


I po wyborach do Parla-mentu Europejskiego. Rekor-dowa frekwencja i rekordowywynik dla Prawa i Sprawiedli-wości. PiS od lipca będziemiało 27 posłów (w poprzed-niej kadencji było ich tylko19). To ewidentny sukces par-tii Jarosława Kaczyńskiego.Sukces osiągnięty dziękidobrej, bo prospołecznej poli-tyce. Świadectwem tego jestto, że najwięcej głosów spoś-ród wszystkich 866 osób ubie-gających się o 52 mandatydostała socjalna twarz rządu -wicepremier Beata Szydło (ok.470 tysięcy!).Aż 9 członków rządu wy-jeżdża pełnić mandat w Bru-kseli i Strasburgu, w tym takważni z naszego punktu wi-dzenia jak minister pracy Elż-bieta Rafalska czy odpo-wiedzialny za górnictwo wice-minister energii Grzegorz To-biszowski. Spekuluje się, żeszefem resortu pracy zostaniektóryś z dotychczasowychwiceministrów (najczęściejwymienia się StanisławaSzweda), albo posłanka PiS zeŚląska Bożena Borys-Szopa(wcześniej m.in. działaczkazwiązkowa i Główny Inspek-tor Pracy). Giełda nazwiskrównież wokół pełnomocnikarządu ds. górnictwa. Na miej-scu Tobiszowskiego komenta-

torzy obsadzają WojciechaPiechę, Grzegorza Matusiakaalbo senatora Adama Gawędę.Rekonstrukcja wchodzi w ko-lejny etap. Na jej temat odbyłysię już rozmowy premiera Ma-teusza Morawieckiego z pre-zydentem Andrzejem Dudą.Ogłoszenie zmian w rządziema nastąpić lada dzień.Na PiS głosowali nie tylko(jak chce to widzieć opozycja)wyborcy biedni, słabo wy-kształceni i z małym miejsco-wości Polski Wschodniej. Tomit! To skowyt bezideowejKoalicji Europejskiej (PO, PSL,SLD, Nowoczesna, Zieloni i po-

zostały plankton polityczny).PO straciła 5 europosłów(teraz 14 mandatów przy 19w 2014 roku), a PSL 1. Najle-piej w tej koalicji wypadł SLD,który zachował 5 posłów doPE. Ani jednego eurodeputo-wanego nie będą mieli Nowo-czesna czy Zieloni. Politycy KEdziwią się, że ponieśli porażkę,rozliczają, wzajemnie oska-rżają i ze zdziwieniem zauwa-żają to, że sama obecność wmediach, spoty, bilbordy i ba-nery wyborcze nie prowadządo zwycięstwa... Nigdy sami byna to nie wpadli, bo liberało-wie stronią od społeczeństwa,

wolą konfrontację z nim jakwtedy, gdy na protestującychgórników z kopalń JSW na-słano policję strzelającą zbroni gładkolufowej. Terazopozycja strzela do siebiewzajemnie, a PSL już zapowie-działo, że do jesiennych wybo-rów parlamentarnych idzieoddzielnie, ewentualnie z in-nymi ugrupowaniami naprawo od PO.Wiosna Roberta Biedroniauzyskując 6% procent, czyliledwo nad 5-procentowymprogiem wyborczym, dostała3 mandaty, w tym jeden zokręgu śląskiego. Jest to o tyle

żenujące dla Ślązaków, żeWiosna postuluje zamykaniekopalń, którymi Górny Śląskjeszcze stoi. Pod progiem wy-borczym znaleźli się Konfede-racja, Kukiz’15 i LewicaRazem.Część polskich komentato-rów wskazuje, że wyborydo Parlamentu Europejskiegoprzyniosły tzw. zieloną falę,czyli wzrost liczby posłów zpartii stawiających na pierw-szym miejscu kwestie ekologiii ochrony środowiska. Falataka rzeczywiście jest, ale wy-raźnie mniejsza niż mówią tokomentarze. Jest ona teżmniejsza od kilku innych wi-docznych fal – słusznie za-uważa portal wnp.pl. Naj-większą europejską partią po-zostanie chadecka EPP (Euro-pejska Partia Ludowa), nadrugim miejscu uplasują sięsocjaldemokraci z S&D (Socja-liści i Demokraci) ze 145 oso-bami (spadek ze 189). Obie tepartie mają więc znaczniewięcej posłów niż Zieloni: so-cjaldemokraci ponad dwa razywięcej, a chadecy prawie trzyrazy więcej. W nowym PE Zie-lonych wyprzedzą także libe-rałowie z ALDE. Wrogowiewęgla, kopalń i górników po-nieśli  klęskę.
Ryszard Konieczko

