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Nie pozwól, by wygrali właściciele 
nieruchomości: organizuj akcje 
bezpośrednie

Właściciele nieruchomości oszaleli. Władze patrzą 
przez  palce  na  liczne  naruszenia  Ustawy  o 
ochronie  praw  lokatorów  i  innych  ustaw,  jak 
przepisy  sanitarne  i  prawo  budowlane.  Dzięki 
temu,  właściciele  nieruchomości  mogą  nękać  i 
wykurzać  lokatorów.  Nie  możemy  liczyć  na 
władze, bo nie są one po naszej stronie. Możemy 
jedynie próbować budować solidarny ruch wraz z 
innymi lokatorami i sąsiadami, by walczyć z takimi 
nadużyciami.

Jak  się  organizować?  Najpierw  musisz  zebrać 
grupę sąsiadów i przekonać ich, że muszą podjąć 
działanie. To jest czasem najtrudniejsze, bo wielu 
ludzi po prostu biernie czeka i czuje się bezsilnych. 
Ale jest wiele przykładów na to, że ludzie którzy 
postanowili  walczyć  odnieśli  sukces.  Tak  więc 
zawsze  warto  próbować.  Przynajmniej  dzięki 
temu zachowasz swoją godność!

Zbieraj  informacje  o  swojej  sytuacji.  Rozwieszaj 
ulotki  na  ulicach  w  swojej  dzielnicy,  umieszczaj 
ogłoszenia  w  internecie,  wysyłaj  zawiadomienia 
do prasy, jeśli działasz na serio. Jeśli potrzebujesz 
pomysłów,  jak  tego  dokonać,  skontaktuj  się  z 
grupą taką, jak Komitet Obrony Lokatorów. Tam 
możesz  uzyskać  informacje  o  swoich  prawach  i 
możliwościach działania. Jednak pamiętaj: system 
prawny  daje  jedynie  bardzo  ograniczone 
możliwości, gdyż został tak skonstruowany, by nie 
bronić  Twoich  interesów.  Zawsze  potrzebne 
będzie  coś  więcej.  Skorzystaj  z  doświadczeń 
innych ludzi, którzy odnieśli już jakieś sukcesy!

Spotykaj  się  ze  swoimi  sąsiadami  regularnie  i 
opracuj plan działania. Te działania mogą polegać 
na  akcjach  informacyjnych,  protestach  pod 
biurami  czy  domami  należącymi  do  właścicieli 
nieruchomości, czy pod budynkami administracji, 
po okupacje i strajki.

lokatorzy.info.pl

Dlaczego nie strajkujemy?

Warunki pracy pogarszają się z 
każdym  miesiącem  dla 
większości  pracujących.  Tylko 
niewielu  korzysta  z  tak 
reklamowanego  polskiego 
„dobrobytu”.  Większość  z  nas 
musi pracować coraz ciężej, za 
coraz  mniejsze  pieniądze  i 
mając  coraz  mniej  praw. 
Przeciętny  pracownik  nie 
może  dziś  liczyć  na  stałą 
umowę o pracę. Nagminne są 
przymusowe  nadgodziny  i 
bezpłatny urlop. Tylko nieliczni 
mogą liczyć na to, że dostaną 
normalną emeryturę.

Znajdujemy  się  na  ścieżce  w 
kierunku najbardziej skrajnego 
ubóstwa. W niektórych miejscach 
powracają  niemalże  feudalne 
lub  półniewolnicze  stosunki. 
Wygląda na to, że ludzie się na 
to godzą. A im więcej uchodzi 
pracodawcom  na  sucho,  tym 
bardziej będą Cię wyzyskiwać i 
deptać Twoje prawa!

Zawsze  i  wszędzie  strajk  był 
jedną z metod, które pozwalały 
spowodować  bezpośrednie 
straty wyzyskiwaczom, zmusz-
ając ich do poprawy warunków 
pracy...  lub  przynajmniej  do 
zaprzestania  ich  dalszego 
pogarszania.

Być  może  Polacy  przestali  w 
siebie  wierzyć,  w  swoje 
możliwości  poprawy  własnej 
sytuacji. Na pewno czekają, aż 
inni rozwiążą ich problemy za 
nich. Jednak nic się nie zmieni, 
dopóki  odważni  ludzie  nie 
zaczną walczyć.

Nie  siedź  z  podkulonym 
ogonem,  gdy  twoje  prawa  są 
deptane,  gdy  twój  szef  cię 
okrada.  Nie  zapominaj,  że 
potrzebne  jest  wspólne 
działanie. Nie czekaj, aż będzie 
za  późno.  Organizuj  się  teraz, 
samemu  tworząc  oddolne 
związki,  w  pracy  lub  wraz  z 
pracownikami  innych 
zakładów,  którzy  mogą  Cię 
wspierać!

Uderz w szefów tam, gdzie to 
ich  zaboli!  Za  strajkiem 
generalnym  w  Polsce  i  na 
całym świecie!

zsp.net.pl



Nie pozwól, by zamknęli szkoły!

Czy wiesz,  że zamykanie szkół  w Warszawie i  w 
całej Polsce, które rozpoczęło się w zeszłym roku, 
to dopiero początek? Likwidacja i restrukturyzacja 
kilkuset szkół udała się tak łatwo i napotkała tak 
mały opór społeczny, że rząd ogłosił, że do 2014 r. 
zostanie zamkniętych dodatkowo 4700 szkół.

