
Demonstratie
postbodes en
sorteerders in
Rotterdam
Honderden postwerkers uit het
hele land hebben zondag 12 september in het centrum van Rotter-
dam gedemonstreerd tegen massaontslag en urendiefstal bij TNT. De
demonstratie is georganiseerd door postwerkers uit Rotterdam
samen met ‘Red de Postbode’ en de SP. Het is duidelijk dat de TNT-
ers bereid zijn om samen de mouwen op te stropen. Hoewel een
spreekster van de ABVAKABO verklaart dat de stakingskassen vanaf
nu geopend zijn, zegt zij ook dat ‘pas de kerstperiode een goed mo-
ment is om te gaan staken’. Dit terwijl al vanaf 1 oktober 2010 de
eerste golf van ontslagen is aangekondigd! De banen zouden in een
periode van twee jaar moeten verdwijnen. In 2009 zijn bij TNT Ex-
press al 2545 postarbeiders vertrokken en bij TNT Post
hebben 4377 postwerkers hun baan verloren.

8

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, uitknippen en opsturen naar:
Rode Morgen, Postbus 51245
3007 GE Rotterdam

21-9-2010
Of via email: redactie@rodemorgen.nl
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010-4199054
kijk op: www.rodemorgen.nl
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Tegen massaontslag
en urendiefstal

bijeenkomst voor TNT-ers
door Post in Beweging

zondag 26 september 13.00 uur

De postwerkers leggen zich niet
neer bij het massaontslag, de
urendiefstal en de intimidatie bij
TNT. Dit blijkt tijdens de vak-
bondsbijeenkomst op 6 septem-
ber in Nieuwegein, waar ruim
1300 postwerkers bijeen waren
en op 12 september in Rotter-
dam bij de demonstratie van
postbodes en sorteerders, waar
ruim 600 mensen op af kwamen. 

Ondanks winst massaontslag

Vanaf 1 oktober vallen de eerste
van de in totaal 15-duizend ont-
slagen. TNT wil de postbodes en
de sorteerders met een vast con-
tract van 25 uur of meer, er bin-
nen nu en twee jaar uit gooien.

De overige postwerkers moeten
op andere tijden werken, uren en
toeslagen inleveren, kortom loon
inleveren. TNT heeft verklaard
begin 2011 TNT Express en TNT
Post te willen splitsen. Door het
massaontslag en de urendiefstal
wil TNT de loonkosten omlaag
brengen om zo TNT Post uitge-
kleed aan de toekomstige over-
name- of fusiekandidaat over te
kunnen doen. TNT wil een bedrijf
dat zich toelegt op deeltijdarbeid.
Het vaste contract wordt eerder
uitzondering dan regel. Via de
achterdeur verdwijnen de post-
bode en de -sorteerder en via de
voordeur komt de rechteloze,
flexibele slecht betaalde postbe-
zorger en de uitzendkracht bin-
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nen. Een collega die werkt op het
sorteercentrum brieven Austra-
liëhavenweg in Amsterdam en
overcompleet is verklaard, zegt:
”We moeten in actie komen,
want TNT verklaard ons over-
compleet, terwijl er gewoon
winst wordt gemaakt”. Het eer-
ste half jaar van 2010 heeft TNT
146 miljoen nettowinst gemaakt
en uitgekeerd aan de aandeel-
houders. Daarnaast is er 168
miljoen uit het kasboek gehaald
om de ontslagplannen en de so-
ciale plannen mee te financieren. 

