
На работниците

Днес сме тук, за да обърнем внимание на експлоатационните

условия на работа в месната промишленост и да предадем

нашата солидарност на вас, работниците. Протестът ни трябва

да е срещу системата на месната промишленост с нейните

фабрики за клане и рязане, а не срещу вас! Убедени сме, че

експлоатацията на тази индустрия засяга до голяма степен не

само животните и околната среда, но и вас като работник.

Не е целта ни да ви навредим по някакъв начин.

Нашата цел е да изключим животинската индустрия, за да

избегнем по-нататъшно заразяване с корона.

Нашата цел е вас, работниците, да бъдете защитени

финансово, социално и здравно, когато компанията се затвори -

за сметка на корпорациите.

Нашата цел е, че вие, работниците, да бъдете осигурени с

жилищно пространство, което дава възможност за достойно

настаняване, което да отговаря на изискванията на ситуацията

с корона. И не само по време на Корона.

Нашата цел е кланиците и другите области на тази индустрия

да бъдат затворени с мизерните условия на труд и да получат

по-добра работа в други индустрии.

В миналото други фабрики са били заети от работници. След

това те бяха продължени по самоорганизиран начин.

Може би не сме съгласни по всички точки. Но може би във

факта, че настоящата ситуация не е добра. Моля, пишете ни

или приятели на трудовите инициативи, за да можем да

обменяме идеи и евентуално да развиваме общи форми на

съпротива. Интересуваме се от вашите проблеми и страхове

като работници в месната индустрия. Бихме искали да обясним

и да работим с вас в знак на солидарност!
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Gemeinsam gegen die Tierindustrie

(Заедно срещу животинската индустрия)

mail@gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org

https://gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org/

aktion ./. arbeitsunrecht

(действие / неправомерна работа)

kontakt@arbeitsunrecht.de

0221 . 888 6900 -2 сряда 1 6:00 – 1 9:00

https://arbeitsunrecht.de/

Freie Arbeiter Union (FAU)

(Безплатен съюз на работниците)

geko@fau.org

Tel: +49 (0) 1 575 / 33 51 394

www.fau.org

VisdP: Peter Berger, Hügelweg 1 75, 1 4469 Potsdam
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