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CAO
eis
inflatiecorrectie
en
herstel
koopkracht!
Op de dag dat de PostNL CAO
afliep, 31 maart 2022, waren we
met de ‘Post in Beweging’ aan
de poort bij het ScB in Amsterdam. Collega’s daar vinden dat
er so wie so een behoorlijke
loonsverhoging moet komen en
een betere vergoeding van de
kosten om naar je werk te komen: ‘je schrikt als je bij de

pomp komt’.
Een ander belangrijk punt is een betere RVU regeling.
In theorie zou je
maximaal drie jaar
eerder
dan
je
AOW-leeftijd vervroegd kunnen uittreden, maar dan
hou je geen leefinkomen
baar
meer over.

Uit de enquete van
de FNV over de eisen die op de onderhandelingstafel
gelegd moeten worden blijkt dat
postwerkers in het algemeen de
eis voor een inflatiecorrectie en
daarboven op een bruto bedrag
steunen. Zeker de helft van degenen die reageerden stelt ook
dat de werkdruk op de vestigingen te hoog is, er is teveel werk
en er zijn te weinig menVervolg
sen.
op
blz. 2

Vervolg - CAO - eis inflatiecorrectie en herstel koopkracht

De eis van 14 euro als minimum
uurloon vereist een goede discussie onder collega’s op de vestigingen, belangrijk is ook dat
postbezorgers onder de PostNL
CAO gaan vallen. De vakbondseis voor één CAO voor alle
postwerkers is waard om voor te
vechten, het zorgt ervoor dat
onze krachten niet nodeloos verdeeld worden.

bod van PostNL gewoon onacceptabel is, iets van 2,5 % per jaar
voor de komende twee jaar. Bij de
actie van de postbezorgers op de
Dam in februari gaven collega’s al
aan dat het tijd wordt voor een
waarschuwingsstaking. De laatste
loonaanpassing volgens hun CAO
was 1% per 1 juli 2021. De loonsverhoging volgens de PostNL CAO
was bij elkaar over heel 2021:
1,5% - tel uit je verlies!
Verlaging RAU is schandalig

Voor de Postbezorgers CAO gaan
de onderhandelaars nog een keer
weer aan tafel omdat het ‘laatste’

De mededeling van PostNL dat
postwerkers in juni een ‘Resultaat
afhankelijk uitkering’(RAU) van
2% in plaats van 3% krijgen, verdient een stevig antwoord. En
deze RAU geldt voor beide CAO’s.
Een forse loonsverhoging is nodig
voor een leefbaar inkomen en je
zou niet afhankelijk moeten zijn
van een resultaatafhankelijke uitkering één maal per jaar. Maar ook
hierop nog korten - omdat de officiele ‘klanttevredenheid’ 94% was
in plaats van de norm van 95% is een belediging die een antwoord
van alle werkers bij de post verdient!

Neem een gratis abonnement
op de
digitale uitgave van
Post in Beweging
Mail: pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis
digitaal abo PIB

Lees dagelijks
Rode Morgen nieuws
op www.rodemorgen.nl

Iedere loonsverhoging
die minder is dan
de inflatie betekent
inkomensachteruitgang
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‘Eerlijke
gasprijzen’
Dat de prijzen van elektriciteit, olie
en gas de pan uitrijzen heeft niets
te maken met hogere productiekosten. De adviesprijs voor benzine of diesel is niet door god gegeven. De enige reden is dat er
minder op de markt wordt gebracht - of als strafmaatregel voor
Rusland niet gekocht mag worden.
Mensen en bedrijven hebben toch
energie nodig en dat geeft landen
en bedrijven de gelegenheid veel
hogere prijzen te vragen en gigantische winsten te maken. Gevolg is dat miljoenen mensen in
energiearmoede moeten leven. Zo
gaat dat in de kapitalistische
winsteconomie.

