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Význam demonštrácií proti vládnym reformám
Odbory odmietli vládne úsporné opatrenia a prišli s vlastnými požiadavkami.
Organizujú protesty, aby ukázali svoju silu a vylepšili si pozíciu na tripartitných
rokovaniach. To isté robili aj poèas Dzurindovej vlády, no protesty (vrátane
hodinového generálneho štrajku v roku 2003) vtedy úplne zlyhali, lebo pre vládu
a zamestnávate¾ov nepredstavovali naozajstnú hrozbu. Následné referendum
o predèasných vo¾bách iba potvrdilo toto zlyhanie. Èo príde teraz?

Realita kapitalizmu
Vláda tvrdí, že úsporné opatrenia majú zlepši vyhliadky slovenskej ekonomiky, aby
sme sa napokon všetci mali lepšie. Za posledných 20 rokov sme sa ale na vlastnej
koži nauèili, že úspory, škrty a krízy sú bežnou súèasou kapitalizmu a najviac na ne
doplácame my.
Medzi potrebami majite¾ov a pracujúcich je neustály konflikt. Vždy, keï sme uverili
šéfom a politikom, že máme
by ticho a dúfali, že sa
o všetko postarajú
a sami nám vyjdú
v ústrety, skonèilo
sa to v náš
neprospech.
V lepšom
prípade nám
nakoniec
hodili nejaké
omrvinky, no
za ten èas sa
ich zisky
a rezervy
zväèšili. A naše
zmenšili.

Chcú, aby sme pracovali viac, pod
väèšou kontrolou a naše existenèné
problémy, hypotéky a pôžièky ich
nezaujímajú. V tejto situácii by naše
požiadavky mali by vystupòované na
maximum bez oh¾adu na údajne zlú
situáciu firiem.

tlak, a tým aspoò èiastoène
kompenzova negatíva, ktorým sme
vystavení. Organizovaním sa
a priamymi akciami (štrajkom èi iným
ochromením pracoviska) si môžeme
vydoby vlastné požiadavky, vyššie
mzdy a iné výhody, bez oh¾adu na prijaté
vládne opatrenia a úspešnos ve¾kých
Nie sme a nechceme by v roli šéfov èi akcií odborov. Vlády totiž prídu a odídu,
politikov. Oni riešia svoje problémy vo náš osud sa však vždy bude odvíja
svoj prospech, a to by sme mali aj my. najmä od sily na pracovisku.
Hlási sa o vyššie mzdy, väèšie výhody,
o naše potreby a dôstojný život. Šéfovia Organizovanie sa
ho majú vïaka našej práci. My máme
len to, èo si sami vybojujeme.
Èi sa organizova oficiálne alebo
neoficiálne, to je už vec diskusie medzi
Ak tlak,
¾uïmi na jednotlivých pracoviskách.
Každý spor, v ktorom sa pracujúci spoja,
tak formou priamych akcií
však prináša nápady a pouèenia, o ktoré
je
dôležité deli sa. Ako Priama akcia sa
Vedeniu odborov je jasné, že si
usilujeme
o vytvorenie siete bojovných
nevystaèí iba s demonštráciami.
pracujúcich,
ktorí budú:
Úspešné priame akcie v Myjave,
v Kolárove èi Hencovciach ukázali, že ·> h¾ada úèinné riešenia sporov
skutoèná sila pracujúcich je na úrovni na úrovni pracoviska aj mimo
jednotlivých pracovísk. Ak chýba tam a
neho,
ak nie je výsledkom akcií kolektívu
·> deli sa o problémy a skúsenosti
zamestnancov, potom je otázne, akú
(aj
medzinárodne),
silu budú ma ve¾ké odborové akcie a èi
·>
pravidelne
medzi sebou
dokážu odbory zorganizova ostrejšie
komunikova,
akcie, napríklad viac než len hodinový èi
·> vytvára zárodok takej
jednodòový generálny štrajk.
Moc zamestnávate¾ov je na pracovisku.
Tu vznikajú ich zisky a naše mzdy. Tu
musíme by aktívni a vyvinú skutoèný

ekonomickej, sociálnej a politickej
organizácie spoloènosti, ktorá
naplní potreby spoloènosti, nie
štátu a kapitálu.

www.priamaakcia.sk
Priama akcia je organizácia, ktorá sa sústreïuje na riešenie problémov na
pracoviskách, v bydlisku a na školách. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej
asociácie pracujúcich (MAP), ktorá združuje èlenskou základòou riadené
odborové zväzy a iniciatívy zo 16 krajín sveta.
Na webstránke www.priamaakcia.sk informujeme o skúsenostiach z bojov u nás
aj vo svete a o možnostiach zapojenia sa do konkrétnych aktivít.

