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ODEZWA
DO WSZYSTKICH PRZERÓBKARZY!
Skandaliczna arogancja rządu i parlamentarzystów koalicji rządzącej PO i PSL
w sprawach emerytalnych i zdrowotnych, ukryta pod przykrywką prowadzenia
pozorowanego dialogu społecznego i udawanego rozpatrywania argumentów strony
związkowej w toku prac legislacyjnych zmusza nas do poinformowania, że:
Rząd Premiera Donalda Tuska wraz z parlamentarną większością PO i PSL wypowiedział
otwarta wojnę
społeczeństwu polskiemu
traktując nasze zdrowie
i życie
jako
skomercjalizowany towar, a na domiar złego, chce pozbawić milion ludzi zatrudnionych w
szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze należnych uprawnień emerytalnych,
zrównując z byłymi SB-kami.
W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich pracowników zakładów przeróbczych węgla
i wzbogacania rud oraz odsalania wód dołowych, a w szczególności członków ZZ "PRZERÓBKA"
z prośbą o:
- czynne wzięcie udziału w zaplanowanych pikietach pod Sejmem RP w dniu 5
listopada 2008 r. organizowanych przez trzy Centrale Związkowe Trójstronnej
Komisji; OPZZ, Solidarność i FZZ,
- nie zapisywania się do pracy w dniach 8, 9, 10 i 11 listopad 2008 r. na znak protestu
przeciwko próbie wyłączenia obiektów i urządzeń przeróbczych z zakładów górniczych
oraz nienależytego doceniania naszej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy przez
pracodawców.
Pokażmy, że choć stanowimy zaledwie ok. 10 % ogółu zatrudnionych wszystkich
pracowników w górnictwie, to jesteśmy jedną wspólną i zwartą rodziną, która bez względu
na przynależność związkową nie pozwoli się traktować jako "piąte koło u wozu" i wycięcie
z zakładów górniczych „obiektów i urządzeń przeróbki”, a przede wszystkim na pozbawienie
nas należnych nam uprawnień do wcześniejszego przechodzenia na zasłużoną emeryturę w wieku
50 lat życia w przypadku kobiet i 55 mężczyzn.
Kolejnej próbie zepchnięcia nas na margines społeczno-zawodowy, powiedzmy mocnym
i zdecydowanym głosem nasze stanowcze - NIE!
Ze
Związkowym Pozdrowieniem

