
Днес трудовите хора на България са жертва на грабителската политика на
управляващата върхушка, обслужваща интересите на световния финансов капитал.
Вследствие от това огромната част от народа е лишена от средства за нормално
съществуване:

� няма реален достъп до здравеопазване и образование;
� намалява средната продължителност на живота;
� увеличава се детската смъртност и броят на заболяванията в резултат на бедността.
Казано най-общо: поставено е под въпрос физическото оцеляване на хората в

България, както и на милиарди човешки същества по света. Тяхната мизерия е резултат
от жаждата за печалби на транснационалните корпорации, ползващи се със закрилата
на терористичната военна машина на САЩ.

Обръщаме се към хората, несъгласни с наложените от капиталистическата система
експлоатация и грабеж. Протягаме ръка към всички, които осъзнават гибелните
последствия от настъплението на империализма срещу народите по света. Бихме желали
да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за противодействие срещу господството
на финансовата олигархия и нейните политически слуги. Вярваме, че по този начин ще
успеем да изградим организирани форми на борба.

e-mail: septemvri23@abv.bg тел. 0889 109 345

Сами сме слаби, а организирани можем да победим!
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