
БОГАТИТЕ ДА ПЛАЩАТ  
ЗА ТЯХНАТА КРИЗА! 

Световната финансова и 
икономическа криза не подмина 
и капиталистическа България. 
Капитализмът – тази 
античовешка система, която 
носи на хората само войни, 
глад, мизерия, болести, 
неграмотност, духовно 
затъпяване, сега им носи 
нечувана БЕЗРАБОТИЦА – 
милиони губят своята работа 

поради кризата, породена от хищническите стремежи на 
капиталистите за максимална печалба.  
 

Оказва се, че има и по-лошо от отвратителните условия на 
труд (нередовното изплащане на заплатите и не в пълен размер; 
трудовите злополуки, особено в строителството, до голяма степен 
дължащи се на това, че капиталистите пестят от разходите за 
безопасност на работното място; неспазването на работното време 
във вреда на работника; допълнителното орязване от заплатите чрез 
глобите и т.нар. „липси”; отсъствие на допълнително заплащане за 
работа в празнични дни и нощем; неосигуряване на храна и работни 
дрехи, и др.), които ни предлагаха капиталистите в „докризисния” 
период – това е безработицата – една от формите, под която 
шефовете ще искат да прехвърлят тежестта на кризата върху 
трудещите се  
 

В България само през декември 2008г. са били съкратени 15 
хиляди души. До средата на 2009г. българските капиталисти ще 
съкратят още между 60 и 80 хиляди души. Освен това само в 
текстилния бранш заплашени от безработица са 50% от всички заети, 
т.е. около 75,000 души. Работа спират такива ключови производства 
като МК „Кремиковци”, „Стомана” – Перник, „Агрополихим” – 
Девня и др. 20,000 миньори са заплашени да останат без работа, а 
само евентуалното затваряне за постоянно на МК „Кремиковци” 
заплашва да остави още около 100,000 души без работа... 
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Възможна ли е съпротивата срещу настъплението 

на капитала? 
Да, възможна е! 
 
Борбата срещу прогнилия капитализъм минава през 

СОЛИДАРНОСТТА на всички трудещи се. Металурзите от 
„Кремиковци”, шивачките от Червен бряг и Кърджали, 
пътностроителните работници от Шумен, миньорите от Бобовдол и 
работниците от ВМЗ „Сопот” и т.н. – само в тяхното ЕДИНСТВО е 
тяхната сила.  

 
Обединената 

класова съпротива и 
солидарност срещу 
капиталистите се 
нуждае от смели 
синдикални дейци, 
готови на всичко в 
името на защитата на 
коренните класови 
интереси на 
работниците. Пример 
за такъв синдикален 
деец е КОСТАДИНА 
КУНЕВА – нашата 
сънародничка, срещу 
която беше извършен зверски опит за убийство заради нейната смела 
синдикална дейност в Гърция. 
 

СЛЕДВАЙКИ ПРИМЕРА НА КОСТАДИНА КУНЕВА – 
НАПРЕД В БОРБАТА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСОВИТЕ 
РАБОТНИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ! 

 
ДОЛУ КАПИТАЛЪТ! ДА ЖИВЕЕ ТРУДЪТ!  
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