
voor de investering van hun
kapitaal. Wanneer er voor

minder dan de maximale winst
(=maximale uitbuiting) wordt ge-
produceerd, ontstaat het gevaar
van overname, wegconcurreren
of het weglopen van aandeelhou-
ders. Maar noch de directie noch
de speculant kunnen willekeurig
bepalen of er winst wordt ge-
maakt. Winst is een vorm die de
meerwaarde krijgt die de arbei-
ders produceren – en hun wordt
ontnomen. Arbeiders betalen dat
met ontslagen en verhoging van
de uitbuiting van de arbeids-
kracht.

Cao-strijd… 

Om de dreigende ontslagen tegen
te gaan zullen de collega’s bij
PostNL hùn plan moeten gaan
trekken, zich moeten organiseren
en de strijd aangaan voor hùn be-
langen en hun banen. De looptijd
van de huidige Cao voor PostNL
Productie en Pakketten is tot en
met 31 maart 2017. Met ingang
van deze datum is ook de laatste
5% Tot op zaterdag ‘aangepast’
tot 0%.

… staat voor de deur

De harde les van de vorige ronde

4 5

Geen
ontslagen!

Vervolg
geen ontslagen! Kom naar de

vergadering van

Post in Beweging

maandag
24 april 2017

19.30 uur
Rode Morgen

Hembrugstraat  148
Amsterdam

Aanval op ontslagbescherming
Verschillende ondernemersorganisaties eisen van de vakbonden dat
zij akkoord gaan met een verder uitkleden van de arbeidersrechten bij
een contract voor onbepaalde tijd. Zij dreigen dat anders te regelen
met de politieke partijen die de meeste kans hebben in de nieuwe re-
gering te komen. VVD, D66 en CDA zijn daarvoor en het standpunt
van GroenLinks is niet veel beter. Zij verkopen hun afbraakplannen
met de bekende leugens waar alle flexibilisering mee wordt verkocht:
‘Als de vaste baan minder vast wordt, zullen meer mensen zo’n baan
krijgen, in plaats van een tijdelijke, oproep- of uitzendbaan. Terpstra
van UNETO-VNI (vooral installatiebedrijven) was trouwens een aantal
jaar geleden voorzitter van vakbond CNV.
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Solidariteit met de
acties van collega’s
Bijvoorbeeld door een steun-
verklaring te maken met een
aantal collega’s of een solida-
riteitsfoto. Deze kun je op-
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Steun
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Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00   
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
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ten op te bouwen, waarin niet al-
leen voorbereiders, postbodes en
postbezorgers, maar ook collega’s
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en zelf het vakbondswerk aan-
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solidariteit. Een hartverwarmend
voorbeeld voor iedere postwerker
die zich niet neerlegt bij de werk-
druk, de loonroof en ontslagen.

Een strijdbaar voorbeeld dat
solidariteit verdient

De collega’s in Arnhem en Nijme-
gen zijn terecht
trots op hun ge-
slaagde actie. Zij
beraden zich nu
hoe zij verder
bouwen op dit
fundament. Zij
staan klaar om
opnieuw in actie
te komen als
PostNL niet over
de brug komt en
hun eisen inwil-
ligt.
Post in Beweging
roept op hun ac-
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Wat vind jij?
Geef je mening over Post in
Beweging en contact over
wat we kunnen doen om de
strijd concreet vooruit te
brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl

Vervolg

post
collega’s

Arnhem en
Nijmegen

in actie

Neem een gratis
abonnement op de digitale

uitgave van 
Post in Beweging

Mail: pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis digitaal abo PIB

Vervolg

vier
1

mei



De FNV viert 1 mei in Amsterdam. Om 13.00 uur wordt verzameld bij
de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Vanaf die plek start om
14.00 uur een demonstratie naar het Museumplein.

Demonstreer met ons mee. Je
kunt ons herkennen aan de vlaggen
van de Rode Morgen en onze span-
doeken. Op het Museumplein wordt
om 15.00 uur een manifestatie ge-
houden. De Rode Morgen heeft daar
ook een stand. Bezoek onze stand
voor een gesprek en voor interes-
sante informatie.

Het Rotterdams 1 mei-comité or-
ganiseert voor de 33e keer de 1
mei-demonstratie. Er wordt vanaf
18.00 uur verzameld voor het stad-
huis aan de Coolsingel. Wil je mee
met ons naar Rotterdam
neem op tijd contact met ons
op. Je bent van harte wel- Postbodes en voorbereiders sa-

men met solidaire postbezorgers
trokken 28 maart in een enthou-
siaste demonstratie over de John
Frostbrug in Arnhem. Een zelfge-
organiseerde actie door de colle-
ga’s van de BLG/FNV Nijmegen –
Voorbereiden, Autodienst en Be-
zorgen.
Voorbereiders en postbodes daar
zijn vorig jaar, na een brand in
Nijmegen, gedwongen overge-
plaatst naar de voorbereidingslo-

catie in Arnhem. Zij eisen
nu doorbetaling van de
extra reistijd en reiskosten
van en naar Arnhem.
Deze vergoedingen zijn
tot 21 maart grotendeels
door de verzekering be-
taald, PostNL wil deze nu
afschaffen, terwijl zij meer
dan een miljoen euro
heeft verdiend aan de
voortijdige verhuizing.
Voorbereiders en postbe-
zorgers zijn het zat dat
PostNL telkens weer ma-
nieren vindt om zich te
verrijken ten koste van de

postwerkers.

Strijdbare collega’s tegen
‘gesol en uitbuiting’

De ‘Nijmegenaren’ voeren sinds
maart 2016 actie tegen een
nieuwe WTR (Werktijdregeling)
met te krappe werktijden en te-
gen het ontslag van collega’s. De
solidaire postbezorgers
voeren ook actie omdat zij
niet akkoord gaan met de
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steun
prijs

€ 0,20

Acties
collega’s
Arnhem en
Nijmegen
verdienen
solidariteit

Vervolg
op

blz. 2

Vier 1 mei 
internationale strijddag

van de arbeiders!

Rode Morgen
afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open dinsdag, woensdag

en donderdag
11.00-15.00 u

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op
www.rodemorgen.nl

Vervolg
op

blz. 7