Acties postwerkers

Op de landelijke actiebijeen-
komst van ABVAKABO FNV, CNV
Publieke Zaak en de BVPP wordt
een postbode uit Rotterdam met
groot enthousiasme en applaus
onthaald als hij zegt: “De bonden
willen onderhandelen en praten,
maar doen verder niets. Het is
nu tijd voor echte actie. Het is nu
tijd om echt iets te doen.” Op de
bijeenkomst krijgen de postwer-
kers zelf nauwelijks de gelegen-
heid hun voorstellen en ideeën

naar voren te
brengen. 
De bestuurders
nemen alle tijd
om te vertellen
dat TNT ge-
dwongen is tot
kostenbespa-
ring en dat de
postbodes en
s o r t e e r d e r s
daarom nu

moeten eisen dat er minder ge-
dwongen ontslagen vallen. Op 7
september sturen de bonden een
brief aan TNT dat het aantal ge-
dwongen ontslagen veel te hoog
uitvalt en volgens hun bereke-
ning 8000 is. In de media ver-
spreid de directie van TNT nu het
verhaal, dat er ‘slechts’ 4500 ge-
dwongen ontslagen vallen. Komt
TNT de postwerkers nu tege-
moet? Nee!  Want al op 29 ja-
nuari 2010 toen de bonden een
CAO principeakkoord afspraken
met TNT en weigerden de strijd
te organiseren tegen het massa-
ontslag, verklaarde BVPP be-
stuurder Paul Jekkers , ‘dat er
sprake zou zijn van vierenhalf-
tot vijfduizend gedwongen ont-
slagen.’  

Perspectief

Er is genoeg werk binnen TNT in
de sorteercentra, bij de pakket-
ten en op straat. Perspectief voor
de collega’s bij de post komt er
alleen als de strijd wordt georga-
niseerd voor het behoud van álle
arbeidsplaatsen. En voor een 30-

De Rode Morgen is er duidelijk
over: wij willen het kapitalisme
niet. Wij willen geen systeem
dat sociale achteruitgang, ar-
moede, oorlog, milieuvernieti-
ging veroorzaakt. Terwijl door
de vooruitgang van wetenschap
en techniek iedereen op de we-
reld een goed leven kan hebben.
Wij willen vooruit naar het echte
socialisme, waarin werkende
mensen zelf bepalen wat met de
resultaten van hun werk ge-
beurt.

De Rode Morgen bouwt aan de
nieuwe arbeiderspartij, die
nodig is om de toekomst te be-
vechten. Een partij die staat
voor een maatschappij waar de
arbeiders en werkende mensen
het voor het zeggen hebben,
een maatschappij waarin de be-
hoeften van mensen en niet de
winst centraal staat. Wij vinden
dat alleen het echte socialisme
werkende mensen op de wereld
een toekomst biedt.
Daarom zoeken we werkers bij
TNT en andere bedrijven op. We
staan aan de poort om de speci-
ale uitgave voor de TNT-ers –
Post in Beweging - uit te delen
en onze maandkrant de Rode
Morgen te verspreiden. Ieder die
bij TNT werkt, sorteerder, partti-
mer, fulltimer, postbode, postbe-
zorger, vaste of uitzendkracht is
welkom om bij te dragen aan de

inhoud van deze publicatie. Bou-
wen aan solidariteit is de rode
draad in ons verhaal, want stuk
voor stuk worden we wegge-
werkt en alléén sámen staan we
…. Juist!
Ingezonden brieven, foto’s en
commentaar is altijd welkom.
We maken ook graag een af-
spraak met u voor een gesprek.

De Rode Morgen heeft een da-
gelijkse nieuwsrubriek op haar
website: ‘RM-nieuws’

zie
www.rodemorgen.nl

Voor alle mensen die dagelijks
tegen de gevolgen van het kapi-
talisme opboksen en zelf een al-
ternatief zoeken, daarvoor is het
dagnieuws van de Rode Morgen
bedoeld. Iedereen kan een bij-
drage leveren, door berichten
over acties en stakingen of an-
dere belangrijke feiten uit eigen
omgeving te mailen. Zo kan ook
de solidariteit worden georgani-
seerd.
U kunt uw tips, berichten en fo-
to’s mailen naar redactie@rode-
morgen.nl

