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To i tak mi³a perspektywa dla wiêkszoœci z nas. Na
wiêkszoœæ z nas czeka strukturalne bezrobocie.
Oczywiœcie politycy i ich intelektualiœci, w³aœciciele
wielkich korporacji, bêd¹ wmawiaæ nam, ¿e to nasza
wina. Nasz¹ win¹ jest to, ¿e jesteœmy niepotrzebni.
Unia nie wch³onie ca³ego zapotrzebowania na pracê.
Praca siê koñczy to fakt odnotowany ju¿ dawno.
Rozwój technologiczny sprawia, ¿e coraz mniej osób
jest potrzebnych do wykonywania danej pracy.
Produkuje siê wiêcej, w krótszym czasie. To stawia
nas przed koniecznoœci¹ walki o skrócenie czasu
pracy, jak i zniesienie podzia³u na studentów i
pracowników. Stawia nas to przed wyborem: albo
akceptujemy nêdzê, jak¹ nam szykuj¹ i bêdziemy
t³uc siê w pierœ; albo staniemy oko w oko z Systemem
w bezkompromisowej walce, œpiewaj¹c: Wszyscy
musz¹ odejœæ!
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Doœæ ju¿ neoliberalnego
glêdzenia prawicowych
oszo³omów! Doœæ ju¿ czekania
na lepsze jutro! Chcemy
lepszego dziœ i sami go sobie
stworzymy.
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Praca i wykszta³cenie dla wszystkich!
Bez hierarchii i represji!
Bez panów i poddanych!
Bez profesorów i studentów!
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