Podatek handlowy miałbyć zablokowany do końca2019 roku. Wyrok Sądu niejest prawomocny, a KomisjaEuropejska (KE) może sięjeszcze odwołać. Ważną kwes-tią jest jednak to, że podatek itak nie będzie dłużej bloko-wany niż do końca 2019 r. KEuważała, że obciążanie więk-szym podatkiem dużych sieci,a mniejszych mniejszym po-datkiem to niedozwolonapomoc państwa. W takim sen-sie niedozwoloną pomocąpaństwa może się za niedługookazać niższe opodatkowaniepracowników, więc stworzysię podatek liniowy, który ob-niży i tak już bardzo niskie po-datki dla bogatych w naszymkraju (w rzeczywistości w Pol-sce najbogatsze 10% Polakówpłaci niższe podatki niż osoby

będące na umowie za mini-mum krajowe, a obniżenie imstawki do stawki liniowej spo-wodowałoby jeszcze niższepodatki dla tej bogatszej czę-ści ludności).Według Roberta Krzaka,eksperta EY, byłego członkarady nadzorczej sieci Piotr iPaweł, wyrok sądu UE w spra-wie tego podatku jest logicznyi Komisja Europejska odstąpiod odwoływania się. Do wy-roku sądu pozytywnie odnosisię także Polska Izba Handlu(PIH). Izba twierdzi jednak, żew tym roku podatek na pewnonie zostanie uruchomiony, anie wiadomo jeszcze jak bę-dzie to wyglądać w 2020 roku.Dyrektor PIH zaznacza jednak,że obecne progi podatku (po-datek ten będzie tym wyższy zim większym sklepem bę-

dziemy mieli do czynienia) tokompromis, który został wy-pracowany po długich i żmud-nych negocjacjach. Podkreślaprzy tym, że PIH opowiadałosię za jak najwyższą kwotąwolną od podatku dla sieci.„Nie przeceniałbym roli po-datku handlowego jako formy,która pomoże drobnemuhandlowi. To rozwiązanie jestkorzystne jedynie relatywnie.Mali skorzystają o tyle, że niezapłacą dodatkowego poda-tku, a duzi tak” - dodaje.
Czy wzrosną 

ceny?Dyrektor PIH uważa, żeceny mogą wzrosnąć, ale czyna pewno? Z pewnością uby-tek dochodów wielkie siecibędą chciały sobie odbić.Wcale nie jest powiedziane, że

odbiją sobie to podnoszącceny. Równie dobrze siecihandlowe ubytek mogą sobieodkuć twardszymi negocja-cjami z dostawcami, którychprzycisną, by obniżyli swojemarże – albo uszczknąć zyskiudziałowców. Podatek będziemiał zatem charakter pozy-tywny, gdyż sięgnie do kie-szeni, w których są pieniądze inie dotknie całkowicie hiper isupermarketów, a rozłoży sięna równi po całym łańcuchu isieci dostaw między produ-centami i ich dostawcami, adostawcami do sieci handlo-wych i samymi sieciami.Sieci handlowe bronią się,że ceny z pewnością wzrosną,a po wolnych niedzielach jestto kolejne uderzenie w siecihandlowe. Jednak pamiętajmy,że te same sieci straszyły dzie-

siątkami tysięcy zwolnień powprowadzeniu wolnych nie-dziel. W kolejnym roku obo-wiązywania zakazu handluwidzimy, że nic takiego się niestało. Wręcz przeciwnie, po-nieważ zatrudnienie w sie-ciach handlowych cały czaswzrasta.Na wyrok sądu natych-miast zareagowała giełda, np.akcje Biedronki spadły o 5%.Ważnym jest jednak też pod-kreślenie, że z tego podatkurząd chce sfinansować dodat-kową pomoc socjalną dla nie-pełnosprawnych. W każdymrazie Komisja Europejskaprawdopodobnie nie odwołasię od wyroku, a podatek prę-dzej czy później wejdzie wżycie i przyniesie budżetowiokoło 1,6 mld złotych.

