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CHLEBA ZAMIAST IGRZYSK!
Euro2012 w Polsce miało przyczynić się do rozwoju polskich miast. Władze utrzymywały, że nastąpi
rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, turystyki i sportu, a rola Polski na arenie międzynarodowej
wzmocni się. Dobrodziejstwa płynące z mistrzostw porównywano do skutków powojennego Planu
Marshalla na Zachodzie Europy.

W

brew entuzjazmowi władz mieszkańcy miast, w których odbędą się mecze, nie mają powodów do radości. Miasta te
stanęły na skraju bankructwa wynikającego z zadłużenia
sięgającego miliardów złotych. Kryzys społeczny nie wynika jedynie
z wydatków związanych z Euro. Jego przyczyną jest antyspołeczna
polityka, prowadzona od początku transformacji ustrojowej. Niemniej
organizacja mistrzostw ujawnia hipokryzję władzy i jej priorytety. Na
wydatki związane z Euro lekką ręką przeznaczono ok. 96 mld zł.
Najwięcej kosztował Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie na
każde 13 miejsc siedzących wydano równowartość dwupokojowego mieszkania!
Za sumę wydaną na poznański stadion można by w ciągu 10 lat
opłacać ponad 6 tys. miejsc w żłobkach publicznych. Wydatki na igrzyska nigdy nie zostaną zrekompensowane przez zagranicznych turystów ani inwestorów. W tym samym czasie w całej Polsce obcina
się fundusze na realizację podstawowych potrzeb społecznych.
Zamykane są przedszkola, szkoły i domy kultury, wzrastają opłaty
za żłobki, komunikację publiczną i mieszkania. Prywatyzuje się lub
zamyka przychodnie, szpitale i zakłady pracy. Brakuje pieniędzy
na walkę z bezrobociem, które wciąż rośnie. Znacznie podniesiono
opłaty za żywność, gaz, prąd, paliwo, wodę i leki. Ponad to dochodzi
do prób podwyższenia wieku emerytalnego, równocześnie ograniczając wydatki na rehabilitację seniorów.
Rosnące koszty utrzymania nakładają się na postępujący w całym
kraju kryzys mieszkaniowy. Aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe,
należałoby wybudować 1,2 mln lokali. Ich brak powoduje, iż rynkowe
ceny wynajmu i kupna nieruchomości są bardzo wysokie. Tymczasem samorządy wyprzedają więcej mienia komunalnego niż budują,
przeprowadzając jednocześnie masowe eksmisje. Na bruk wyrzuca
się m.in. kobiety z dziećmi, niepełnosprawnych i emerytów, którzy
następnie latami oczekują na przydział lokali socjalnych. Dramatyczny
brak tanich mieszkań i eksmisje to też koszt ogromnego zadłużenia
miast.
Euro 2012 generuje zyski dla elit, na które składamy się wszyscy.
Uderza to w największym stopniu w kobiety – one w pierwszej kolejności ponoszą skutki cięć i prywatyzacji. Jako pierwsze narażone są
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na zwolnienia, niższe pensje i śmieciowe umowy. Nierzadko skazane są na głodowe zasiłki i długotrwałe bezrobocie. Często zależne
są od publicznych instytucji opiekuńczych lub same w nich pracują.
Ograniczenie dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych czy
mieszkań i ciągły wzrost cen energii, żywności, transportu oznacza
wykonywanie przez kobiety więcej bezpłatnej pracy w domu jak również pracy poza nim.

Polityka państwa i budżety miast nie mogą być podporządkowane
zawodom sportowym. Nasze społeczności muszą być tak zorganizowane, aby w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby związane
z opieką i edukacją. To poprawi warunki życia nas wszystkich. Dlatego domagamy się, aby stały się one docenionym i dofinansowanym
priorytetem, a nie wykonywanym za darmo niewolniczym obowiązkiem głównie kobiet, gdy na stadionową rozrywkę łoży się miliardy.

Pomimo że to od stanu opieki zależy funkcjonowanie całego społeczeństwa, władza traktuje ją jak zbędny koszt. Gdyby codzienna
praca wykonywana w domu wraz z pracą opiekuńczą nie zostały wykonane, to fabryki, szpitale, sklepy i inne instytucje, prywatne bądź
publiczne, nie mogłyby działać. Nie uwzględniają tego jednak budżety miast. Przy obecnym niedofinansowaniu opieka znów staje się
prywatną powinnością, a nie obowiązkiem całej społeczności. Matki
zostają z dziećmi w domu lub przenoszą ciężar opieki na babcie;
opiekunki godzą się na pracę za głodowe stawki, a samodzielni rodzice pozostają bez wsparcia. Praca opiekuńcza musi być przecież
wykonana – lecz w jaki sposób i jakim kosztem się to odbędzie, nie
jest już problemem władz. W ten sposób zamiast rozwoju generuje
się biedę i nierówności.

