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Aan: De inwoners van Wormer. 

B 

De werknemers van de papierfabriek van Van Gelder in Wormer staken. 

Dat doen ze niet voor hun lol. Hun actie richt zich tegen de leiding van 

het Van Gelder Ppaier-Concern. 
Een volkomen falend beleid van die leiding is er de oorzaak van dat de 

fabriek in Wormer met sluiting wordt bedreigd. 

De fabriek dateert uit de achttiende eeuw. Wie nu door de fabriek loopt 

ziet dat er sindsdien erg weinig in het bedrijf is geïnvesteerd en dat is met 

name de oorzaak van de sluitingsplannen. 

De werknemers van Van Celder ín Wormer en hun vakbonden -de Incustriebonden 

F.‚N.V. en C.N.V.- vinden dat het zover niet mag komen. Er moet in de fabriek 

in Wormer geïnvesteerd worden, opdat de werkgelegenheid blijft gehandhaafd. 

Opdat meer dan 400 mensen hun baan kunnen houden. En opdat ook in de toekomst 

mensen hun brood kunnen blijven verdienen bij Van Gelder. 
Daartoe is een ander beleid nodig bij Van Gelder. Een modern beleid, gericht 

op het behoud van een fabriek die in haar lange gschiedenis erg veel geld 

voor het concern heeft verdiend. Een fabriek ook die van belang is voor de 

hele regio. 
De burgemeester van Wormer heeft woensdag i1 een toespraak voor het hele per- 

soneel van Van Gelder Wormer het belang van het bedrijf nog eens onderstreept. 

Met dit pamflet vragen wij uw begrip voor onze actie. Een actie van mensen 

die wanhopig vechten voor hun arbeidsplaats. Mensen die liever niet in de 

W.W. lopen, maar werken voor hun brood. 

We vragen u ook solidair te zijn met onze actie. 
Toon die solidariteit de komende dagen. Wij houden u op de hoogte van de 

actie, die in het belang is van de werkgelegenheid in Wormer. 

De werknemers van Van Gelder 

Papier te Wormer. 
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