
Pentru oamenii muncitori

Suntem astăzi aici pentru a atrage atenția asupra condiți i lor de
muncă exploatatoare din industria cărnii , și să transmitem
lucrători lor sol idaritatea noastră. Protestul nostru ar trebui să fie
împotriva sistemului industriei cărni i cu fabrici le sale de măcel și
tăiere, nu împotriva ta! Suntem convinși că exploatarea acestei
industri i nu numai afectează în mare măsură animalele și mediul, ci
și tu ca muncitor.

Nu este scopul nostru să vă dăunăm în vreun fel. Scopul nostru
este de a opri industria animalelor pentru a evita contagii le
ulterioare cu corona.Scopul nostru este ca dumneavoastră,
lucrători i , să fiți protejați financiar, social și sănătos atunci când
compania se închide - plătit de corporați i .
Scopul nostru este ca dumneavoastră, lucrători lor, să vi se ofere un
spațiu de locuit care să permită o cazare demnă care să satisfacă
cerințele situației corona. Și nu doar în timpul Coronei.
Scopul nostru este ca abatoarele și alte zone ale acestei industri i cu
condiți i le mizerabile de muncă să fie închise și să obțineți locuri de
muncă mai bune în alte industri i .

În trecut, alte locuri de producție erau ocupate de lucrători. Acestea
au fost apoi continuate într-o manieră autoorganizată.

Poate că nu suntem de acord cu toate punctele. Dar, probabil , în
faptul că situația actuală nu este una bună. Vă rugăm să ne scrieți
sau prietenilor inițiativelor legi i muncii , astfel încât să putem
schimba idei și, eventual, să dezvoltăm forme comune de
rezistență. Suntem interesați de problemele și temeri le dvs. în
calitate de lucrători din industria cărnii . Am dori să lucrăm cu voi în
sol idaritate!
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