De Rode Morgen stelt zich voor



Dit is het begin

Een postwerker zegt
tijdens de demonstra-

tie: “De bonden hadden veel eer-
der actie moeten voeren. Als ze
het nu niet doen, dan doen we
het zelf”. Er zijn meerdere actie-
voorstellen gedaan, zoals van
het actiecomité van de Kopers-
traat (postbodes uit Rotterdam):
blokkades van postwerkers voor
de sorteercentra vormen en
vooral tussen de vestigingen on-
derling contact te houden. Een
spreker van het comité Red de
Postbode wijst er op dat TNT niet
de enige is die de vaste banen
eruit wil werken en door flexibele
parttimers en uitzendkrachten
wil vervangen: “Alle multinatio-
nals doen dit, willen we in zo’n
maatschappij leven? Dit is het
begin van een reeks acties, rich-
ting bedrijf, richting maatschap-
pij, richting politiek. We moeten
in actie komen en Nederland
wakker schudden.” Een andere
TNT-er zegt: “We mogen er trots
op zijn dat we door onze acties in
het verleden het inleveren van

salaris hebben tegengehouden.
En we zijn tegen de onderhande-
laars van de bonden ingegaan.”

Landelijke staking

Met georganiseerd optreden is
veel te bereiken. Door democra-
tische zelfstandig georganiseerde
actiecomités op te richten op de
sorteercentra en de depots –
waarin sorteerders, postbodes
en postbezorgers zijn vertegen-
woordigd – kan het echte vak-
bondswerk worden aangepakt
dat de vakbondstop laat liggen.
Deze actiecomités kunnen door
landelijk samen te werken, toe-
werken naar een landelijke sta-
king. Zo kunnen de directie van
TNT en de regering worden aan-
gepakt.
De Rode Morgen stelt als eisen
voor:
� Voor het behoud van alle ar-

beidsplaatsen!
� Voor een 30-uren werkweek

met behoud van loon!
� Gelijk loon voor gelijk werk!
� Vaste banen voor jong en

oud!

urige werkweek
met behoud van
loon. Daarvoor
moeten de colle-
ga’s zich zelf-
standig organise-
ren en zich niet
a f h a n k e l i j k
maken van de
polderkoers van
de vakbondstop.
Gericht op de
mobilisatie voor
een landelijke
staking, om TNT
zijn ontslagplan in te laten trek-
ken.

Bijeenkomst

Overal waar we met Post in Be-
weging komen hebben we de er-
varing dat mensen actie willen
en dan bedoelen ze niet wachten
tot de Kerst, maar vanaf nu. Het
is voor de grote meerderheid
duidelijk dat het tijd is voor echte
actie en duidelijke eisen. De dis-
cussie over de eisen en de actie-
voorstellen moet nu breder ge-
voerd worden. 
In Amsterdam hebben we een
bijeenkomst gepland voor TNT-
ers. Wij willen graag met u be-
spreken hoe verdere stappen
gezet kunnen worden, hoe nog
meer collega’s bij TNT gemobili-
seerd kunnen worden. De vol-
gende stap is het organiseren
van zelfstandige actiecomité’s in
alle steden, regio’s en sorteer-
centra in het land. De Post in Be-
weging en de Rode Morgen wil-

len TNT-ers daadwerkelijk onder-
steunen bij het organiseren van
hun strijd en het organiseren van
de nodige solidariteit.

bijeenkomst voor TNT-ers
door Post in Beweging

tegen massaontslag
en urendiefstal

zondagmiddag 26 september
om 13.00 uur

in buurthuis De Waterval
van Hallstraat 10

1051 HH Amsterdam
020-6841262

Routebeschrijving:
Met de auto: Amsterdam West afslag
s103-s104 richting Haarlem, rechts aan-
houden, invoegen op de Haarlemmer-
weg, rij 1,7 km door en sla rechtsaf bij
de Van Hallstraat.
Openbaar vervoer: Vanaf Amsterdam CS
alleen stadsbus 21 naar van Beuningen-
plein. (10 min) of elders uit de stad tram
10 (eindhalte van Hallstraat).
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Dialectische methode
leren

donderdag
21 oktober 2010

20.00 uur

Rode Morgen
Hembrugstraat 148

Amsterdam

Jongeren bij de Rode Morgen
nodigen je uit op

zondag 31 oktober 13.00 u

‘Samen bouwen aan je eigen
toekomst - doe je mee?

