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J edno ujęcie

IV Forum Gospodarcze Europa–Chiny
Dwudziestego pierwszego kwietnia, w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach, odbyło się Forum Gospodarcze Europa-Chiny. Jeden z paneli był poświęcony współpracy na linii Chiny–Polska. Uczestnicy debaty rozmawiali o tym, jak można sobie
radzić na rynku chińskim. Zdzisław Bik (pierwszy z lewej), prezes zarządu FASING SA: – Na
chińskim rynku ważna jest cierpliwość. Jesteśmy tam od dziewięciu lat – przez sześć lat in-

westowaliśmy, a od trzech mamy zyski. Ważne, aby mieć innowacyjne produkty, ponieważ
chińska gospodarka ich potrzebuje – mówił Krzysztof Domarecki (drugi z prawej), przewodniczący Rady Nadzorczej Seleny: – Jesteśmy obecni na chińskim rynku od ośmiu lat.
Budujemy swoją pozycję. Mamy dwa zakłady. Jednak nie mogę powiedzieć, że odnieśliśmy
sukces. Firmy europejskie średniej wielkości są małymi graczami na tamtym rynku. ST

50 tysięcy związkowców demonstrowało w marszu gwiaździstym

Manifestacja OPZZ
śmieciowych, które nie mają prawa zrzeszania
się w związkach zawodowych.

– Mamy recepty na tworzenie miejsc
godnej pracy, równości w społeczeństwie
i sprawiedliwej dystrybucji bogactwa – mówił Jan Guz, przewodniczący OPZZ. – Niezwykle ważne jest, aby analizować bieżącą
sytuację, a nie przyglądać się biernie niskim

standardom życia i rosnącemu bezrobociu.
Taka sytuacja nie daje stabilności w życiu rodzinnym – dodał.
W czasie manifestacji złożono w ministerstwach petycje, w których związki wskazywały
trudną sytuację w zakładach i branżach.
Demonstracja spotkała się z dużym zainteresowaniem za granicą. Organizatorzy otrzymali wiele listów poparcia od związkowców

z Danii, Łotwy, Norwegii, Grecji, Hiszpanii,
Belgii i Czarnogóry. We wszystkich podnoszono wspólnotę interesów ludzi pracy, potrzebę
walki o prawa pracownicze w kontekście europejskim, a nie tylko krajowym. Zwracano
uwagę na uświadomienie rządzącym potrzeby
wzmocnienia i polepszenia ochrony socjalnej
swoich obywateli.
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Osiemnastego kwietnia wspólny marsz 50
tysięcy związkowców z różnych branż skupionych w OPZZ przeszedł ulicami Warszawy. Demonstranci starali się zwrócić uwagę
rządu na potrzebę tworzenia dobrej jakości
miejsc pracy, walki z ubóstwem i wspierania
dialogu społecznego. Protestujący podnosili problemy osób pracujących na umowach

