
Het CAO-bod van PostNL voor de schalen een en twee
van PostNL is 4,5 procent loonsverhoging vanaf 1
april 2022 en 4,5 procent vanaf 1 juli 2023. Voor de
schalen drie tot en met zeven twee keer 4% en de
schalen acht tot en met 14 twee keer 2,5%. Hier
moet dan een verhoging van de pensioenpremie voor
de werkenden van 6% naar 7% vanaf. Dit ‘ultieme’
bod blijft ver achter bij de inflatie van 14,3 procent in
oktober 2022.

Terwijl PostNL 471 miljoen winst heeft vergaard in
2021 en 2020 door uitbuiting van de arbeidskracht
van de arbeiders, probeert het desondanks de lonen
terug te dringen naar een lager niveau, waardoor de
koopkracht een enorme dreun krijgt. Post- en pak-
ketwerkers willen daarom staken voor automatische
prijscompensatie en hogere lonen.
Door de prijsstijgingen van energie, benzine en bood-
schappen staat het water de arbeiders na aan de lip-
pen.

Het FNV-bestuur stelde PostNL een ultimatum,
waarop de postmonopolist niet reageerde. Op 18 no-
vember riepen bestuurders van de FNV daarna op tot
een landelijke staking van 36 uur bij PostNL op Black-
Friday (van vrijdag 25 november 4.00 uur tot zater-
dag 26 november 16.00 uur).
Daarop haalde de directie een rechter uit de zak, die
gevraagd werd de staking te verbieden. Dinsdag be-
paalde die rechter dat de landelijke staking alleen
door kan gaan als 90 procent van de chauffeurs en
pakketsorteerders en 70 procent van de pakketbe-
zorgers in dienst van PostNL blijft werken, zoge-
naamd om de bezorging van medische post en rouw-
post te garanderen. Dit is belachelijk en in feite een
verkapt stakingsverbod. Om dan vervolgens echter
alle acties af te blazen, dat is de verkeerde weg en
buigen voor de directie van PostNL.

Effectief actie voeren
Door het strijdbare vakbondswerk bij de posten

pakkettensorteercentra, waar de
werkers gezamenlijk in actieco-
mités van onderop stakingsacties
organiseren en landelijk samen-
werken, kan de gehele vakbonds-
macht worden ontplooid. Dit be-
tekent dat de sorteercentra wor-
den stilgelegd. Zo kunnen de
eisen worden binnengehaald.
De meeste werkers vonden toch
al dat anderhalve dag staken
deze week niet zou helpen. Zoals
een collega zei: “We moeten met
de kerst drie weken gaan staken
en de poort dichtlassen.”

De samenwerking tussen de sec-
toren kunnen na de landelijke
FNV-manifestatie in het Olym-
pisch stadion verder worden uit-
gebreid. Samen met andere sec-
toren de strijd aangaan voor
meer loon en automatische prijs-
compensatie.
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Stoppen met polderen
vakbondsmacht ontplooien!
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Voor volledig
en onbeperkt

stakingsrecht!

PostNL wilde de acties en stakingen van de
postwerkers via een kort geding stoppen.
Als drogreden voerde PostNL aan dat de be-
zorging van medische post en rouwpost in
gevaar zou komen. De rechter bij het kort
geding kondigde vervolgens in feite een sta-
kingsverbod af.

Wat blijft er over van het recht om te staken
als – zodra het wordt gevoeld door de bazen
– stakingen worden verboden, opgeschort of
ernstig ingeperkt?

De arbeidersbeweging kan zich het recht om
te staken niet uit de handen laten slaan.

• Voor volledig en onbeperkt
stakingsrecht
• Weg met de beperkingen opgelegd
door rechtbanken en
arbitragecommissies!

Prijsontploffingen brengen de
werkers overal in beweging
In heel Europa eisen werkers loonsverhogingen en
maatregelen tegen de kapitalistische prijsopdrijvin-
gen. In België en Griekenland was 9 november een
nationale stakingsdag. In beide landen ging het
vooral om de koopkracht van de lonen. De actie- en
stakingsdag was goed voorbereid door de vakbonden.
Het is een algemeen protest tegen de hele regerings-
politiek: de regering legt de prijsopdrijving en winst-
makerij van de olie- en energieconcerns niets in de
weg, maar wentelt de crisislasten af op de bevolking.
Mensen kunnen de huur niet meer betalen, bij velen
is de elektriciteit afgesloten, steeds meer mensen
kunnen minder voedsel kopen.
In België lagen drie zeehavens stil, driekwart van het
treinverkeer viel uit, 60 procent van het vliegverkeer
en de helft van de bussen. Stakers hielden honderden
pickets bij grote bedrijven en winkelcentra, de post
werd niet bezorgd, veel scholen bleven gesloten.
In Griekenland was er een 24-uursstaking op 9 no-
vember. In vrijwel alle sectoren van industrie, handel,
openbare leven, veerboten en havens werd gestaakt.
Wekenlang werd gemobiliseerd en werkers van staal-
bedrijf Larko en havenbedrijf Cosco liepen hierbij
voorop. Over het hele land demonstraties in grote
steden, tienduizenden kwamen naar de manifestatie
in het centrum van Athene. Studenten protesteerden
tegen de bezuinigingen in het onderwijs het gebrek
aan woonruimte, meer personeel in de gezondheids-
zorg werd geëist.
In Engeland zijn er stakingen in iedere sector, waar-
onder de Royal Mail.
In Frankrijk legden de langdurige stakingen bij de
olieraffinaderijen een derde van de pompstations
droog. Op 10 november was er ook een landelijke
actie in veel sectoren. Op 2 december is er een lande-
lijke actie in Italië. In Duitsland organiseert de grote
vakbond IG Metall waarschuwingsstakingen. Op 10
november gingen in Bulgarije duizenden de straat op
voor hogere lonen als compensatie voor de drastische
prijsstijgingen in dit EU-land met de meeste armoede.
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