DNI GNIEWU SPOŁECZNEGO
27-28 maja
PIĄTEK, 27 MAJA 17:00 POD PAŁACEM PREZYDENCKIM
SOBOTA, 28 MAJA 12:00 PL. TRZECH KRZYŻY
Szerzy się bezkarność i arogancja urzędników.
Trwa zmasowany atak na prawa pracowników,
lokatorów, studentów, pacjentów, bezrobotnych,
i wykluczonych poza nawias społeczeństwa.
Wyrosło pokolenie osób, które nigdy znało stałej
umowy o pracę, płatnych urlopów, zwolnień
chorobowych i nie zazna godnych emerytur. Brak
litości dla osób starszych i chorych - gminy
czekają tylko, by dziesiątki tysięcy lokatorów
komunalnych w starszym wieku przeprowadziło
się na cmentarz. Celem jest zysk dla elit, bez
względu na koszta społeczne. Podziały nigdy
jeszcze nie były tak wielkie.
Władza od lat dokonuje bolesnych cięć w sferze
socjalnej, jednocześnie marnując publiczne
pieniądze na projekty, na których zarabiają
krocie prywatne firmy. Gigantyczne środki są
wydawane na eskapady wojenne, prowadzone w
interesie władzy i korporacji, pomimo sprzeciwu
większość społeczeństwa i nawet wtedy, gdy
brak środków na podstawowe potrzeby społeczne.
Polityka władz zbiera najbardziej krwawe żniwo
w mieszkalnictwie komunalnym. Podwyżki
czynszów sięgnęły od 200 do 300% i Rada
Warszawy planuje kolejne. Rząd wciąż próbuje
się wprowadzić zmiany zmierzające do "promocji
przedsiębiorczości" - czyli ułatwiające eksmisje
lokatorów na bruk bez podawania przyczyn.
Podważana jest sama idea mieszkalnictwa
komunalnego – przygotowywane jest prawo
zezwalające na wyrzucanie na bruk kobiet w
ciąży, bezrobotnych i małoletnich. Więcej
informacji: www.lokatorzy.info.pl
Lokatorzy zreprywatyzowanych kamienic są
szykanowani
przez
szajki
prywatnych
kamieniczników, odcina się im wodę i prąd.
Dochodzi do bardziej drastycznych sposobów
pozbywania się lokatorów, o czym świadczy
zabójstwo aktywistki lokatorskiej Jolanty
Brzeskiej.

Do podwyżek czynszów dochodzą podwyżki cen
biletów: o 100 proc. w ciągu 3 lat. Przeciw
podwyżkom czynszów oraz cen biletów będziemy
protestować 26 maja podczas sesji Rady
Warszawy. PKiN Sala Warszawska, IV pięto o
godz. 11:00.
Jakby tego było mało, w tym roku ceny
niektórych towarów podstawowej potrzeby mogą
wzrosnąć nawet o 50%. Wraz ze wzrostem
bezrobocia i coraz większą desperacją ludzi
pracy, pogarszają się warunki pracy tych, którzy
jeszcze są w stanie znaleźć pracę - najczęściej
tymczasową. Karierę robią agencje pracy
tymczasowej, które systematycznie okradają
pracowników z zarobionych przez nich pieniędzy
i pozbawiają ich należnych świadczeń
chorobowych
i
urlopowych.
Pracownicy
tymczasowi są pierwszą ofiarą oszczędności na
bezpieczeństwie pracy.
zsp.net.pl

Edukacja jest kolejnym obszarem ofensywy
władz. Koszty studiowania zostaną przerzucone
na studentów, a stypendia zastąpione kredytami.
Wyższe uczelnie zostaną włączone w proces
podporządkowywania całego życia społecznego
logice zysku, tzw. "Proces Boloński". Reforma
ma zamienić uczelnie w "firmy" przynoszące zysk,
a treść programowa zostanie podporządkowana
potrzebom przedsiębiorców.

Nadchodzi chwila, w której cięcia socjalne będą
tak wielkie, że zabraknie środków na czynsze,
żywność i leki. Czas działać! Zanim zostaniesz
pozbawiony mieszkania, pracy, służby zdrowia,
edukacji i środków do życia - pozbaw władzy tych,
którzy do tego doprowadzili. Trzeba pokazać światu,
że nie zgadzamy się z takim modelem ekonomii,
gdzie zysk jest zawsze ważniejszy, niż ludzie!

Opinia społeczeństwa nie jest czymś, z
czym należy się liczyć. Władze nie szczędzą
środków, by manipulować opinią publiczną,
próbując przeforsować lukratywne dla biznesu
rozwiązania, zarazem niezwykle kosztowne i
ryzykowne dla społeczeństwa, jak energetyka
jądrowa. Bez oglądania się na opinię
społeczeństwa, władze wydały ogromne sumy na
udział polskich wojsk w interwencjach w
Afganistanie i Iraku.

Podczas Szczytu prezydentów krajów Europy
Środkowej i wizyty Prezydenta USA Baracka
Obamy w Warszawie, odbędą się

Czekają nas też ogromne problemy ekologiczne
w związku z planowanym wydobyciem w Polsce
gazu łupkowego. Żądne zysków korporacje, takie
jak Halliburton chcą zanieczyścić zasoby wody
pitnej położone głęboko pod ziemią, by dostać
się do zasobów gazu łupkowego. Społeczeństwo
będzie
musiało
samo
uporać
się
z
rakotwórczymi pozostałościami po eksploatacji
tych złóż.

DNI GNIEWU SPOŁECZNEGO
PRZYJDŹ NA DEMONSTRACJE!
PIĄTEK, 27 MAJA 17:00
POD PAŁACEM PREZYDENCKIM
SOBOTA, 28 MAJA 12:00
PL. TRZECH KRZYŻY
oraz w czwartek 26 maja, protest przeciwko
podwyżkom czynszów oraz cen transportu
publicznego – godz. 11, Rada Warszawa
PKiN sala Warszawska IV piętro

Związek Syndykalistów Polski
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników
CZYM JEST ZWIĄZEK SYNDYKALISTÓW POLSKI?
Związek Syndykalistów Polski jest organizacją
dążącą do zastąpienia społeczeństwa opierającego
się na wyzysku oraz hierarchii, społeczeństwem
równych i wolnych jednostek.
Dzisiejsze społeczeństwo podzielone jest na
tych, którzy rządzą i tych, którzy są rządzeni.
Jaskrawo objawia się to w przypadku biznesmenów
i polityków, którzy kumulują w swoich rękach
władzę polityczną i ekonomiczną oraz wyzyskiwanych
ludzi, którzy muszą tej władzy i wyzyskowi
podlegać, aby przeżyć. Trzeba z tym skończyć!
CZYM JEST MIĘDZYNARODOWE
STOWARZYESZNIE PRACOWNIKÓW?
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników
jest międzynarodową federacją zrzeszającą
oddolne, antyrządowe związki zawodowe.

