Saint Nazaire, 24 kwietnia 2019

ZWI Ą Z E K P RA C OWN I K Ó W
Chantiers de l’Atlantique
Saint-Nazaire

na rzecz zatrudnienia, płac
i tych samych praw dla wszystkich

1 M AJ A :
Międzynarodowy dzień walki ludzi pracy
1 Maja 1886 roku w Stanach Zjednoczonych, związki zawodowe wezwały do strajku
generalnego aby wymusić ośmiogodzinny dzień pracy. Aby stłumić rosnącą siłę klasy
robotniczej represje były szczególnie brutalne: w fabryce McCormick w Chicago, trzech
robotnikow zginęło od kul policji i pięciu innych zostało skazanych na śmierć i powieszonych!
W 1889 roku, organizacje robotnikow z różnych krajów zebrały się w Paryżu aby zjednoczyć
się w walce z patronatem, którego wyzysk nie ma granic. Wybrano datę 1 maja aby
zorganizować dzień strajków i walki we wszystkich krajach i potwierdzić konieczność
międzynarodowej jedności ludzi pracy. Trzeba było walczyć o ośmiogodzinny dzień pracy
wszędzie i dla wszystkich.
Za cenę walki, czasami krwawej, dzień ten przyjął się na całym świecie.

Dzisiaj, 1 Maja nadal łączy ludzi pracy wszystkich krajów
w obronie ich wspólnych interesów przeciw wyzyskiwaczom.
Ponieważ wszędzie na świecie, rządy i patronat korzystąją z kryzysu i bezrobocia, wydłużajac
czas pracy, obniżajac wynagrodzenia i zwiększajac wyzysk.
Wyzyskiwacze robią wszystko aby nas poróżnić, tworząc coraz więcej statusów w ramach jednego
przedsiębiorstwa: pracownicy zatrudnieni na stałe, podwykonawcy, pracownicy tymczasowi, czy
tzw. pracownicy „oddelegowani”.
Próbują w ten sposόb nas osłabić. Demagodzy pomagają w tworzeniu podziałów, oskarżając
zatrudnionych bez obywatelstwa francuskiego, o bezrobocie panujące w kraju.
Bezrobocie ciąży na świecie pracy, wszędzie w Europie. A jedynym jego sprawcą jest bezgraniczna
żądza zysków wielkich grup kapitalistów.

1 Maja jest okazją aby pokazać, mimo podziałów w kraju i poza granicami,
potrzebę solidarności wszystkich ludzi pracy wobec wyzyskiwaczy.

W obronie miejsc pracy, w obronie zarobków

MANIFESTUJMY 1 MAJA !
W St Nazaire, o godz. 10-tej
Place de l’Amérique Latine (esplanade du Ruban Bleu)

Ponieważ rozłam jest niczym trucizna, ktόra nas osłabia,
ponieważ w jedności tkwi siła, ulotka ta skierowana jest
do wszystkich pracowników stoczni.
Jest rozkolportowana w tłumaczeniu na 10 języków.
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