
ORGANIZOVANÍ PRACUJÍCÍ

NOČNÍ MŮRA ŠÉFŮ!
Osamocený  a  neorganizovaný
zaměstnanec  je  vůči  šéfům
bezbranný. Protože má zaměstnavatel
výhodu z pozice moci, s jednotlivými
zaměstnanci  nakládá  jako  s  věcí.
Dovolí  si  platit  nízké  mzdy,  dávat
nevýhodné  smlouvy,  nutit  k
přesčasům,  zvyšovat  neúměrně
pracovní tempo a chovat se hrubě a
arogantně!  Musíme  si  uvědomit,  že
jsme to  právě my zaměstnanci,  kdo
umožňuje  vlastníkovi  podniku
vydělávat  pohádkové jmění,  zatímco
nám  se  dostane  jen  nepoměrné
procento z toho, co jsme svoji  prací
vyprodukovali.  Máme legitimní právo
na důstojnější mzdy a podíl ze zisku.

Pochopitelně šéfové neradi  dají  něco navíc,  musíme si  to  vynutit.
Můžeme toho dosáhnout, avšak jediná efektivní taktika je dosáhnout
toho kolektivní silou. Proto je dobré, aby se pracující  organizovali.
Proto je zde Odborový svaz Iniciativa pracujících. Vstup do našeho
všeodborového svazu a začni se bránit a brát si to, co ti po právu
náleží.  Společně jsme silnější,  abychom se dokázali  postavit svým
šéfům.  Jako  člen  OS  Iniciativa  pracujících  za  tebou  budou  stát
zaměstnanci  všech  profesí  v  celém  kraji.  Už  proti  svým  šéfům
nemusíš stát sám! Vstup do odborů ještě dnes. Stáhni si z našeho
webu členskou přihlášku, vyplň ji, vyfoť nebo naskenuj a pošli na náš
e-mail, připoj pár slov o sobě a napiš, kde pracuješ.
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