Kom naar de
vergadering van
Post in Beweging
maandag
25 april 2022
15.30 - 17.00 uur
Rode Morgen
Hembrugstraat 148
Amsterdam

Betalen wat het waard is?
Zelfs een paar Europese regeringen vragen zich af: kan dat niet
een beetje minder? Kunnen we
geen maximum aan de gasprijs
stellen? Maar die vinden onze
VVD-premier op hun weg. Volgens
Rutte is dat namelijk ‘niet eerlijk’:
“Landen als Qatar en de Verenigde
Staten bijvoorbeeld, daarvan importeert de EU nu juist vloeibaar
gas om minder afhankelijk te zijn
van Russisch gas. Dan zeg je ook
tegen die leveranciers dat je ze
niet gaat betalen wat het waard
is.” De VS is geen armlastig land
en Qatar is het land met het hoogste percentage miljonairs ter wereld en bij de energieconcerns
klotst het geld naar binnen.
Rutte doet ook geen moeite om uit
te leggen waarom het gas nu
opeens meer waard is dan een
halfjaar geleden. Bij het verdedigen van kapitalistische belangen
worden eerlijkheid en logica verkracht.
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Naoorlogs
inflatie-record
Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) maakte vrijdag 1 april
bekend dat de inflatie in maart is gestegen tot 11,9 procent. Dat is
in de naoorlogse geschiedenis nooit voorgekomen. Alleen in 1975,
in de nasleep van de oliecrisis, werd een vergelijkbaar hoog maandcijfer gemeten van 11,1 procent. De aanjager van dit alarmerende
inflatiecijfer zijn de energieprijzen. Die lieten een stijging zien van
102,9 procent, ofwel een ruime verdubbeling van de prijs ten opzichte van een jaar geleden.
Categorieën als voeding, diensten en industriële goederen kenden
in maart prijsstijgingen van respectievelijk 5,5, 2,1 en 4,2 procent.
Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) verklaart: ‘dat het
regering het koopkrachtverlies dat hieruit voortkomt niet volledig
zal kunnen compenseren’. Rutte zegt: ‘dat alle Nederlanders dit jaar
iets armer worden’. Voor de werkende mensen is inflatie diefstal. De
prijzen stijgen en je kan voor je loon minder kopen. De werkenden
strijden voor hogere lonen. Bijvoorbeeld postbezorgers eisen, net
zoals de werkers in de zorg en de schoonmaak, een verhoging van
het minimumuurloon van 10,34 naar 14 euro. Voor de kapitalist betekent hoger loon minder winst. Winst is onbetaalde arbeid. Een
deel van de arbeidskracht van de arbeider steekt de kapitalist in
zijn zak. Dit loonsysteem is gebaseerd op uitbuiting van arbeiders.
Het geeft perspectief aan de
strijd voor hogere lonen om
deze te verbinden met de strijd
voor een socialistische maatschappij - waarin deze uitbuiting, dit loonsysteem is afgeschaft.
 Omhoog met lonen, uitkeringen en pensioenen!
 Minimumloon van 14 uur
per uur!
 Herstel van automatische
prijscompensatie!
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Postbezorgers, sorteerders en
voorbereiders
samen vakbondsmacht ontplooien
De postbezorgers werkzaam bij
PostNL zitten nu al een half jaar
(vanaf 1 oktober 2021) zonder
nieuwe CAO. Postbezorgers voerden actie bij het hoofdkantoor in
Den Haag en op de Dam in Amsterdam. De belangrijkste eis
waarvoor ze strijden is een hoger
loon, een minimumloon van 14
euro per uur. Terwijl PostNL in
2021 258 miljoen winst maakt
met de uitbuiting van de arbeidskracht van de werkers, is het loon van
de
postbezorgers
een minimumloon dat tien tot elf euro
per uur bedraagt.
Hiervan kunnen ze
niet rondkomen.

op 7,7 procent. Maar in werkelijkheid kan dat hoger uitpakken.
Macht ontwikkelen
en druk zetten
Het is duidelijk dat PostNL alleen
door het ontplooien van de vakbondsmacht onder druk kan worden gezet om de gerechtvaardigde eisen van de werkers in te
willigen. Bij grote vakbondsbijeenkomsten
kunnen
naast postbezorgers
ook werkers die vallen onder de grote
CAO – die eind maart
afliep – samenkomen. Zoals de posten pakketsorteerders
en chauffeurs en
voorbereiders.
De
grote CAO is eind
maart afgelopen. Daar kunnen ze
de situatie bespreken en bepalen
wat de eisen zijn, welke acties
en/of stakingen er worden gevoerd, enzovoorts. Post in beweging stelt de volgende eisen voor :

