NCPN en CJB solidair met NS-medewerkers
De NCPN en de CJB ondersteunen de medewerkers van NS in hun strijd voor de kwaliteit
en veiligheid op het spoor. De vier eisen die zij stellen, en de onwil van de directie om daar
serieus op in te gaan, maken duidelijk dat ook ook de leiding van NS inmiddels in heel
foute handen terecht is gekomen. Geen leiding die samen met het personeel het
vervoersbedrijf wil uitbouwen en ontwikkelen. Maar een leiding die actief meewerkt het
bedrijf op te knippen om het via de aanbesteding en uitverkoop ten prooi te laten vallen
aan de 'meestbiedende'. Hiermee volgt de NS de andere publieke voorzieningen die reeds
zijn overgeleverd aan 'de kapitalistische markt' als Telecom (PTT), de
energiemaatschappijen, het streekvervoer, en de zorg. De doorgaans ernstige
verslechteringen hiervan op arbeidsvoorwaarden van het personeel zijn inmiddels bekend!
Spoor, prooi kapitalistische roulette
De directie volgt hiermee gedwee de neoliberale instructies die, via opeenvolgende
Nederlandse regeringen, uit Brussel worden gegeven (zoals het 3e Spoorplan'). Instructies
die in Frankrijk en Duitsland overigens in het geheel niet slaafs worden opgevolgd
waardoor de NS dienstverlening prooi wordt van sterke spoorbedrijven in deze landen als
Deutsche Bahn en de SNCF of hun 'dochters' als Veolia!
Het personeel en de reizigers zijn 'het kind van de rekening' van deze kapitalistische
roulette, waarin het openbaar vervoer met de aanbestedingen terecht is gekomen. Het
personeel omdat het bij elke aanbesteding in onzekerheid over hun baan wordt gebracht
en elke keer erop moet toezien dat zij met behoud van hun arbeidsvoorwaarden worden
'overgenomen' door de winnaar van de aanbesteding. De reiziger omdat die tijdens een
reis bij het wisselen van vervoerder opnieuw een 'instaptarief' betaalt en geconfronteerd
wordt met specifieke regelgeving van die vervoerder. De liberalisering van het openbaar
vervoer toont glashelder dat het kapitalisme de bevolking geen vooruitgang meer te
bieden heeft maar versnippering, onzekerheid en lastenverzwaring.
Nederlandse politiek: trouwe knecht van Brussel
De NCPN steunt het NS-personeel in haar strijd tegen verkwanseling van hun bedrijf door
hun directie. Tegen het beleid van de president directeur Roger van Boxtel, die zijn sporen
verdiend heeft in het vermarkten van de 'Zorg' als bestuursvoorzitter van Menzis en
prominent lid van D'66, de partij die zich op de borst slaat de meest rabiate uitvoerder van
het neoliberale beleid te zijn: van neoliberale 'hervormingen' in de economie en in het
publieke eigendom.
De NCPN keert zich ook tegen het beleid van Jeroen Dijsselbloem die, als minister van
Financiën en enig aandeelhouder van de NS, optreedt als super-croupier van de
neoliberale aanbestedingsroulette. Hij straft het hele bedrijf van de NS met verbod tot
aanbestedingen op spoorlijnen voor de 'fraude' die de NS-leiding pleegde bij een
aanbesteding in Limburg.

z.o.z.
Spoor in handen van supercroupier en neoliberale 'mol'
Publieke voorzieningen als het spoor geleid door een 'supercroupier' en een neoliberale
'mol in de directie'. Dat is de situatie waarin Nederland met het wereldwijde kapitalisme
terecht is gekomen! De NCPN steunt het personeel in haar strijd de NS te redden en het
bedrijf te versterken en te ontwikkelen. De NCPN roept de Nederlandse reiziger op begrip
te hebben voor het belang van deze strijd en die te ondersteunen!

Meer weten ?
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Naam: ...............................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................
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Tel.: .................................................................
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