Zamykanie  szkół  oznacza  dla  wielu  uczniów 
dłuższe  trasy  z  domu  do  szkoły,  przepełnione 
klasy,  gorszą  jakość  nauczania,  a  dla  wielu 
nauczycieli, utratę pracy i niekorzystne zmiany w 
warunkach  pracy.  Nie  da  się  tego  traktować 
inaczej,  niż  jako ataku na edukację publiczną,  w 
celu  przesunięcia  funduszów  w  inne  obszary. 
Stanowi to drastyczny przykład złego zarządzania 
publicznymi  pieniędzmi  przez  władze,  które  nie 
interesują się potrzebami społeczeństwa.

Związek  Syndykalistów  jest  jedną  z  organizacji, 
która  sprzeciwia  się  takiej  polityce.  Ale  w  całej 
Polsce, rodzice w wielu szkołach zorganizowali się 
sami,  czasem  odnosząc  sukces  i  blokując 
zamknięcie  danej  szkoły.  Jednak  musimy 
organizować  się  lepiej,  bo  w  przeciwnym 
przypadku  całe  społeczeństwo  będzie  musiało 
borykać się  z  negatywnymi skutkami zamykania 
szkół przez całe pokolenia.

Co możesz zrobić?

• Organizować spotkania z rodzicami, 
nauczycielami i uczniami zagrożonych 
zamknięciem szkół

• Łączyć się z innymi, którzy mają podobny 
problem. Takie powiązania łatwo tworzyć 
przez internet.

• Protestować przeciwko decydentom i robić 
to w sposób zauważalny. Nie błagajmy, nie 
bądźmy uprzejmi. Na to, władza jest głucha i 
obojętna. Dokonujmy okupacji biur, 
posiedzeń rad miejskich, itp... Zróbmy 
trochę hałasu!

Nie musisz tolerować obecnej sytuacji! 
Organizuj się!

Nie  ulegaj  złudzeniu,  że  sama  zamiana  władz 
cokolwiek zmieni. Nie daj sobą pomiatać i walcz o 
swoje!                                                         

info@zsp.net.pl

Ci, którzy walczą, 
zwyciężają. 
Jak akcja w Liceum 
Chrobrego uchroniła 
szkołę

W  zeszłym  roku,  dziesiątki 
szkół  w  Warszawie  zostało 
zrestrukturyzowanych  lub 
zlikwidowanych.  Wiele  z  nich 
czeka  podobny  los  w 
niedalekiej  przyszłości. 
Niesamowite  jest  to,  że  choć 
tylu  ludzi  narzekało  na  tą 
sytuację,  tak  niewielu  podjęło 
próbę  walki.  Wyjątkiem  było 
jedno  liceum,  którego 
uczniowie i nauczyciele podjęli 
walkę z lokalnymi władzami. 

To  Liceum  Chrobrego  na 
warszawskiej  Pradze.  Dzięki 
walce,  oraz  dobrze 
przygotowanym argumentom, 
liceum  pozostało  otwarte. 
Wystarczyło  zorganizowanie 
kilku  pikiet  i  demonstracji, 
obecność  na  sesjach  Rady 
Miasta i  Rady Dzielnicy grupy 
zdeterminowanych ludzi.

Ten  przykład  pokazuje,  że  ci 
którzy  podejmują  walkę, 
najczęściej  wygrywają.  Warto 
jednak pamiętać, że walka nie 
polega  na  zorganizowaniu 
tylko  jednej  pikiety,  lub 
proszeniu  polityków  o  litość. 
Działania muszą być rozpisane 
na  dłuższy  okres  i  muszą  być 
prowadzone  w  bardziej 
agresywny  sposób.  Ale  warto 
podjąć  takie  działania,  bo  w 
przeciwnym przypadku władzom 
będzie się wydawać, że mogą 
ze społeczeństwem robić co im 
się żywnie podoba, niezależnie 
jak  bardzo  szkodliwy  będzie 
wynik tych działań.

Walcz o osiedlowe 
biblioteki!
Czy  wiesz,  że  w  czasie  gdy 
Miasto wydaje krocie na premie 
dla urzędników i kontrakty dla 
zaprzyjaźnionych  firm,  kilka 
bibliotek  na  Pradze  Północ 
może zostać zamkniętych? 

Zamykanie  bibliotek  oznacza 
utratę ważnego zasobu eduka-
cyjnego  dla  dzieci  i  dorosłych. 
Niedostateczne  finansowanie 
bibliotek  oznacza  również,  że 
pracownicy  bibliotek  mogą 
pozostać  bez  wypłat  jeszcze 
przed końcem tego roku.

Zainteresuj się tym! Warto walczyć 
o  zachowanie  tych  bibliotek! 
Jeśli  zależy  Ci  na  utrzymaniu 
bibliotek,  zorganizuj protesty  w 
swojej dzielnicy. Odwiedź lokalnych 
polityków  i  domagaj  się,  by 
zmienili swoje priorytety.

Nie  pozwól  politykom,  by 
marnowali  publiczne  pieniądze! 
Pokaż, że edukacja i inne usługi 
publiczne  są  ważne  dla 
społeczności lokalnej!

Czym jest Akcja Bezpośrednia? 

To  sposób  organizowania  się, 
walki  o swoje prawa wraz z 
sąsiadami,  współpracownikami 
lub  innymi  członkami 
społeczności, by osiągnąć cele 
bez  pośrednictwa  polityków i 
systemu  politycznego.  Akcja 
bezpośrednia  pozwala  nam 
nabrać  siły  jako  ruchom 
społecznym, niezależnym od 
interesów  politycznych  i 
finansowych, które zazwyczaj 
działają przeciwko nam, lub 
rzucają  nam  ochłapy,  by 
spowodować,  byśmy  nie 
walczyli o swoje prawa.