Eén CAO voor
de gehele
post- en
pakkettensector

Het laatste loonbod
van PostNL is voor
trede 1, 2, 3, een gemiddelde
loonstijging van 2,5 procent per
jaar. Dit wezen de bonden af. De
4,8 procent die de bestuurders op
13 januari 2022 als looneis op tafel legden is achterhaald en is
koopkrachtachteruitgang. Terwijl
de prijzen door het dak schieten
holt de koopkracht met grote
sprongen achteruit.
Op 1 april staat in de NRC dat volgens modellen van de Rabobank
de inflatie over heel 2022 uitkomt

 Lonen omhoog
 Automatische prijscompensatie
 14 euro minimumloon en afschaffen jeugdlonen nu!
 Vaste banen
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Steun Post in Beweging
Iedere maand brengen we Post
in Beweging uit. Een paar honderd postwerkers in heel Nederland hebben een gratis digitaal
abonnement. De papieren uitgave wordt vanwege de coronamaatregelen wat beperkter verspreid, maar inmiddels wel weer
maandelijks uitgedeeld.
Post in Beweging steunt de postwerkers door dik en dun in hun

strijd voor de arbeiders belangen. En we weten dat veel collega’s ons een warm hart toedragen. 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 vermelding ‘bijdrage PiB’.

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

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
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Vervolg Vier 1 mei - de internationale
dag van de arbeiders

voor de verschrikkingen van de
oorlog.
De mensen krijgen vele problemen op hun dak, maar zien vaak
de oorzaak niet. Het uitbuitingskapitalisme leidt tot armoede,
wooncrisis, werkloosheid en
aantasting van het milieu. Zo
houdt het kapitalisme de vooruitgang van de mensen tegen,
vanwege de eigenbelangen van
enkelen. Automatisering zou het
werk voor arbeiders lichter,
schoner en veiliger kunnen maken en er zou korter gewerkt
kunnen worden. Maar ondernemers denken in winst, dus
schrappen zij banen.
1 Mei: het kan anders!
Op 1 mei vieren we dat er een
alternatief is voor dit onderdrukkende systeem: het socialisme een
bevrijde
maatschappij
waarin niet meer de winst, maar
de mens centraal staat en
waarin werkers zelf bepalen hoe
en wat geproduceerd wordt.
Dan kan men automatiseren en

Rode Morgen
afdeling Amsterdam
Hembrugstraat 148
Amsterdam
Telefoon:
020-6206037

de werkdag verkorten met behoud van loon, dus zonder
werkloosheid.
Het socialisme is de logische oplossing voor het vastlopende kapitalisme - dat meer problemen
maakt dan het kan oplossen.
 Voor vriendschap tussen de
volkeren!
 Een toekomst voor jongeren, echte democratie voor
de meerderheid, zonder uitbuiting van mens en milieu,
Socialisme!
 30-urige werkweek met behoud van loon!
 Vaste banen, volwaardig
loon – voor jong en oud!
 Weg met vreemdelingenhaat, voor de internationale
eenheid en solidariteit van
arbeiders en volkeren!

Demonstraties
zondag 1 mei
Rotterdam

1 meicomité Rotterdam
13.00 uur stadhuis
Coolsingel
www.eenmeicomite.nl

Utrecht

FNV
13.00 uur Jaarbeurs
Utrecht
www.fnv.nl/acties/dagvan-de-arbeid-2022#/
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Vier 1 mei
de internationale dag
van de arbeiders!
Over de hele wereld wordt de
dag van de arbeiders gevierd. In
de meeste landen is het een nationale feestdag, een vrije dag.
1 mei is ook een strijddag van
de arbeiders – waar concrete eisen worden gesteld die worden
verbonden met de eis van de
bevrijding van uitbuiting en van
de aantasting van natuur en klimaat.
Arbeiders in Oekraïne, Rusland
en in NAVO- en EU-landen zullen 1 mei vieren en eisen dat de
oorlog onmiddellijk beëindigd
wordt. Arbeiders moeten niet op
elkaar schieten, maar de heersende klasse – de oorlogssto-
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kers - aanvallen.
Stop alle imperialistische
agressie: van Rusland en
VS/NAVO/EU!
Vanwege het concurrentiekapitalisme beginnen imperialisten
oorlogen. Zij willen grondstofen afzetgebieden op elkaar veroveren of verdedigen. De NAVO
is met twaalf nieuwe lidstaten
tot aan de Russische grens uitgebreid. De Russische agressie
in Oekraïne leidt tot
massale verwoestingen, Vervolg
op
doden en vluchtelingen.
blz.7
De mensen draaien op

