Kríza sa stala obohratým slovom, avšak pociťuje ju celý svet. Boj proti
jej dôsledkom sa bežnému pracujúcemu človeku môže zdať beznádejný,
ale činy ako tie vaše ukazujú, že to tak nemusí byť. Napríklad v Británii
uskutočnili zamestnanci rafinérií veľké divoké štrajky. Robotníci z firmy
Visteon zas niekoľko týždňov okupovali tri továrne, aby sa domohli
lepších podmienok. Podobne aj francúzski robotníci dosiahli úspechy,
keď použili taktiku zadržiavania šéfov. Príkladov a taktík je oveľa viac.
Podstatné je, že dokázali, že keď sa ľudia podujmú na priame akcie a je
medzi nimi solidarita, tak dokážu niečo dosiahnuť. Tým ukázali aj ďalším
ľuďom, že si môžu vybojovať svoje požiadavky.
Plynie z nich viacero poučení, na ktoré je tento letáčik prikrátky.
Venujeme
sa
im
však
napríklad
na
našom
webe
www.priamaakcia.sk. V prípade záujmu nám môžete napísať aj na
email vychod@priamaakcia.sk.

Držíme vám palce a prajeme veľa odhodlania!
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Tento leták pripravila Priama akcia - združenie ľudí, ktorí nechcú byť ticho pred mocou
politikov a zamestnávateľov. Na našej webstránke informujeme o konfliktoch
pracujúcich a ich riešeniach, štrajkoch, solidarite a pod. Venujeme sa aj kríze, jej
dôsledkom (aj príčinám) a vytváraniu kontaktov medzi pracujúcimi. Priama akcia je
slovenskou sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), konfederácie ktorá
združuje členskou základňou riadené odborové zväzy a iniciatívy zo 16 krajín celého
sveta.
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Prijmite prosím toto symbolické vyjadrenie solidarity s vašimi
požiadavkami. Držíme vám palce a dúfame, že odhodlanie, ktoré vás
podnietilo uskutočniť túto protestnú akciu nevyprchá.
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