
NO SACKING WITHOUT CAUSE

Daniël worked for logistics multinational Bleckmann, part of
Excellent Retail Brands BV. His job there was supplying clothes
to M&S Mode. He lost his job for speaking out against
disrespectful and unsafe behaviour by management. As a result,
a critical voice on the work-floor has been silenced.
 
This is unacceptable. We therefore demand Daniël is re-hired,
compensated for lost wages and respect for all workers.
 
Daniël's situation is not unique. In many companies the
management uses the lack of rights of flexible workers to
suppress resistance on the workfloor. And while their profits
soar, our wages remain low and our jobs insecure.
 
Join the protest against this oppression and lack of rights! 
We will march through the industrial area where Bleckmann is
located, during working hours. No sacking without cause!
 
When: 6 December , 15.00u
From where: Carpark near bus stop Ruigoord Dorp (Amsterdam)
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STOP ONZIN-ONTSLAGEN!

Daniël werkte voor logistieke multinational Bleckmann,
onderdeel van Excellent Retail Brands BV. Daar leverde hij
kleding aan de winkel M&S-mode. Hij is ontslagen, omdat hij
kritiek leverde op respectloos en onveilig gedrag van het
management. Daarmee is een kritische stem op de werkvloer de
mond gesnoerd.
 
Dit is onacceptabel. Wij eisen dan ook Daniël zijn baan terug,
compensatie voor verloren inkomsten, en respect voor alle
werkers bij Bleckmann. 
 
Maar Daniël's situatie is niet uniek. In veel bedrijven maakt het
management gebruik van de rechteloze situatie van flexwerkers,
om verzet tegen misstanden de kop in te drukken. Ondertussen
klotst hun winst tegen de plinten, blijft ons loon achter en onze
banen onzeker.
 
Demonstreer mee tegen deze onderdrukking & rechteloosheid!
De actie zal tijdens werktijd plaats vinden in het industriegebied
waar Bleckmann zich bevindt. Stop onzin-ontslagen!
 
Wanneer: 6 December , 15.00u
Vanaf waar: Parkeerplaats bij bushalte Ruigoord Dorp (Amsterdam)
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