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Dinsdag 3 oktober
Rotterdam
Bijeenkomst JeS

Van harte welkom bij de maandelijkse bijeenkomst van JeS op
dinsdag 3 oktober. Meer info:
info@jongenstrijdbaar.nl
Tijd: 19.30 uur

Donderdag 5 oktober
Landelijke staking
Basisonderwijs

Op 5 oktober staken leraren in
het basisonderwijs de hele dag.
PO in actie is de initatiefnemer
van de actie. Leraren en onderwijsondersteunend personeel eisen hogere lonen en meer arbeidsplaatsen. Vanaf 13.00 uur is
er een grote stakingsbijeenkomst in Den Haag. Opgeven
voor de bus bij www.pofront.nl
Tijd: 13.00 uur
Plaats: Zuiderpark
Den Haag

Donderdag 5 oktober
Bijeenkomst in Rotterdam
Wereldvrouwen nodigen uit
Vrouwen van Gabriela
vertellen over hun strijd

Op 5-10 organiseert het Platform
Wereldvrouwen een bijeenkomst
in Rotterdam met Sharon Cabusao van de vrouwenorganisatie Gabriela uit de Filippijnen. Zij
komt vertellen over hun strijd
tegen de regering Duterte en
voor de bevrijding van de vrouw.
Van harte welkom!
www.facebook.com/PlatformWereldvrouwen
Tijd: 19.30 uur
Plaats: J. de Vouplein 99
Rotterdam

27 t/m 29 oktober
Seminar in Duitsland
100 jaar Oktoberrevolutie
Meer info: zie kader rechts

Vrijdag 3 november
Landelijke actiedag
Gelijk loon
voor gelijk werk

In Nederland verdienen vrouwen
gemiddeld nog steeds zo’n 18%
minder dan mannen. Op 3 november - Equal Pay Day - organiseert de FNV landelijk acties
voor vaste banen en om de loonkloof te dichten. Voor het manifest en voor meer info:
www.fnv.nl/equalpayday
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100 jaar
Oktoberrevolutie

Uit het programma van

Rode Morgen en ICOR

In januari 2017 is wereldwijd
het ICOR campagnejaar in het
kader van 100 jaar Oktoberrevolutie gestart.

 Van 27 tot en met 29 oktober organiseert ICOR in
Duitsland, een internationaal
seminar over de lessen van de
Oktoberrevolutie voor nu. Dit
seminar krijgt de vorm van
een georganiseerde massadiscussie – iedereen is uitgenodigd en iedereen kan een
bijdrage leveren. Het seminar
wordt afgesloten met een politiek-cultureel massafeest.Wil
je mee? Geef je op!

 Seminar
Plaats: Gülüm Dügün Salon, An
der Knippenburg 115, Bottrop –
Duitsland
Aanvang: dagelijks 9.00 uur
 Cultuurfeest
28 oktober 2017
Plaats: Emscher-Lippe-Halle,
Adenauerallee 118, Gelsenkirchen – Duitsland
Aanvang: 17.00 uur

 5 tot en met 9 november:
een reis naar Rusland - een
programma door Russische
marxisten-leninisten met op 7
november de grote demonstratie in St Petersburg.

Steun ICOR
steun de Rode Morgen

steunbijdragen overmaken op
rekening NL54INGB0004428359

Word lid, doe actief mee
aan de voorbereiding
van de internationale
socialistische revolutie!
www.rodemorgen.nl

Staalfusie
ThyssenKrupp
en Tata

Duitse
staalarbeiders
in actie
Meer dan 7000 staalarbeiders gaven
op vrijdag 22 september in Bochum
een duidelijk signaal af: zij zullen de
plannen tot vernietiging van arbeidsplaatsen van ThyssenKrupp
Steel Europe (TKSE) en Tata Steel
niet accepteren.

Eén voor allen, allen voor één

Eerder werd bekend gemaakt dat
ThyssenKrupp en Tata Steel gaan
fuseren en dat deze bedrijven van
plan zijn in Duitsland en Nederland
(IJmuiden) duizenden arbeidsplaatsen te vernietigen.
Daarop belegden donderdag 21
september 60 staalarbeiders van de
ochtendploeg van de koudwalserij
en de warmwalserij van ThyssenKrupp in Duisburg direct een bijeenkomst in de pauze. Vervolgens
trokken ze voor een picketline naar
poort 1, waar een delegatie van collega’s van Ford uit Keulen solidariteit kwam betuigen.
Ze kwamen tot de conclusie dat er
ergens moet worden begonnen, als
je een staking wilt organiseren.
Deze actie was het begin van discussies, van overleg tussen collega’s, onderlinge bezoeken en de
voorbereiding van verdere stakingsacties – dit ondanks de systematische dreiging met sancties van de
kant van de directie.
Een collega in Duisburg zegt: “Niemand blijft in de regen staan, we
gaan gezamenlijk de strijd aan. Zij
aan zij. Eén voor allen, allen voor
één”.
Op vrijdag de 22e gingen meer dan
Rode Morgen
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