Nepostaví-li se za dělníky vedení KSČM, budou volit DSSS
Čest práci, vážení soudruzi!
Jako člen strany bych chtěl zmínit něco o pracovních podmínkách v České republice. Mnozí z
nás jistě viděli nějaký dokument v televizi, jak současná propaganda poukazuje na pracovní
podmínky v Čínské lidové republice. Faktem je, že Česká podnikatelská smetánka se jim může
směle rovnat.
Pracuji ve firmě, která vyrábí v prostorech, jejichž základní kámen nese jméno Klementa
Gottwalda. Pracuji jako palič a tato profese byla za socialismu vedena jako rizikové pracoviště.
Dnes je všechno naprostém pořádku a to i přes to, že můj stroj není vybaven žádným odsáváním
zplodin. Vše uniká volně do prostoru haly, což ohrožuje na zdraví odhadem 100 lidí. Totéž se
děje z prostoru lakovny a svařovny atd. Za socialismu v mém podniku bylo 30 dní dovolené a k
tomu každý sudý pátek "zdravotní" volno. Dnes máme pouze 25 dovolené.
Metody kapitalistů

v České

republice, aneb když přijede kontrola státních

orgánů:

- vedení firmy je o kontrole státních orgánů informováno vždy předem;
- 70% zaměstnancům se přikáže dovolená a zbytek má příkazem pracovat jen jako minimální
hluk a prašnost) ;
- stroje, které nevyhovují ze zdravotních, bezpečnostních či ekologických důvodů, se dovybaví
cedulí "Mimo provoz";
- vázací prostředky, které nevyhovují, se skryjí;
- syntetické barvy, které se údajně nesmí používat (ale Němci je vyžadují, protože jsou
kvalitnější), se odvezou mimo firmu. Lakovna se uzamkne a kontrole se řekne, "Tohle není
naše"...
Drazí soudruzi,
mnoho voličů-zaměstnanců, kteří si uvědomují své společenské postavení a nemají zcela
přeprogramovaný mozek televizní propagandou, volí KSČM právě kvůli zlepšení mzdových,
sociálních a pracovních podmínek. Pokud ovšem vedení KSČM přijalo tezi České televize, že
pravá funkce KSČM má být jen vysavač hlasovacích lístků od nespokojených voličů, za účelem
pasivní podpory kapitálu, je třeba vedení KSČM vyslat jasný vzkaz, aby si uvědomilo, že se volič
nenechá ohlupovat nekonečně dlouho. A je tak jen otázkou času, kdy začne volit DSSS.
Je třeba převzít iniciativu a začít pracovat s lidmi v každém podniku. Vést lidi proti tomu, co je
vykořisťuje. Je třeba zhmotnit slova, která doposud byla jen volebním výkřikem někde na na
billboardu. Podívejme se na demografii obyvatelstva, vývoj minimální mzdy, klesající úroveň
vzdělání a další negativní jevy v naší společnosti, které s kapitalismem přímo souvisí.
KSČM se musí rozhodnout, zdali bude hájit zájmy pracujících, nebo svou pasivitou a
konformismem podporovat kliku, do níž se začlenili i zrádci z řad bývalé nomenklatury KSČ,
veksláky a nadnárodní kapitál, kteří dík využité příležitosti v roce 1989, dodnes zotročují celý
národ!
S pozdravem Hanuš Keclík

