Saint-Nazaire, 2019 m. balandžio 24 d.

Chantiers de l’Atlantique
Saint-Nazaire

DARBININKŲ SĄJ UNGA
dėl darbo vietų, atlyginimų
ir vien odų teisių visiems

1886m. gegužės 1-ąją Jungtinėse Amerikos Valstijos profsąjungos organizavo visuotinį streiką, kad
būtų įvesta aštuonių valandų darbo diena. Norint užgniaužti augančią darbininkų klasės jėgą,
represijos buvo ypač aršios: Čikagoje „McCormick“ gamykloje trys darbuotojai žuvo nuo policijos
kulkų, o penki kiti buvo nuteisti mirties bausme ir pakarti!
1889m. darbuotojų organizacijų atstovai iš įvairių šalių susitiko Paryžiuje, siekdami susivienyti prieš
darbdavius, kurių išnaudojimui nebuvo ribų. Jie nusprendė, kad gegužės 1-ąją visose šalyse bus
organizuojami streikai, skelbiantys darbininkų klasės vieningos tarptautinės kovos būtinybę. Buvo
siekiama užtikrinti, kad visur ir visiems būtų įvesta aštuonių valandų darbo diena.
Kartais ši diena tampa kruvinų kovų diena visame pasaulyje.

Šiandien, gegužės 1-ąją dieną darbininkai visose šalyse ir toliau renkasi kartu ginti
savo bendrus interesus prieš savo išnaudotojus.
Visame pasaulyje vyriausybės ir darbdaviai, pasinaudodami krize ir nedarbo lygiu, gali ir toliau
išnaudoti darbuotojus ilgindami darbo dienos laiką, didindami darbo spartą, mažindami
užmokestį ir didindami nesaugumą. Norėdami, kad būtų priimtos suprastėję darbo sąlygos, mūsų
išnaudotojai daro viską, kad mes tarpusavyje konkuruotume, susiskaldytume ir susipriešintume.
Jie priima toje pačioje įmonėje naujus įstatus, susijusius su nuolatinių darbininkų, rangovų,
laikinųkų darbininkų ir taip vaidnamųjų komandiruotųjų darbininkų darbu.
Jie bando mus susilpninti. Tokiame darbo padalijime jie gauna pagalbos iš demagogų, kurie dėl
didelio nedarbo šalyje kaltina Prancūzijos pilietybės neturinčius darbininkus.
Nedarbas labai smarkiai įtakoja darbininkus visoje Europoje. Atsakingas dėl to yra tik kapitalistų
klasės nenumalšinamas pelno troškulys.
Gegužės 1-oji diena yra proga tiek šalies viduje, tiek už jos ribų parodyti,
kad darbininkų solidarumas prieš savo išnaudotojus yra būtinas.

Už darbą, už užmokestį

GEGUŽĖS 1-OSIOS
DEMONSTRACIJA!

Saint-Nazaire, 10h00
aikštėje „Amérique Latine“ (aikštė „Ruban Bleu“)


Kadangi atsiskyrimo nuodai mus silpnina, o veikla kartu
sustiprina,
šis informacinis lapas skirtas visiems teritorijos
darbuotojams.
Jis išverstas ir platinamas 10 kalbų.
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