Pracownicza
Demokracja
Od manifestacji
do strajku

W informacjach NSZZ "Solidarność" dotyczących dzisiejszego protestu czytamy:

65% pracowników otrzymuje wynagrodzenie nie
przekraczające średniej krajowej
10% pracowników zarabia na poziomie
płacy minimalnej
16,5% zatrudnionych zarabia poniżej
minimum socjalnego na 1 osobę
16,6% pracowników otrzymało w ciągu roku poniżej 50 zł brutto podwyżki
20% dzieci w Polsce żyje poniżej progu ubóstwa
Kobiety zarabiają średnio 23% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach
93% prac dostępnych dla młodych ludzi stanowią prace nieformalne
Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem rozpiętości płac

Jednocześnie wzrasta liczba milionerów i miliarderów i stają się oni coraz bogatsi. W 2007 roku
stan posiadaniu stu najbogatszych Polaków wzrósł o 51 proc. a liczba osób, które zarabiają rocznie ponad milion złotych wzrosła o prawie połowę (pod koniec ubiegłego roku było ich
ponad 12 tysięcy).
Świetnie, że dziś uczestniczymy w masowym proteście. Jednak nasuwa się pytanie - "co dalej?"

Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ "Solidarność" powiedział ostatnio
"Konieczne jest podjęcie publicznej debaty o sytuacji ekonomicznej polskich pracowników i ich
przyszłości. Do dyskusji zapraszamy zarówno władze regulujące rozwiązania prawne, jak i przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. Istotny głos w tej debacie należy również do samych pracowników, których reprezentujemy."

Najlepszy sposób na wyrażania głosu pracowników to strajk. Już teraz powinniśmy w naszych sektorach gospodarki podjąć akcję strajkową oraz naciskać na naszych liderów by wezwali do ogólnokrajowej akcji strajkowej.
Śniadek zapowiedział, że:
„Eksperci NSZZ "Solidarność" w ramach kampanii "Godna praca-godna emerytura" będą badać
tendencje dotyczące polskiego rynku pracy i wskazywać na rozwiązania legislacyjne, umożliwiające
nam godne życie".
Jednak NSZZ "Solidarność" stać na dużo więcej.

NSZZ "Solidarność" jest największą i najbardziej aktywną centralą związkową w Polsce - jest dziś
związkiem z największą liczbą strajkujących.

Związek jest w stanie rozpocząć ogólnokrajową akcję strajkową, nawoływać do współpracy inne
związki zawodowe, jak również wymusić na pracodawcach państwowych i prywatnych spełnienie
naszych postulatów.

Ludzie ponad zyskami

Potrzebujemy politycznej alternatywy,
która naprawdę postawi ludzi
ponad zyskami
Rzecz jasna taka alternatywa musi być znacznie szersza niż istniejące ugrupowania pozaparlamentarne,
które organizują protesty w interesie zwykłych ludzi. Jednak dobrze byłoby gdyby łączyła zarówno jak najwięcej z nich, jak i ludzi niezrzeszonych.
Główne centrale związkowe są hamowane w swoim działaniu z powodu fatalnych powiązań z partiami
politycznymi. Jak wiadomo liderzy OPZZ są bliskimi politycznymi przyjaciółmi SLD, partii która u władzy
stosuje neoliberalną politykę (wzbogacenie już bogatych ludzi poprzez prywatyzację i cięcia socjalne).
Jednak NSZZ "Solidarność" ma równie fatalnych sojuszników - polityków PiS.

PiS, tak jak SLD, prowadził antypracowniczą politykę u władzy (chociaż, tak jak SLD, obiecywał, że tego
nie zrobi).
Pracownicy i związkowcy potrzebują autentycznej alternatywy socjalnej.

Aby taka alternatywa była skuteczna musi być tworzona przez ludzi z różnych związków zawodowych.
Prawdziwa oddolna polityka musi być oparta m.in. na następujących punktach programowych

* Wspieranie protestów związkowych. Silne, aktywne związki zawodowe są warunkiem poprawy
standardu życia zwykłych ludzi.
* Opodatkowanie bogatych w celu finansowania służby zdrowia i systemu edukacji.

* Zaprzestanie polityki prywatyzacji za wszelką cenę. Nie chcemy dwutorowej ochrony zdrowia czy
też systemu oświaty - jednej dla bogatych i zamożnych, drugiej dla pozostałych.

* Wycofanie wojska z Iraku i Afganistanu - NIE dla baz USA w Polsce. Była już Moskwa, nie chcemy
Waszyngtonu.
* Stop dyskryminacji. Podzieleni pracownicy są słabymi pracownikami.

Jeśli interesuje Cię współtworzenie takiej alternatywy
napisz do: pracdem@go2.pl

Pracownicza Demokracja jest organizacją antykapitalistyczną. Według nas ZSRR, PRL i tym podobne
były państwowo-kapitalistycznymi krajami, w którym wyzyskiwano pracowników. Dzisiejszy kapitalizm jest
również oparty na wyzysku pracy najemnej - wzrasta przepaść między bogatymi a resztą społeczeństwa.
Walczymy o społeczeństwo, w którym sprawy gospodarcze oparte są na zasadach prawdziwej demokracji.

pracdem@go2.pl

pracowniczademokracja.org

