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Nowy Tygodnik Popularny

Represje prawicowego rządu Salwadoru
Szanowni Pañstwo,

Ocalić LBM
Salwador to jeden z wielu krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie
prawa pracownicze i wolność zgromadzeń są brutalnie łamane przez lokalną oligarchię. Represje w tym regionie świata
są na porządku dziennym.

Gwatemali w ci¹gu kilku ostatnich lat
bestialsko zamordowano kilka tysiêcy
kobiet. W Meksyku taki sam los spotyka pracownice tzw. Maquiladoras, nie wspominaj¹c
ju¿ o zamachach na zwi¹zkowców i oszustwie
wyborczym, które przeprowadzi³y meksykañskie elity rz¹dz¹ce w ubieg³ym roku.
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Ludowy Blok Młodzieży
Salwador doskonale wpisuje siê w tê tendencjê. Wygl¹da na to, i¿ najnowszym obiektem fali represji ze strony wybranego w – eufemistycznie ujmuj¹c – uczciwych inaczej wyborach rz¹du prawicowego jest Bloque Popular Juvenil.
Ludowy Blok M³odzie¿y, tak egzotycznie
brzmi¹cy odpowiednik ma ta nazwa w jêzyku
polskim, to tradycyjna organizacja m³odzie¿owa Salwadoru. Walczy ona o zmianê neoliberalnego kursu gospodarczego i poprawê losów
m³odzie¿y. Ostatnio jej aktywiœci zaanga¿owani byli w kampaniê solidarnoœciow¹ z Wenezuel¹. Pozytywny przyk³ad przeprowadzonych w tym kraju reform bowiem jest szczególnie inspiruj¹cy w tak trudnych warunkach,
z jakimi mamy do czynienia w Salwadorze.

Represje
Pod koniec stycznia policja, bez ¿adnego
uzasadnienia, aresztowa³a dziewiêciu aktywi-

stów tej organizacji. Aresztowañ dokonano tu¿
po wielkiej demonstracji przeciwko terroryzmowi pañstwowemu i udzia³owi wojsk Salwadoru w wojnie w Iraku, w której owi aktywiœci uczestniczyli. Ich zachowanie jednak
w ¿aden sposób nie prowokowa³o do podjêcia tego typu drastycznych kroków.
Po b³yskawicznej interwencji zwi¹zkowców i organizacji m³odzie¿owych z ca³ego
œwiata, koordynowanej przez najwiêkszy portal lewicowy w Internecie www.marxist.com,
dziewi¹tkê aktywistów z Salwadoru wypuszczono na wolnoœæ. W póŸniejszych relacjach wszyscy zgodnie twierdzili, ¿e brutalnie obchodz¹ca siê z nimi policja dopiero po
interwencji miêdzynarodowego ruchu pracowniczego zaczê³a traktowaæ ich ³agodniej,
a potem wypuœci³a na wolnoœæ.
Teraz jednak nast¹pi³o kolejne uderzenie
w Ludowy Blok M³odzie¿y. 7 lutego w godzinach popo³udniowych 21-letni Edwar Francisco Contreras Bonifacio opuœci³ gmach uniwersytetu w San Salwador. By³ to ostatni raz
kiedy widziano go ¿ywego.
Znikniêcie Edwara nie jest przypadkowe.
Catalino Miranda, w³aœciciel firmy transportowej, ju¿ przedtem grozi³ mu œmierci¹.
W wydanym oœwiadczeniu Ludowy Blok
M³odzie¿y obci¹¿a ca³kowit¹ odpowiedzialnoœci¹ za losy Edwara Catalino Mirandê. Jednoczeœnie aktywiœci BPJ apeluj¹ do ruchu

Dotar³y do nas niepokoj¹ce wiadomoœci o znikniêciu Edwara Francisco
Contrerasa Bonifacio Edwar by³ aktywist¹ organizacji Bloque Popular
Juvenil. Oganizacja ta walczy o demokracjê i lepsz¹ przysz³oœæ dla
m³odych ludzi w Salwadorze – idea³y, w imie których walczy wielu ludzi
tak¿e i w Polsce.
Zdajemy sobie tak¿e sprawê z faktu, i¿ nie po raz pierwszy zagro¿one
jest ¿ycie cz³onków organizacji, do
której przynale¿y Edwar.
Domagamy siê podjêcia przez rz¹d
Salwadoru wszystkich wymaganych
œrodków, by odnaleŸæ Edwara, zapewniæ mu odpowiedni¹ ochronê
i wróciæ go rodzinie i przyjacio³om.
Z powa¿aniem
zwi¹zkowego na ca³ym œwiecie o pomoc i nag³oœnienie tej sprawy.
Redakcja „Nowego Tygodnika Popularnego”, w odpowiedzi na ten apel, wystosowa³a
list protestacyjny, który publikujemy poni¿ej,
do prezydenta Salwadoru.
Zwracamy siê z gor¹cym apelem do naszych czytelników o solidarnoœæ z aktywistami z Salwadoru. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – jutro pod ostrza³em mog¹
znaleŸæ siê polscy zwi¹zkowcy. Aby temu zapobiec wesprzyjmy kolegów z Salwadoru.
Podpisy pod listem prosimy wysy³aæ na adres
redakcja@tygodnikpopular ny.org.pl
.Szczegó³owych informacji udziela redakcja
NTP pod warszawskim numerem telefonu 22826-99-04. Za naszym poœrednictwem mo¿na te¿ przekazywaæ listy z poparciem dla aktywistów BPJ.
W.F.

