Pracownicza Demokracja

Czas na masowy

STRAJK

Co dalej po demonstracji?

* STOP cięciom
* STOP prywatyzacji
* STOP zwolnieniom
* STOP atakom na
budżety samorządowe
* Podnieść płace
* Zwiększyć inwestycje
publiczne
* Opodatkować bogatych
* Wycofać wojska
z Afganistanu

Tusk złamał własną obietnicę (to nic nowego!) w pakiecie
działań antykryzysowych, Ŝe do końca 2009 r. rząd przygotuje plan dojścia do płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia. Natomiast potrafił zamrozić płace w sferze budŜetowej i progi uprawniające do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej. Przy pięcioprocentowej inflacji
moŜna łatwo zrozumieć, jak tragicznie wygląda sytuacja najbiedniejszych. Szczególnie, Ŝe dla niektórych podstawowych
produktów inflacja jest znacznie większa
We wspólnym liście trzech największych central związkowych (Solidarność, Forum Związków Zawodowych, i OPZZ) do
ministra finansów przedstawiono szereg postulatów dotyczącej płacy minimalnej oraz m.in. obniŜenia progu podatkowego do 15% dla ludzi o najniŜszych dochodach. Pamiętamy jak
łatwo było rządom PiS i Platformy obniŜyć próg podatkowy
dla najbogatszych i jak Platforma podwyŜszyła stawki VAT bez
większego oporu. Miała więc miejsce jawna redystrubucja od
biednych na rzecz bogatych - równieŜ w sferze
podatkowej.
KAPITALIZM NIE DZIAŁA Postulaty naszych central związkowych są słuszDZIAŁAJ Z NAMI
ne, ale chodzi o to, Ŝeby je wywalczyć. Bez stanowczego oporu, rząd Tuska zintensyfikuje ataki.
W Grecji widzimy jak rząd chce wprowadzić
kolejne ostre cięcia i zwolnienia. W Polsce Tusk
robi podobne rzeczy – z tym, Ŝe po cichu i na
mniejszą skalę (na razie). Pracownicy greccy pokazują nam wszystkim jak trzeba walczyć.
Przeprowadzają kolejne strajki masowe.
Wielka szkoda, Ŝe wszystkie trzy centrale (i inne Pracownicza Demokracja popiera związkowców
mniejsze związki) nie potrafiły się formalnie zjedwalczących przeciw atakom rządu i
noczyć na dzień protestu 30 czerwca. Chcąc bronić
pracodawców Jesteśmy organizacją aktywistów,
się przed antypracowniczym rządem i atakami pracodawców potrzebne jest wspólne działanie którzy dązą do zastąpienia systemu opartego
na pogoni za zyskiem społeczeństwem
wszystkich central. Tylko potęga zorganizowanych
autentycznie demokratycznym
pracowników moŜe pokonać Tuska.

Aktywiści muszą naciskać na naszych liderów
związkowych, by ogłosili datę zjednoczonej
demonstracji oraz masowego strajku.

Chcesz wstąpić do Pracowniczej
Demokracji? Chcesz więcej informacji?
Chcesz otrzymywać naszą gazetę?
Kontakt: pracdem@go2.pl