Buurthuis De Dam
Persoonsdam 14
Rotterdam - zuid

Vervolg
van
blz. 8



waarden bij TNT naar beneden te
drukken. Daling van de loonkos-
ten wil TNT ook bereiken door
massaontslag.
In omringende landen is dezelfde
ontwikkeling aan de gang. De
postwerkers strijden tegen priva-
tisering, liberalisering en de ge-
volgen hiervan. De postwerkers
bij de verschillende postbedrij-
ven in Nederland en buitenland

hebben dezelfde belangen. De –
internationale – samenwerking
en solidariteit in de strijd van de
postarbeiders is de weg vooruit!
De Rode Morgen stelt de vol-
gende eisen voor:

� Vaste banen voor jong en
oud!

� Gelijk loon voor gelijk werk
– wereldwijd!
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Goede kwaliteit door vaste
banen voor jong en oud
Opta, de toezichthouder doet een onderzoek naar de kwaliteit
van de postbezorging.
Er gaan berichten de ronde dat de post in de randstad geregeld
te laat wordt bezorgd, of zelfs blijft liggen. Daarmee wordt niet
voldaan aan de voorwaarden van de postwet. Dat de post blijft
liggen of niet wordt bezorgd gebeurt natuurlijk niet zomaar. Door
het massaontslag en de urendiefstal komt er druk op de bezorg-
ketel en blijft er post liggen. Om postbezorgers en uitzend-
krachten in te werken is nauwelijks tijd. Om de kwaliteit te be-
houden in de toekomst moet het massaontslag van de baan, de
privatisering in de ijskast en moeten er vaste banen – voor jong
en oud - komen met goede arbeidsvoorwaarden.

Postwerkers
demonstreren
bij Europees
parlement

Op 8 september is in Straatsburg
door 200 postwerkers uit heel
Europa gedemonstreerd tegen
de liberalisering van de post-
markt in Europa. De demonstra-
tie is georganiseerd door de UNI,
de Europese koepelorganisatie
voor vakbonden. DHL Global Mail
– eigendom van Deutsche Post -
, Sandd en Netwerk VSP - opge-
richt door TNT - mogen sinds 1
april 2009 brieven onder de 50
gram versturen. Sinds die datum
is de postmarkt volledig gelibe-
raliseerd, geopend voor concur-

rentie. Door het systeem van
stukloon zijn zij in staat om de
postbezorging goedkoper uit te
voeren dan monopolist TNT. Dit
loonsysteem heeft tot gevolg dat
30-duizend postwerkers bij deze
bedrijven werken tegen lonen die
30 procent onder het minimum-
loon liggen. Het postmonopolie
van TNT in Nederland wordt hier
echter nauwelijks door beïn-
vloed. Wel wordt de liberalisering
en de onderlinge concurrentie
gebruikt om, net zoals bij DHL en
Sandd, de lonen en arbeidsvoor-

UPS: de strijd is internationaal
In Nederland wordt meegedaan aan de solidariteitsactie met de
werkers bij UPS in Turkije. In dat land heeft de Amerikaanse pak-
ketbezorger 157 mensen ontslagen omdat zij zich bij een vak-
bond hadden aangesloten. Ook probeert UPS te voorkomen dat
vakbond Tümtis de werkers
bij het bedrijf organiseert
voor hun belangen. In Neder-
land is op 1 september de
UPS-vestiging op de Decca-
weg  in Amsterdam met zand
geblokkeerd. En woensdag
15 september  wordt het call-
center van UPS in Groningen
door FNV Bondgenoten via
150 telefoonlijnen plat gebeld
met klachten over de behan-
deling van de Turkse col-
lega’s. Tegelijk wordt echter
aandacht gevraagd voor de
positie van de UPS-werkers in
Nederland. Een heel groot
deel van hen heeft noch
krijgt geen vast contract en
kan zo geen toekomst opbou-
wen. Dit belemmert hen te-
gelijkertijd in de strijd voor hogere lonen en betere arbeidsvoor-
waarden – dus in hun vakbondsstrijd. 