Podatek od sieci handlowych legalny
W 2016 r. po licznych negocjacjach rząd chciał wprowadzić podatek od dużych sieci handlowych, ale zablokowała to Komisja
Europejska. Teraz Trybunał Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym stwierdził, że Komisja niesłusznie zablokowała podatek,
a sam podatek handlowy jest legalny i nie ma podstaw do tego, by  zabraniać jego wprowadzenia.

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Komentarz po wyborach europejskich

Partia Obciachu zmierza do piachu

M
ic

ha
ł T

om
as

ze
k



– Z ciężkim sercem podję-liśmy trudną decyzję o tym-czasowym wstrzymaniu pracyczęści surowcowej krakow-skiego oddziału. Naszą pozy-cję konkurencyjną podważająkoszty uprawnień do emisjiCO2, które są obciążeniemtylko dla producentów z UniiEuropejskiej – uzasadniał de-cyzję o wygaszeniu pieca wkrakowskiej hucie Geert Ver-beeck, prezes zarządu i dyrek-tor generalny ArcelorMittalPoland.Ruch związkowy od sze-regu lat domaga się wsparciabranż energochłonnych. Był tojeden z postulatów historycz-

nego, bo pierwszego po 1989roku strajku generalnego naŚląsku, który odbył się wmarcu 2013 roku. Wydaje się,że w końcu zostanie to speł-nione.W najbliższych dniachStały Komitet Rady Ministrówzajmie się projektem ustawyw sprawie rekompensat dlaprzedsiębiorstw energochłon-nych. Projekt ten został opartyo wytyczne Komisji Europej-skiej, a z dopuszczonych przezwytyczne redukcji kosztówenergii „czarnej” korzystająjuż od lat odbiorcy przemy-słowi w innych krajach UE. Oszołomska polityka kli-

matyczna Unii, która podpłaszczykiem walki o środo-wisko ruguje przemysł w pań-stwach członkowskich, jestjednocześnie szeroko otwartana niekontrolowany, doto-wany i nieponoszący kosztówochrony środowiska napływwyrobów hutniczych z krajówościennych spoza UE. Po tymjak USA wprowadziły cła naimport wyrobów stalowych,producenci wypychani zrynku amerykańskiego zwięk-szyli lokowanie swoich pro-dukty w Europie po niskichcenach. Coraz większa jest nie-uczciwa konkurencja taniegoeksportu z Chin, Turcji i Rosji.

Unia nadal bawi się w handeluprawnieniami do emisji CO2(ceny uprawnień do emisjiCO2 przekroczyły 25 euro zatonę, co stanowi wzrost ookoło 230 procent względempoczątku 2018 r.), oddającpole tym gospodarkom, któregdzieś mają  fanaberie urzęd-ników z Brukseli.– Jeśli chcemy jako UniaEuropejska prowadzić walkę oochronę klimatu, to powin-niśmy innych też zmusić doponiesienia wysiłku. Chodzimi o podatek od śladu węglo-wego. Powinien być nałożonyimportowy podatek na tych,którzy produkują z udziałemwęgla i swoje towary wysyłajądo państw UE – powiedział

minister energii KrzysztofTchórzewski na XI Europej-skim Kongresie Gospodar-czym w Katowicach. Ministerpodał jako przykład europej-ski przemysł hutniczy, któryponosi wysokie koszty wzwiązku ze wzrostem cenuprawnień do emisji CO2, stądwyzwaniem jest dla niegoutrzymanie konkurencyjnościwobec producentów spoza UE.„Polska zdobyła pozycję li-dera importu netto. W 2018 r.Kowalski zużył 176 kg impor-towanych wyrobów stalo-wych. W 2016 r. było to 124 kgi dawało nam piątą lokatę.Obecny wynik plasuje Polskęna pierwszym miejscu” - wyli-czył w marcu „Puls Biznesu”.

