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Politiek Cultureel 
Actie Centrum 

van de 
Rode Morgen 

Hembrugstraat 148 
1013 XC Amsterdam 

Telefoon: 
020-7855911 

 
Openingstijden: 

donderdag 
19.00-21.00 uur 

neer dat mensen die niet meer bij kunnen 
dragen aan maximale winsten zo goedkoop 
mogelijk moeten worden weggeparkeerd. 
Jongeren moeten aan het werk tegen (nog) 
slechtere arbeidsvoorwaarden en lagere lo-
nen. De toekomst die de monopoliebedrijven 
willen wordt bepaald door hun winstbelangen 
op korte termijn, ook als dat betekent dat de 
maatschappij daardoor geruïneerd wordt. 
Maar er is een andere toekomst mogelijk dan 
het grenzeloos opvoeren van de werkdruk 
van mensen die alles tot stand brengen, ter-
wijl enkelen zich onmetelijk verrijken door 
zich de vruchten van het werk van anderen 
toe te eigenen. Daarom is het de hoogste tijd 
dat gewone werkende mensen zelf hun toe-
komst gaan bepalen en voor die toekomst en 
die van onze kinderen kan alleen de werken-
de klasse zelf zorgen. 
Om de strijd van de arbeidersklasse op een 
hoger niveau te brengen, stelt de Rode Mor-
gen de volgende offensieve eisen voor: 

• voor een 30-urige werkweek met 
behoud van loon! 

• sociale premies ten koste van de 
winsten van de multinationals! 

• Gelijk loon voor gelijk werk! 
• Pensioenleeftijd omlaag, volwaar-

dige banen voor jongeren! 

(Vervolg van pagina 3) 

Amsterdam 

 

Protestmanifestatie Prinsjesdag 
 

dinsdag 16 september 2008 
 

buurtcentrum de Horizon 
Hembrugstraat 156-158 

aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur 

Een protestmanifestatie tegen 
het regeringsbeleid 
met: toespraken, discussie, optredens van 
People’s Artists Network en Rotterdams 
Rood, hapje en drankje en beeldmateriaal 
van acties uit 2008. 



Op Rode Dinsdag 16 september, 
als de regering haar begroting 
voor 2009 bekendmaakt, presen-
teren we het eigen ‘koffertje’ van 
werkende mensen. We willen als 
werkende mensen (met of zonder 
betaalde baan) een eigen begro-
ting op gaan stellen, tegen de 
duurte, voor verhoging van lonen 
en uitkeringen. Een pakket actie-
punten die de strijd van de wer-
kenden en mensen met een uit-
kering vooruitbrengt. Tegen de 
afbraak op het gebied van de ge-
zondheidszorg, het wonen, de 
koopkracht, het onderwijs, tegen 
de deelname aan gevechtsmis-
sies. 
Een eisenpakket voor vast werk 
en een volwaardig inkomen, geen 
inkomensdaling bij ziekte, werk-
loosheid en arbeidsongeschikt-
heid. Volwaardige banen en ar-
beidsvoorwaarden voor jongeren. 
Eisen zoals: gelijk loon voor ge-
lijk werk. Niet langer doorwer-
ken, maar korter werken met be-
houd van loon. Goede en betaal-
bare woningen, verlaging ener-
gieprijzen ten koste van de su-
perwinsten. 
Wij weten dat we onze verlang-
lijst alleen kunnen realiseren 
door eigen actie, door zelforgani-
satie en solidariteit in de strijd, 
vertrouwend op eigen kracht. 
Daarom bespreken we op de 16 
september ook hoe we ons ver-

der kunnen organiseren en elkaar 
wederzijds ondersteunen in de 
strijd tegen het regeringsbeleid. 
 
Waar blijft het zoet? 
Het uitstel van de BTW verhoging 
brengt ons geen lagere prijzen, 
een eventuele verlaging van de 
WW premie brengt ons geen 
loonsverhoging. Integendeel: Pv-
dA en CDA proberen hiermee een 
chantagepolitiek te bedrijven om 
ons tot loonmatiging te pressen. 
De regering gebruikt hierbij de 
stokoude smoes dat hogere lo-
nen automatisch tot hogere prij-
zen leiden en de inflatie opdrij-
ven. Terwijl het de grote con-
cerns zijn die door hun monopo-
liepositie de prijzen bepalen. 
Een eis aan de grote concerns 
om hun prijzen en daarmee hun 
winst te verlagen, komt niet over 
de lippen van Balkenende en 
Bos. Door gegoochel met 
‘koopkrachtplaatjes’ en gedraai 
aan ‘fiscale knoppen’ zouden we 
er in 2009 dan niet op achteruit 
gaan. 
Maar na jaren van inleveren is er 
alle reden voor werkende men-
sen om forse loonsverhogingen 
te eisen om onze koopkracht te 
verdedigen ten koste van de 
winsten van de grote monopo-
lies, die door het Balkenende-Bos 
kabinet in bescherming worden 
genomen. 

Werkende mensen stellen 
hun eigen ‘begroting’ op 

Regering en grote bedrijven 
werken samen om hun 
winsten te vergroten 
Voor de zomer is er een rapport 
uitgebracht door de commissie 
Bakker, de topman van TNT, die 
zelf duizenden arbeidsplaatsen 
aan het schrappen is. Deze com-
missie zette alle wensen van de 
grote concerns nog eens op een 
rij, met als voornaamste doel: 
beschikbaarheid van een zo groot 
mogelijk aantal arbeidskrachten 
tegen zo laag mogelijke kosten. 
De regering heeft al plannen op 
stapel staan om ouderen na 65 
jaar langer door te laten werken 
en uitkeringen voor jongeren tot 
23 jaar verder te verlagen. Daar-
tegenover stelt de regering forse 
loonkosten in het vooruitzicht 
voor de bedrijven. Bovendien 
moeten tienduizenden mensen 
aan het werk gezet worden met 
behoud van uitkering, dus gratis 
voor de bedrijven. 
 
Gezondheidszorg onderwor-
pen aan winstmakerij 
De gezondheidszorg, met de ver-
bureaucratisering, wordt gestuurd 
door de verzekeringsmaatschap-
pijen, gestuurd door het winst-
principe. Het wordt de werkenden 
in de zorg bijkans onmogelijk ge-
maakt hun werk op een mens-
waardige manier te doen. Gevolg 
van jarenlange bezuinigingen van 
achtereenvolgende kabinetten, 
privatisering en marktwerking, 
zoals in de thuiszorg. Dat wil zeg-
gen: zorg voor mensen onderge-
schikt aan de winstmakerij. 

In ons koffertje daarom eisen zo-
als: lonen omhoog voor de wer-
kenden, meer handen aan het 
bed, weg met de buraucratie! Ons 
alternatief: Gratis gezondheids-
zorg van goede kwaliteit – op 
kosten van de superwinsten van 
de monopoliebedrijven! 
De situatie in de gezondheidszorg 
is maar één van de voorbeelden 
hoe de kapitalistische organisatie 
van zaken haaks staat op de be-
langen van mensen, De oplossing 
van deze problemen vindt je 
daarom alleen door het kapitalisti-
sche systeem ter discussie te stel-
len. 
Ons uitgangspunt is een maat-
schappij en een wereld waarin de 
mens centraal staat en niet de 
winsthonger van de grote con-
cerns. 
 
De toekomst moeten we zelf 
bevechten 
Het verlanglijstje van de mono-
polies, dat voor de regerings-
plannen bepalend is, komt er op 
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