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Ogólnopolskie dni protestu

Przeciwko rządowi,
politykom i biedzie

Główne przyczyny akcji protestacyjnej,
którą zorganizowały trzy największe centrale
związkowe w Polsce, to pogarszające się warunki życia pracowników i ich rodzin, duże
bezrobocie, masowe zamykanie szkół, źle
funkcjonujący system opieki zdrowotnej, pogarszające się funkcjonowanie systemu emerytalnego i antypracownicze zmiany w Kodeksie pracy. – Rząd nie radzi sobie z tymi
problemami, nie podejmuje też zgłaszanych
przez związki zawodowe propozycji poprawy
sytuacji – wyjaśnia Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. – Wręcz przeciwnie – na zdecydowane stanowisko związków
zawodowych, wyrażające się zawieszeniem
naszego udziału w pracach Trójstronnej
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, zareagował zmasowaną antyzwiązkową kampanią bez odnoszenia się do zgłoszonych
przez trzy centrale postulatów. W tej sytuacji
niezbędne było wysłanie do rządzących wyraźnego sygnału niezadowolenia społecznego
oraz podjęcie szerokiej akcji informacyjnej
skierowanej do społeczeństwa – podkreślił
Radzikowski.

G łówne postulaty trzech
central związkowych :

Paweł Łodej

Od 11 do 14 września w Warszawie manifestowali pracownicy zrzeszeni w trzech największych centralach związkowych. Wspierali
ich członkowie mniejszych organizacji. Przed
sześcioma ministerstwami i Sejmem, gdzie
powstało miasteczko namiotowe, odbywały
się pikiety. Również przed Sejmem zostało
zorganizowanych kilka debat poświęconych
systemowi ochrony zdrowia, edukacji oraz
polityce przemysłowej i społecznej rządu.
Kulminacją „Dni protestu” była wielka manifestacja, do której doszło 14 września.

1. Zmiana prawa o referendach ogólnokrajowych. Chodzi o to, aby po zebraniu 500
tys. podpisów, rozpisanie referendum było obligatoryjne. Dziś o tym, czy się ono odbędzie,
decyduje Sejm. Od 1989 r. nie przeprowadzono ani jednego referendum ogólnokrajowego
z inicjatywy obywateli.
2. Wycofania fatalnych dla pracowników
zmian w Kodeksie pracy wprowadzających
12-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu
pracy i elastyczny czas pracy.

P ozostałe postulaty :
1. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub
o szczególnym charakterze.
2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw
ograniczających stosowanie tzw. umów
śmieciowych.
3. Zaprzestanie likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego
na samorządy, a także wprowadzenie pakietu
zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia i dostęp do bezpłatnej edukacji.
4. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych
dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju
produkcyjnego.
5. Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z obywatelskim projektem
ustawy złożonym przez NSZZ Solidarność.
6. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.
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