Polska węglem i stalą stała.Mieliśmy rekordowe wydoby-cie węgla i produkcji stali. Dziśrekordowy jest, lecz import iwęgla i stali do Polski. Huty sąw sensie dosłownym wyga-szane, choć w 2018 roku pol-ska gospodarka zużyłarekordową ilość stali. Koniun-ktura w przemyśle i duże in-westycje sprawiły, że krajowezużycie wyrobów stalowychwzrosło o ok. 10 proc. Prawietrzy czwarte popytu zaspokoiłimport.Znamienne jest także i to,że Unia Europejska, która zro-dziła się z Europejskiej Wspól-noty Węgla i Stali, okazuje siędziś wyrodnym dzieckiem. UEruguje węgiel i stal z państwczłonkowskich, tłumacząc topolityką klimatyczną, a jedno-cześnie jest szeroko otwartana import surowców spozakrajów Unii. Witajcie w świe-cie paradoksów.
Czasowniki MittalaJak już informowaliśmy,ArcelorMittal Poland czasowowstrzymuje prace wielkiegopieca w dawnej Hucie Sendzi-mira w Krakowie i w nowo-huckiej stalowni. 1200pracowników wysłanych jestna zwolnienie postojowe,gdzie otrzymają raptem 60%

dotychczasowej pensji. Zwol-nienia mają objąć jedynie pra-cowników firm zewnętrznych.To na razie. Na razie, czyli cza-sowo. Znamię czasowości nositakże wygaszenie pieca, jed-nak nie trzeba być wielkimznawcą, aby wiedzieć, że piechutniczy to nie jest piec dowypieku pizzy, aby bezkosz-towo można go było podpalićw dowolnej chwili. Eksperci sązgodni, że raz wygaszony piec,już nigdy nie będzie użytko-wany, bowiem dłuższy prze-stój tak wrażliwych instalacjispowoduje nieodwracalną de-strukcję urządzeń, na remontktórych nie tak dawno prze-znaczono bardzo duże pienią-dze.Decyzja hutniczego kon-cernu nie była konsultowanaze związkami zawodowymi.Pracownikom przedstawionoinformację co ma być i cześć...W Krakowie blady strach isłuszna niepewność o miejscapracy. Jak gdzieś wyczyta-liśmy, same podatki huty to 60mln zł rocznie, dlatego też sa-morząd miejski Krakowa za-apelował o podjęcie działań naszczeblu rządowym orazudzielenie wsparcia GminieMiejskiej Kraków dla zapew-nienia odpowiedniego po-ziomu pomocy, zarówno dla

pracowników ArcelorMittalPoland oddział w Krakowie,jak i adeptów kierunków hut-niczych realizowanych na kra-kowskich uczelniach wyż-szych.„Państwo polskie, podob-nie jak rząd niemiecki orazrząd włoski, winno w sposóbzdecydowany podjąć nie-zwłocznie działania wobecplanów AMP. W przypadkuutrzymania biernej postawyna poziomie krajowym, kra-kowska huta, a prawdopodob-nie całe polskie hutnictwo,wejdzie w fazę powolnegoupadku. Niech motywacją dlaPana Premiera będzie fakt, żew tym samym czasie, miastoTaranto we Włoszech zyskujekolejne inwestycje ze stronyindyjskiej firmy. Nie mogęwobec takich faktów przejśćobojętnie” – napisał w liściedo premiera Mateusza Mora-wieckiego prezydent KrakowaJacek Majchrowski.Ale to nie pierwsza takawolta koncernu Mittala w Pol-sce. Przypomnijmy, że roktemu w Hucie Katowice za-miast generalnego remontupieca nr 2 – przeprowadzonojedynie powierzchowną mo-dernizację, która pozwoli abypiec działał jeszcze jedynie 2-4 lata. A co potem? Nie wia-

domo. A przecież jest ryzykoutraty tysięcy miejsc pracy. Za-mknięcie huty pociągnie zasobą utratę tysięcy miejscpracy na kolei, w górnictwie,w energetyce, w transporcie,czy u producentów wyrobówhutniczych i części zamien-nych. ArcelorMittal Poland jużwstrzymał rekrutację nowychpracowników i zawiesił przyj-mowanie do pracy osób za-trudnionych w spółkachświadczących usługi dla kon-cernu.
Jak Hindus huty brałKoncern Mittala przejął wdrodze szemranej prywatyza-cji polskie huty w 2004 roku,gdy ster rządów dzierżyłaSLD. Wycenę polskich hut za-niżono o 2 mld zł, a w trakcieich sprzedaży wielokrotniezłamano prawo – tak oceniaNIK jedną z największych kra-jowych prywatyzacji. Inspek-torzy zalecili MinisterstwuSkarbu renegocjowanie umo-wy z hinduskim koncernemMittal. „Dyskretną pieczę nadprywatyzacją hut cały czassprawował były SLD-owskibaron i ówczesny wiceminis-ter skarbu Andrzej Szarawar-ski. Ani on, ani żaden zministerialnych urzędnikównie zauważył zaniżonej wy-