APEL O NACJONALIZACJĘ
KONCERNU AIRBUS-EADS WE FRANCJI
g³oszony niedawno plan „Power 8” zak³ada zamkniêcie szeœciu fabryk AirBusa i likwidacjê 10 000 miejsc pracy
w Europie. Multimilionerzy zarz¹dzaj¹cy
koncernem AirBus jednym poci¹gniêciem
pióra sprawili, ¿e dziesi¹tki tysiêcy ludzi
poczu³o siê zagro¿onych.
Oprócz 10 000 pracowników, któr ych
kierownictwo AirBusa planuje zwolniæ
doliczyæ trzeba, tych, którzy strac¹ pracê w f irmach opieraj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ na przemyœle lotniczym: dostawców,
podwykonawców i inne przedsiêbiorstwa
zwi¹zane z t¹ ga³êzi¹ przemys³u. W regionach, gdzie ciêcia maj¹ byæ najwiêksze nar uszona zostanie ca³a ich str uktura ekonomiczna. W samej Tuluzie, gdzie
zaplanowano zwolniæ 1100 osób, faktycznie zagro¿onych utrat¹ miejsca pracy bêdzie w najbli¿szym czasie kilka tysiêcy
pracowników.
Koncern AirBus generuje olbrzymie dochody. Of icjalna dokumentacja firmy za-
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wiera zamówienia na najbli¿sze szeœæ lat.
Od czasu prywatyzacji w 1999 r. spó³ka
zwiêksza³a dochody swoich udzia³owców
o œrednio 18% ka¿dego roku. Zarz¹d AirBusa twierdzi, i¿ musi skoncentrowaæ siê
obecnie na swoim „core trade” (naczelny
cel przedsiêbiorstwa); dlatego redukuje
iloœæ miejsc pracy. Okazuje siê, ¿e g³ównym
d¹¿eniem koncernu jest maksymalizacja
zysku udzia³owców, którzy nie bêd¹ musieli czekaæ piêæ, dziesiêæ czy piêtnaœcie lat zanim inwestycja op³aci siê.
Organizatorzy tego apelu chc¹ przemiany
przedsiêbiorstwa AirBus-EADS, we Francji
i ca³ej Europie, w spó³kê publiczn¹, zarz¹dzan¹ i w pe³ni kontrolowan¹ przez pracowników.
Jej rozwój bêdzie wówczas nakierowany nie
na zaspokojenie zach³annoœci udzia³owców,
lecz potrzeb przemys³u. Te zaœ ustalane bêd¹ demokratycznie przez samych pracowników. Wybrani przez nich reprezentanci, zajm¹ najwa¿niejsze miejsca w zarz¹dzie firmy
na wszystkich poziomach.

Wykupienie najwiêkszych udzia³owców,
nie wchodzi w grê. AirBus-EADS to rezlutat wysi³ku pracowników tej firmy. Dziêki ich
staraniom przemys³ lotniczy ma szanse rozwin¹æ siê na du¿o szybciej, kiedy spó³ka zostanie przez nich przejêta z r¹k prywatnych
udzia³owców, których jedynym motywem
jest nagi zysk. Pracownicy musz¹ zacz¹æ zarz¹dzaæ przemys³em lotniczym.
Osoby podpisuj¹ce siê pod niniejszym apelem deklaruj¹ poparcie dla inicjatywy maj¹cej na celu wycofanie planu „Power 8”, a tak¿e nacjonalizacjê firmy AirBus-EADS bez
¿adnych odszkodowañ dla jej udzia³owców.
Mówimy NIE dla zamykanych fabryk,
przeniesieñ i redukcji miejsc pracy. Chcemy
pe³nej powszechnoœci spó³ki lotniczej i demokratycznego pracowniczego samorz¹du!
Podpisany apel prosimy przesy³aæ do redakcji NTP poczt¹. Na adres e-mail (redakcja@socjalizm.org) mo¿na wysy³aæ tylko
nazwiska osób, które podpisa³y apel. 

