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Popierajmy pocztowców!
Strajk generalny drogą do zwycięstwa!

Strajk listonoszy się rozszerza. W środę, 22 listopada,
listonosze ze wszystkich łódzkich urzędów pocztowych
dołączyli się do protestu.
Szeregowi listonosze pokazują nam wszystkim czym mogą
być związki zawodowe.
Akcja strajkowa rozpoczęła się w zeszłym tygodniu dzięki
determinacji gdańskich listonoszy. Strajk rozszerzył się na cały
kraj - bez tego liderzy związkowi nie mieliby tak silnych argumentów w negocjacjach z dyrekcją.
W czwartek 23 listopada w niektórych miastach, m.in. w
Warszawie, do protestujących listonoszy dołączyli inni pracownicy poczty. Część urzędów pocztowych została zamknięta.
Wbrew wyborczym obietnicom tworzenia „Polski solidarnej”
rząd intensyfikuje ataki na pracowników i ludzi ubogich. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przygotowuje ustawę
zwiększającą liczbę komorników, by skrócić czas egzekucji
długu. Rząd czeka na zakończenie wyborów samorządowych,
by ruszyć z nowelizacją Kodeksu Pracy, która pozwoli pracodawcom przeprowadzić lokaut (czyli zwolnić strajkujących).
Media podały, że spełnienie wszystkich postulatów pocztowców kosztowałoby 340 mln złotych. Dokładnie tyle samo
wynoszą szacunkowe koszty wysyłania 1000 polskich
żołnierzy na wojnę do Afganistanu!

Halemba: tragedia
i zbrodnia

W Halembie takie lekceważenie doprowadziło do śmierci.
Zginęło 23 górników, bo zarząd chciał ratować sprzęt wart ok.
70 mln złotych. Pocztowcy, górnicy i miliony innych pracowników muszą się bronić przed niebezpiecznym i szkodliwym
praktykom wymuszanym przez pracodawców. Nikt za nas
tego nie zrobi.
Najlepszym hołdem, jaki możemy złożyć ofiarom Halemby,
jest więc wygranie strajku.
Dlatego złagodzenie strajku po ogłoszeniu przez prezydenta Kaczyńskiego żałoby narodowej – co proponują niektórzy
działacze - wydaje się być nie na miejscu.
Śmierci 23 górników w kopalni Halemba nie można
skwitować powiedzeniem: „taki jest los, taka jest praca górnika”. Winni są rządzący, którzy dopuszczają do ingerencji w
sektor górniczy prywatnych podwykonawców. Ich usługi są
tanie, płaca pracowników niska, a zyski szefów szybkie i
wysokie. W podobny sposób prywatyzacja usług pocztowych
już doprowadza do gorszych warunków pracy i gorszych usług
dla społeczeństwa.
Popieramy strajkujących pocztowców i zachęcamy innych
związkowców, klientów poczty i wszystkich pracowników do
solidaryzowania się z nimi. Walka z głodowymi pensjami,
ciężką i szkodliwą pracą, nieopłacanymi nadgodzinami i za
małą liczbą zatrudnionych dotyczy większości ludzi pracujących oraz bezrobotnych.

Dla wszystkich

Pocztowcy walczą dla nas wszystkich. Jeśli przegrają,
przegramy wszyscy. Byłby to sygnał do kolejnych ataków na
pracowników, na związkowców. Zwycięstwo pocztowców
pokaże natomiast, że nie można bezkarnie zmuszać pracowników do kolejnych wyrzeczeń. Doda pewności siebie zatrudnionym w innych miejscach pracy w walce o ich własne prawa.
Pocztowcy już pokazali, że są zdeterminowani. Rozszerzonym strajkiem połączonym z ulicznymi demonstracjami
można osłabić szefów i zdobyć poparcie opinii publicznej.

Związki Poczty Polskiej grożą, że jeśli do 1 grudnia nie
zostaną spełnione ich żądania płacowe oraz dotyczące
polepszenia warunków pracy, to dojdzie do strajku generalnego. Właśnie to jest drogą do zwycięstwa.
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