ceny najważniejszych polskichhut: Sędzimira, Katowice, Flo-rian i Cedler. Czy to możliwe,zważywszy, jak bardzo wice-minister Szarawarski intere-sował się przebiegiemprywatyzacji?” – słusznie za-pytała w 2007 r. gazeta„Dziennik”. Aferę zamiecionepod dywan, a Mittal bezkarnieskolonizował polskie hutnic-two.„Przy wycenie PolskichHut Stali nie wzięto poduwagę ich planów finanso-wych i przyszłych zysków” –mówił 12 lat temu Andrzej So-wiński, wicedyrektor Departa-mentu Skarbu Państwa iPrywatyzacji NIK. A zyski sąpotężne. W 2004 r. zysk nettogrupy kapitałowej PHS SA wy-niósł ok. 3 mld zł. TymczasemSkarb Państwa sprzedawałPolskie Huty Stali dosłownieza grosze. Pakiet 22 procentakcji wyceniono na 6 mln zł,co dawało zaledwie 25 groszyza akcję. Co ciekawe, hinduskiinwestor skupował akcje odwierzycieli hut (np. PKP) po10 zł, czyli czterdzieści razydrożej! NIK wylicza, że Hin-dusi kupili 62 proc. akcji za1,43 mld zł. Zrobili znakomityinteres – zauważył „Dziennik”.
ciąg dalszy >> str. 4

Wygaszanie hutnictwa

W Krakowie wielki piec, a w Hucie Łaziska trzy piece zostały wygaszone. Tysiące hutników jest niepewnych swojej przyszłości.
WZZ „Sierpień 80” wnosi do premiera o pilne spotkanie „póki nie jest jeszcze za późno”. Co się stało z hutnictwem w Polsce?

PATRYK KOSELA

Jak pomóc hutnictwu? Cłem i rekompensatą
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>> dokończenie ze str. 3Obecnie ArcelorMittal Po-land jest największym produ-centem stali w Polsce. Firmaskupia ok. 70 proc. potencja-łu produkcyjnego polskiegoprzemysłu hutniczego; w jejskład wchodzi pięć hut w: Kra-kowie, Dąbrowie Górniczej,Sosnowcu, Świętochłowicach iChorzowie. Do koncernu na-leżą też Zakłady KoksowniczeZdzieszowice, największy pro-ducent koksu w Europie. AMPzatrudnia ok. 12 tys. osób, awraz ze spółkami zależnymi –ok. 14 tys. Zysk netto grupystalowo-wydobywczej Mittalaza 2018 r. wyniósł 5,1 mld dol.,czyli był o 12,7 proc. większy

niż w 2017 r.Przykładowo, w czasachHuty im. Lenina (PRL-owskanazwa Huty Sendzimira) byłopięć wielkich pieców, ale dodziś przetrwały tylko dwa. Odkilku lat w produkcji używanyjest tylko jeden. I właśnie onbył naprawiany blisko trzylata temu, a teraz został wyłą-czony. Działania ArcelorMittalw ostatnich latach polegają namaksymalizacji zysków i mini-malizacji nakładów, w tymtych inwestycyjnych. Zawszelką cenę firma chce wy-cisnąć z działalności w Polsceile się da, prowadząc politykęrabunkową, nie siląc się naniezbędne dla dalszego funk-

cjonowania inwestycje. Kto zato płaci? Pracownicy. – Koncern Mittala tego niezrobił i idzie po najmniejszejlinii oporu – ograniczania pro-dukcji, redukcji, cięć, a możenawet całkowitego zaprzesta-nia działalności w naszymkraju. Bo właściciele sobie po-radzą, a odium ich decyzjispadnie na hutników w Polscei pracowników oddziałów. Niema na to naszej zgody! – mówiJanusz Wojtasik, przewodni-czący Międzyzakładowej Ko-misji „Sierpnia 80” w Arce-lorMittal.
Łaziska w niełasceW ostatnich dniach WZZ

