

Deoarece otrava diviziunilor ne face să fim mai slabi, 

deoarece lucrurile care ne unesc ne fac mai puternici, acest 
tract se adresează tututor muncitorilor de pe locație. 

Tractul este tradus în 10 limbi străine și difuzat. 


 

 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

Saint-Nazaire, la 24 aprilie 2019 

Chantiers de l’Atlantique 
Saint-Nazaire 

UUNNIIUUNNEEAA  AA  LLUUCCRRĂĂTTOORRIILLOORR  
pentru ocuparea forţei de muncă, 
salariişi drepturi egale pentru toţi 
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La 1 mai 1886, în Statele Unite ale Americii, sindicatele au făcut apel la grevă generală pentru a 
obține ziua de opt ore. Pentru a înăbuși puterea tot mai mare a clasei muncitoare, represiunea a fost 
extrem de feroce : la uzina McCormick din  Chicago, trei muncitori au fost împușcați de poliție și alți 
5 au fost condamnați la moarte și spânzurați ! 

În 1889, organizații muncitorești din diferite țări s-au întâlnit la Paris pentru a-și uni forțele în fața 
patronatului a cărui exploatare nu cunoaște granițe. Au ales această dată de 1 mai pentru a 
organiza, în toate țările, o zi de grevă și de lupte, afirmând necesitatea unității internaționale a lumii 
muncitorești. A fost vorba de revendicarea zilei de opt ore peste tot și pentru toți. 

Prin lupte uneori sângeroase, această zi s-a impus în lumea întreagă. 
 

AAssttăăzzii,,  ÎÎnnttââii  MMaaii  ccoonnttiinnuuăă  ssăă  rreeuunneeaassccăă  lluuccrrăăttoorriiii  ddiinn  ttooaattee  țțăărriillee  ppeennttrruu  aa--șșii  aappăărraa  
iinntteerreesseellee  ccoommuunnee  îînn  ffaațțaa  eexxllooaattaattoorriilloorr  lloorr..  

Deoarece peste tot în lume guvernele și patronatul profită de criză și de șomaj pentru a agrava 
exploatarea prin prelungirea duratei de muncă, prin intensificarea ritmului său, reducerea 
salariilor, creșterea precarității. 
Pentru a face să se accepte aceste degradări, exploatatorii noștri fac totul pentru a ne pune în 
competiție, pentru a ne diviza și opune, multiplicând statutele în aceeași întreprindere, între 
lucrătorii interni, subcontractanți, interimari și așa-zișii lucrători « detașați ». 
Încearcă astfel să ne slăbească. Și în această muncă de divizare, primesc ajutorul demagogilor care 
desemnează lucrătorii ce nu au naționalitate franceză ca fiind responsabili ai șomajului masiv ce 
bântuie în această țară. 
Șomajul cântărește greu asupra lumii muncitoare, peste tot în Europa. Nu are decât un singur 
responsabil : setea de profit fără limită a marilor grupuri capitaliste. 

Întâi Mai este ocazia de a demonstra, dincolo de diferențele naționale și dincolo de 
frontiere, necesitatea solidarității lucrătorilor în fața exploatatorilor lor. 

 

PPeennttrruu  lluuccrrăăttoorrii,,  ppeennttrruu  ssaallaarriiaațții,,  

SSĂĂ  MMAANNIIFFEESSTTĂĂMM  LLAA  11  MMAAII  !!  
la Saint-Nazaire, la 10.00 

Place de l’Amérique Latine (esplanade du Ruban Bleu) 


