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EWA KOPACZ
Premier Rządu
Rzeczy pospolitej Polskiej
Decyzja rządu o rozpoczgciu likwidacji czteręch kopalń i tysięcy miejsc pracy
w górnictwie spotkała się na Sląsku z uzasadnionym ogromnym oporem społecznym.
W zakładach przeznaczonych do likwidacji wybuchły spontaniczne akcje protestacyjne.
W protestach pod ziemią i na powierzchni kopalń uczęstniczy iuż blisko 1,5 tys. ludzi

mężczyzn i kobiet. Determinacja jest ogromna. Górnicy przebywający od kilku dni pod ziemią,
ryzykują swoje zdrowie i życie. Przed bramami kopalń protestują też rodziny górników
i mieszkańcy miejscowości,które wraz z likwidacją kopalni stracą źródłoutrzymania. Boją się
o swoją przyszłośći o przyszłośćswoich rodzin.
Chcemy tęż wyraźnie podkreślić,że protestujący czują się oszukani przęz
przedstawicieli koalicji rządowej, którzy praktycznie przez cały ubiegły rok zapewniali ich
w publicznych wypowiedziach, żę żadęn z górników nie musi się obawiać o pracę, żę nie
będzie zamykania kopalń. Pragniemy przypomnieć, że sama Pani Premier w swoim expose
przed ttzęma miesiącami powiedziała. ,,Musimy chronić polskie górnictwo". Co takiego się
stało przez te trzy miesiące, żę zamiast chronić polskiego górnictwo, ruąd przystępuje do jego

likwidacjil
Decydując się objąć stanowisko premiera, wzięła Pani na swoje barki ogromną
odpowiedzialnośći obowiązek opieki nad wszystkimi obywatelami. Nie tylko nad tymi, którzy
są zadowoleni i nie dzieje im się żadna krzywda, alę również,anawet przede wszystkim nad
tymi, którzy znaleźli się w trudnym położeniu,którzy stoją przed widmęm utraty pracy i utraty
źródęłutrzymania swoich rodzin.Liczymy, że w tym trudnym dla górnictwa i Sląska momencie
wykaże się Pani niezbędną u szefa rządu odpowiedzialnością oraz ęmpatią, o której tyle

słyszeliśmy,gdy obejmowała Pani tekę premiera.
Jednocześniedeklarujemy. _ żę członkowie Międzyzwiązkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego Regionu Sląsko-Dąbrowskiego,którzy podjęli się trudnego zadania
reprezentowani,a protestujących pracowników górnictwa, są gotowi o każdej porzę dnia i nocy
spockać się na Sląsku z upełnomocnioną delegacją rządową, aby rozpocząć rozmowy mające na
celu wypracowanie porozumienia, które pozwoli zapobiec eskalacji protestów w kopalniach
i wybuchowi buntu społecznego w naszym regionie.
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