„Sierpień 80” otrzymał niepo-kojącą informację, że zarządyRE Alloys oraz Huty Łaziskapodjęły decyzję o czasowymwyłączeniu trzech pieców wtej hucie od 1 czerwca, naokres minimum trzech mie-sięcy. Ludzie już drżą o pracę,choć padają deklaracje, żezwolnień nie będzie.Huta w Łaziskach Górnychdziała od 1917 r., a wyspecja-lizowana jest w produkcji że-lazostopów. Jest jednym znajwiększych w Polsce od-biorców energii elektrycznej. 
Wzniecić hutniczy płomień„Panie Premierze, WZZ„Sierpień 80” wnosi o zorgani-

zowanie w trybie pilnym spot-kania Pana z przedstawicie-lami pracowników hutnictwaw opisanej powyżej sprawie.Rośnie zaniepokojenie spo-łeczne, a tylko rząd ma instru-menty, które mogą zmienićdecyzje hutniczych firm. Toniezwykle ważne dla tysięcypracowników, ich rodzin orazdla polskiej gospodarki. Jes-teśmy głęboko przekonani, żeznajdzie Pan czas i miejsce,aby się z nami spotkać. Niechokazją ku temu będzie inaugu-racja prac nad ustawą dla firmenergochłonnych. ZapraszamyRząd i personalnie Pana Pre-miera do współdziałaniarazem dla dobra wspólnego.Polska jest najważniejsza” –czytamy w piśmie KomisjiKrajowej „Sierpnia 80” doszefa rządu, Mateusza Mora-wieckiego.

Ciekawy list francuskich pracowników

„Akceptując, że jesteś kroplą stajesz się oceanem”Francuscy pracownicy kul-tury wystosowali list, któryprzeczytało miliony ludzi weFrancji i na świecie. To apelważny także dla Polski, dlapolskiej gospodarki, dla pra-cujących Polek i Polaków.List jest wsparciem dlaRuchu Żółtych Kamizelek isprzeciwem wobec ogrom-nych represji, z którymi każdejsoboty spotykają się demon-stranci. Wymienione w liścieobrażenia i ofiary śmiertelnesą tylko z jednej soboty 19kwietnia, a tak dzieje się każ-dej soboty o 6 miesięcy! Wwyniku represji i protestówobecny prezydent Francji maminimalne poparcie spo-łeczne, a jego ugrupowanieprzegrało wybory do Parla-mentu Europejskiego.
PseudoekologiaPunktem zapalnym, któryspowodował wybuch protes-tów było wprowadzenie no-wego podatku na paliwo dosamochodów. Podatek ten byłtłumaczony ekologią – jegowprowadzenie podobno mia-ło podnieść ekologicznośćtransportu drogowego i obni-żyć emisję CO2, bo zmusiłobyFrancuzów do przesiadki z sa-mochodu do autobusu. Jakjednak mieli to Francuzi zro-bić, skoro wielu z nich wybie-rało samochód tylko dlatego,że nie istniały połączenia ko-munikacji publicznej pomię-dzy miejscowością ich za-mieszkania, a pracą (zupełniejak w Polsce)? Podatek ten w

rzeczywistości sięgał do kie-szeni Francuzom łatającdziurę jaka powstała po obni-żeniu podatków najbogat-szym. Francuzi protestujązupełnie jak my, gdy mówimyże podnoszenie opłat za CO2podniesie tylko ludziom cenyprądu i nie zmieni nic – pozatym że przemysł wyniesie siędo Azji, a my tracimy pracę.Dopiero co huta Mittala wKrakowie wygasiła piec, a jużkolejne huty w Polsce ogła-szają, że ich działalność prze-staje być opłacalna. Terazogłosiła to Huta Łaziska. Tapseudoekologiczna politykaUnii Europejskiej jak i francu-skiego prezydenta służy tylkobogaczom i w rzeczywistościpodnosi emisję dwutlenkuwęgla, dlatego że przemysł,który się wynosi do Azji emi-tuje tam go znacznie więcej. Wdodatku truje powietrze iwodę ogromną ilością metaliciężkich. Tam właśnie w Azjite same firmy, które wygaszajątutaj swoje huty, mogą sobietruć środowisko i wyciskać jaknajwięcej z taniej siły robo-czej. Wyciskać tą siłę robocząjak cytryny bez norm BHP, bez

