
IV          ✽          SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

W sobotê, 17 wrzeœnia, we Wroc³awiu odby³a siê wielo-
tysiêczna manifestacja europejskich zwi¹zków zawodowych.
Przez kilka godzin ulicami stolicy Dolnego Œl¹ska masze-
rowa³o kilkadziesi¹t tysiêcy zwi¹zkowców z ca³ej Europy
w proteœcie przeciwko prowadzonej przez kraje Unii Euro-
pejskiej polityce gospodarczej. Manifestacja zakoñczy³a siê
na wroc³awskim rynku. 

- Nie mo¿emy pozwoliæ, aby walka z kryzysem by³a pre-
tekstem do walki i z pracownikiem, i z cz³owiekiem. Nie mo-
¿emy dopuœciæ, aby ci krwiopijcy patrzyli do cudzej kiesze-
ni. Kieszeni pracownika i najubo¿szego - powiedzia³ do zgro-
madzonych na rynku demonstrantów Piotr Duda przewod-
nicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”.

Krytycznie odniós³ siê do zakoñczonego wczeœniej spotka-
nia ministrów finansów krajów Unii Europejskiej.  - Spotkali-
œmy siê we Wroc³awiu, aby zaprotestowaæ i pokazaæ ministrom
finansów, a tak w³aœciwie krwiopijcom, którzy doprowadzili
do tego kryzysu, a teraz chc¹ nim zarz¹dzaæ i mówiæ nam co
jest dla nas lepsze. Mieliœmy tak¹ nadziejê, ¿e wrêczymy tym
paniom i panom nasz¹ petycjê, ale oni uciekli ukradkiem, jak
szczury - mówi³ Duda. - W³adza ma siê nie baæ obywateli, w³a-
dza ma s³uchaæ obywateli i wyci¹gaæ wnioski.

Szef „Solidarnoœci” powiedzia³ równie¿, ¿e zwi¹zki za-
wodowe s¹ dla solidarnej Europy i j¹ buduj¹, a nie tylko o
niej mówi¹. Tymczasem politycy s¹ solidarni, ale tylko wo-
bec siebie. - Chcemy walki z kryzysem, ale poprzez rozwój,
tworzenie miejsc pracy - bezpiecznej pracy. Chcemy pra-
cowniczej Europy dla wszystkich obywateli. Europo pracow-
nicza, obudŸ siê! - zakoñczy³ swoje wyst¹pienie Piotr Duda. 

Do zwi¹zkowców przemówi³a równie¿ Bernedette Se-
gol, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Zwi¹z-
ków Zawodowych, która specjalnie z okazji manifestacji we
Wroc³awiu nauczy³a siê swojego wyst¹pienia po polsku.
Szefowa EKZZ podziêkowa³a uczestnikom za liczne przy-
bycie. - Jesteœmy tutaj aby nas us³yszeli ministrowie finan-
sów. Mówimy „nie” polityce ciêæ bud¿etowych, mówimy
„tak” polityce wzrostu zatrudnienia, mówimy „tak” euro-
pejskiej solidarnoœci - powiedzia³a Segol. Jej zdaniem Eu-
ropa potrzebuje zwi¹zków zawodowych i dialogu spo³ecz-
nego, a nie ataków na prawa pracownicze i ograniczania
praw socjalnych. 

Wroc³awska demonstracja by³a pierwsz¹ w Polsce tak
zwan¹ euromanifestacj¹, organizowan¹ przez Europejsk¹
Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych. Protest by³ du¿y,
barwny i dobrze zorganizowany. Manifestanci bezpiecznie
przemaszerowali ze Stadionu Olimpijskiego na wroc³awski
rynek. Kolorowy pochód prowadzi³a orkiestra. Do Wroc³a-
wia przyjechali zwi¹zkowcy z blisko trzydziestu organiza-
cji zwi¹zkowych, zrzeszonych w Europejskiej Konfedera-
cji Zwi¹zków Zawodowych miêdzy innymi z Hiszpanii,
Norwegii, Wêgier, Litwy, Niemiec, Portugalii, Czech.

Licznie stawili siê równie¿ cz³onkowie NSZZ „Solidar-
noœæ” z ró¿nych zak¹tków Polski. Do protestu przy³¹czy³y
siê tak¿e polskie organizacje zwi¹zkowe, które nie s¹ afilio-
wane w EKZZ, na przyk³ad Ogólnopolskie Forum Zwi¹z-
ków Zawodowych czy zwi¹zek zawodowy policjantów. (sis)

Pracownicza Europo, obudŸ siê ! Tym razem w stolicy Dolnego Œl¹ska

W taki sposób na okolicznoœciowym plakacie apelo-
wano do „pracuj¹cej Europy”.


