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W Polce coraz częściej dochodzi do łamania
praw pracowniczych i związkowych. O ile w
przypadku wielkich zakładów pracy poszkodo-
wani mogą ewentualnie liczyć na pomoc związ-

ków zawodowych, o tyle w sektorze usług i handlu pracownicy najczęściej po-
zostają pozbawieni jakiejkolwiek ochrony. Często w tym procederze przodują
wielkie międzynarodowe koncerny typu McDonald, czy właściciele supermar-
ketów jak np. OBI. W tego typu wypadkach mamy do czynienia z przejawem
wyjątkowego wyzysku pracowników. Konieczność zakładania pampersów przez
kobiety obsługujące kasę, molestowanie seksualne, zmuszanie do donosiciel-
stwa połączone z wynagrodzeniami na poziomie minimum socjalnego, dają
wyobrażenie o skali tej patologii. Istnienie w zakładzie pracy związku zawodo-
wego mogłoby ukrócić tego typu praktyki, zatem za założenie organizacji
"leci się na bruk".

Ekonomiczny sens takich działań korporacji jest prosty - chodzi o to, aby
zyski wędrowały tylko w ręce jednostek, pozostała część społeczeństwa nato-
miast z dnia na dzień ubożeje: rośnie bezrobocie, obcinane są pensję, likwidu-
je się świadczenia socjalne.

Nasza akcja Jedzenie Zamiast Bomb Jedzenie Zamiast Bomb Jedzenie Zamiast Bomb Jedzenie Zamiast Bomb Jedzenie Zamiast Bomb zwraca uwagę na problem głodu i nie-
dożywienia, które ma miejsce w każdym zakątku Ziemi, nawet w krajach najbo-
gatszych. Kiedy akcjonariusze międzynarodowych korporacji, nie licząc się ze
skutkami społecznymi swoich działań, osiągają krociowe zyski, miliony ludzi na
całym świecie nie może sama się wyżywić, często pomimo ciężkiej pracy.



Rośnie jednak - także w Polsce - opór przeciwko poczynaniom wielkiego bizne-
su. Ludzie wychodzą na ulice i protestują, przeciwko McDonaldowi, OBI czy
Danone. Protestują też przeciwko polskim biznesmenom, którzy - jak w przy-
padku pracowników z Ożarowa - sądzą, że wszystko im wolno.
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Minister gospodarki i pracy Jerzy Hausner powiedział 24 września 2003
po jednej z rozmów dotyczących przyszłości Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Ożarowie zerwanej przez gości przybyłych z Krakowa, iż "Telefonika okazała
się firmą nierzetelną i nieuczciwą." "Przez wiele miesięcy przeciągających się
negocjacji wierzyliśmy, że wszystkim stronom zależy na porozumieniu. Teraz wi-
dać, że były to tylko pozorowane działania Telefoniki." - stwierdził minister. Zwol-
nieni pracownicy FKO wiedzieli o tym od początku protestu, gdy B. Cupiał (pre-
zes Telefoniki i piłkarskiego klubu "Wisła" Kraków) wręczył im pisma zwalniające
ich z obowiązku świadczenia pracy do 23 maja 2002. W tym czasie miały być
wywiezione maszyny produkcyjne z trenu zakładu. Załoga Fabryki stanęła przed
bramą swojej firmy udaremniając ten manewr.

B. Cupiałowi udało się osiągnąć swój cel 26.listopada 2002, gdy chronie-
ni przez policję pracownicy firmy ochroniarskiej Impel zaatakowali protestują-
cych. Prasa ujawniła, że "Zajmujący bardzo wysokie stanowiska w małopolskiej
policji panowie oficerowie: Bogdan K., Andrzej S., Wacław O., Janusz G., Bogu-
sław K. i Wojciech S. na zaproszenie znajomego biznesmena Bogusława C. ..."
udali się "wynajętym przez niego samolotem na mecz piłki nożnej do Włoch.
Za jakiś czas policja ze zdumiewającą determinacją ramię w ramię z wynajętymi
ochroniarzami broni włości tegoż biznesmena przed robotnikami, którzy mają
do niego poważne pretensje". Protest był legalny, a stojący przed zakładem
ludzie nieświadomi konszachtów B. Cupiała z oficerami policji, prosili policjan-
tów o pomoc. Policja jednak pomagała atakującym ochroniarzom z Impelu. Czy w
obecnej sytuacji B. Cupiał sięgnie po takie same środki jak 26 listopada 2002 r.?
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