
Odborový svaz  Iniciativa pracujících je  všeodborový svaz,  který
sdružuje  především  zaměstnance  různých  profesí  napříč  ČR.
Nemáme  odborové  vůdce,  nepěstujeme  placenou  byrokracii  a
rozhodujeme na základě přímé demokracie. To znamená, že je náš
odborový  svaz  plně  pod  kontrolou  všech  členů.  Neveříme
politikům  ani  odborovým  vůdcům,  razíme  cestu,  že  pouze
zaměstnanci  sami  si  musí  svá  práva  a  potřeby vybojovat  cestou
přímé akce. Přímá akce je činnost, která spočívá na tom, že se na ní
podílí každý sám, ne prostřednictvím zástupců. Klademe důraz na
iniciativu, bojovnost a solidaritu. Odbory musí kousat, jestli z nich
má mít zaměstnavatel respekt. Nečekáme, že se naše životy zlepší
sami od sebe.  Je potřeba naší  vlastní  aktivity,  jestli  se  má něco
změnit.  Šefové  nám  nic  zadarmo  nedají,  musíme  si  to  vynutit
kolektivní silou. Naše síla je v našem počtu a jednotě! Přidej se!
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