Nasze codzienne potrzeby są ważniejsze od zabawy i zysków dla
elit. Musimy zmienić priorytety: potrzebujemy tanich mieszkań czynszowych, równego dostępu do darmowej edukacji. Potrzebujemy
bezpłatnych żłobków i przedszkoli, opieki dla seniorów, sprawnie
działających domów kultury, dobrej i ogólnodostępnej służby zdrowia, taniej i sprawnej komunikacji miejskiej.
Chcemy odebrać, to co nam zabrano – chcemy mieć wpływ na nasze
życie.
Oficjalne hasło Euro 2012 brzmi „razem tworzymy przyszłość“.
Twórzmy ją razem, ale bez żerujących na nas elit! Organizujemy się
bez nich zgodnie z własnymi potrzebami!
OZZ Inicjatywa Pracownicza

Ogólnopolski Związek Zawodowy

INICJATYWA PRACOWNICZA
„Inicjatywa Pracownicza” to oddolny, dobrowolny związek zawodowy oparty na zasadzie samorządności pracowniczej. IP powstała w 2001 r. jako nieformalna grupa której
celem było wsparcie dla protestów pracowniczych. Od 2004 r. działamy jako formalny,
ogólnopolski związek zawodowy. Od samego początku, kluczowym elementem naszej działalności było i jest demokratyczne
organizowanie się pracowników, bez zbędnej biurokracji i „etatowych przywódców”.
Powstanie IP było reakcją na kryzys polskiego ruchu związkowego – biurokratyzację
i pasywność głównych central oraz ich uwikłanie w poparcie dla rządów realizujących
antypracowniczą politykę.
„Inicjatywa Pracownicza” działa w całym
kraju w formie samorządnych, niezależnych
komisji zakładowych, międzyzakładowych
i środowiskowych. Do IP należą pracownicy i pracownice praktycznie ze wszystkich
branż. Obecnie, najliczniej reprezentowani
są pracownicy i pracownice z sektora zdrowotnego i edukacyjnego, liczne są także organizacje w zakładach przemysłu ciężkiego.
W ramach „Inicjatywy Pracowniczej” działa
grupa „Kobiety z Inicjatywą” prowadząca

działania i analizy pracy reprodukcyjnej,
praw kobiet oraz podziału pracy i dochodów
w społeczeństwie.
Członkinie i członkowie związku odrzucają narzucone podziały wśród pracowników
i solidarnie prowadzą walkę o swoje prawa
i całkowity wpływ na miejsca pracy. Nie tworzymy podziałów na pracujących na stałe
czy tymczasowo, na robotników i uczniów,
studentów, emerytów, bezrobotnych, kobiet czy mężczyzn – do naszego związku
mogą należeć wszyscy, bo nasza walka o
polepszenie sytuacji świata pracy musi być
wspólna.
W „Inicjatywie Pracowniczej” wszyscy jesteśmy równi, bez względu na funkcje jakie
pełnimy, wykształcenie i wysokość zarobków. W swoim działaniu jesteśmy niezależni od pracodawców i władzy. Walczymy
o odzyskanie kontroli nad naszym życiem,
zarówno w zakładzie pracy, jak też w miejscu zamieszkania. Walczymy o nowe, lepsze oblicze świata w wymiarze społecznym,
ekonomicznym i politycznym.
Komisje Inicjatywy Pracowniczej walczą
o poprawę warunków pracy i wyższe płacy
w zakładach, w których istnieją, ale często
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wychodzą ze swoją działalnością „poza
bramy zakładu pracy” – angażujemy się
w działania ruchu lokatorskiego walczącego przeciwko eksmisjom i podwyżkom
czynszów, wspieramy aktywność ruchu feministycznego oraz walkę z uprzedzeniami
i dyskryminacją ze względu na pochodzenie, narodowość, płeć czy orientację seksualną. Ostatnio, kluczowymi dla naszego
związku tematami była walka przeciwko
wzrastającym kosztom utrzymania (czynsze, komunikacja, energia) oraz o „uspołecznienie budżetów miejskich (zagwarantowanie środków na żłobki, przedszkola,
szkoły i mieszkalnictwo). Wsparliśmy także
protest przeciwko planom wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia zbierając
podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie
ogólnokrajowego referendum w tej sprawie.
Przyłącz się do Inicjatywy Pracowniczej!
Powołaj komisję zakładową w swoim miejscu pracy. Zorganizuje komisję środowiskową w miejscu gdzie mieszkasz. Napisz do
nas o sytuacji w twoim zakładzie pracy.
Protestuj – walcz – stawiaj opór!

Jeśli

chcesz otrzymać materiały
związane z aktywnością IP
/ulotki, plakaty, biuletyny i inne/
napisz maila z zamówieniem na
adres:
ip@ozzip.pl
lub prześlij kopertę A4
ze znaczkiem za 3 zł. na adres:
OZZ Inicjatywa Pracownicza
ul. Kościelna 4
60-538 Poznań
--------------------------------
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