ośmiogodzinnego dnia pracy ipłatnych urlopów.
Ważny listW liście napisano: „Odkilku miesięcy „Ruch ŻółtychKamizelek”, który nie ma sobierównych w historii V Repub-liki, protestuje na ulicach.Spontaniczny ruch obywatel-ski, który nie jest związany zpartiami politycznymi, którymobilizuje dziesiątki tysięcyludzi, w każdym mieście, wkażdą sobotę przez ostatnie 6miesięcy, zdobył poparcie mi-lionów. Ruch, który stawiafundamentalne żądania: de-mokracji bezpośredniej, więk-szej socjalnej i podatkowejsprawiedliwości, radykalnychdziałań na rzecz sprawiedli-wości klimatycznej (wtrącenietłum.: to nie biedni mają płacićza zmiany, a bogaci, którzy sąza całą sytuację odpowie-dzialni). To, czego ruch żąda,domaga się dla wszystkich,ponieważ Żółte Kamizelki tomy. Jesteśmy artystami, tech-nikami, autorami, pracowni-kami kultury, pracownikamina śmieciówkach i etatach po-ruszonymi tym historycznymruchem. Deklarujemy, że nie

damy się oszukać”.Emmanuel Macron przedludźmi broni się policyjnąpałką, wozami pancernymi iwojskiem. Zawiesił wiele prawobywatelskich oraz poważnieograniczył prawa do protesto-wania, tylko dlatego że wy-straszył się masowego ruchu,który z chęcią wywiózłby Mac-rona z pałacu na taczce i wy-rzucił na śmietnik historii.Rzeczywiście mamy we Fran-cji sytuację historyczną, o któ-rej milczą media na całymświecie, a o której wiemy tylkodzięki potędze internetu. Au-torzy listu piszą dalej:„Wiemy zbyt dobrze, jakiestruny są pociągane: by zdys-kredytować ruch Żółtych Ka-mizelek mówi się o nas jako oekstremistach, rasistach, ban-dytach. Ta taktyka nie za-działa, ponieważ te określenianie odzwierciedlają faktów,nawet jeśli media i rząd w niewierzą. Jak przemoc, którejprzykłady widzimy każdej so-boty, mimo że największaprzemoc ma miejsce gdzieś in-dziej, a poziom represji przy-biera na sile. 19 kwietniamieliśmy po stronie demon-strantów jedną ofiarę śmier-telną, 248 obrażeń głowy, 23obrażeń oczu, 5 urwanych rąk.To nie jest godne traktowaniew naszej republice. Nie jes-teśmy pierwszymi, którzy po-tępiają tą sytuację: AmnestyInternational, Międzynaro-dowa Liga Praw Człowieka,Organizacja Narodów Zjedno-czonych, Unia Europejska,

obrońcy praw człowieka,wszyscy potępiają policyjnąprzemoc skierowaną w ŻółteKamizelki we Francji. Liczbaposzkodowanych, zniszczenia,aresztowania, wyroki są niedo zniesienia. Jak mamy ko-rzystać z naszego prawa doprotestowania w obliczu ta-kich represji? Nic nie uspra-wiedliwia tych legalnychrepresji przeciwko rzekomymanarchistom, które grożą na-szym podstawowym prawom.Nie damy się oszukać.  Najgor-szą przemocą jest przemocekonomiczna i socjalna. Rządbroni interesów niewielkiejmniejszości, ale kosztemwiększości. To jest przemoc,która godzi w ciała i duszetych, którzy uciekają przedniewolnictwem, by każdegodnia walczyć o przetrwanie” -czytamy też w dokumencie.Pod przykrywką ekologiiwielkie międzynarodowe kor-poracje za pomocą rządówróżnych krajów dociskają pasazwykłym ludziom i tak jak weFrancji na zaciskanie pasa sięnie godzą, tak i w Polsce go-dzić się nie będziemy. Sprze-ciw wobec neoliberalnejpolityki klimatycznej Unii Eu-ropejskiej jest zatem sprzeci-wem słusznym. Nie możnagodzić się na to by naszemiejsca pracy znikały podprzykrywką ochrony klimatu.Nie ma też zgody, aby wielkiekorporacje mogły przenosićsię do innych krajów udającswoją troskę o środowisko.Racja jest po stronie ludu!
Wygaszanie hutnictwa


