
POPIERAMY STRAJK W AMAZONIE.�
DOŚĆ ŚMIECIOWYCH UMÓW!

W Amazonie trwają protesty pracowników. Strajkiem 
grożą załogi w Niemczech, Francji i w Polsce. To jeden 
z większych ruchów pracowniczych w Europie. W Po-
znaniu i Wrocławiu związek zawodowy Inicjatywa Pra-
cownicza wszedł z pracodawcą w spór zbiorowy. Kiedy 
dyrekcja Amazonu zerwała rozmowy, ogłoszono pogo-
towie strajkowe.

Każdego roku Amazon zatrudnia tysiące pracowników 
i pracownic tymczasowych w Polsce i w ponad 150 ma-
gazynach na świecie. Korzysta z pośrednictwa agencji: 
Manpower, Randstad, Adecco i inne. W danym roku 
agencje zwolnią zdecydowaną większość pracowników 
lub nie przedłużą im umów, często z dnia na dzień, za 
pośrednictwem SMSa czy godzinę przed końcem zmia-
ny. Strajk w Amazonie to także strajk pracowników 
agencyjnych, bo ich sytuacja jest najtrudniejsza, prawa 
najczęściej łamane, dochody niższe, a umowy śmiecio-
we zawierane na bardzo krótkie okresy.

Wszyscy powinniśmy mieć takie same wynagrodze-
nia, takie same prawa i umowy na czas nieokreślony. 
Podobnie jak Inicjatywa Pracownicza żądamy, aby firmy 
zaprzestały zatrudniania poprzez agencje pracy tym-
czasowej i zatrudniały wszystkich pracowników bezpo-
średnio. 

PRACA TYMCZASOWA - WYZYSK STAŁY!

FEDERACJA ANARCHISTYCZNA 
SEKCJA POZNAŃ // ROZBRAT.�ORG
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