LALABAN ka ba para
sa Iyong Komunidad
Ngayong Holiday?
Ang ating mga komunidad ang nagbabayad kapag hindi pinuno ang mga tauhan ng mga
tindahan ng Walmart at hindi binabayaran ng sapat ang mga empleyado. Hanggang
825,000 manggagawa ng Walmart ang kumikita ng mas kaunti sa $25,000 bawat
taon dahil sa mababang pasahod at hindi sapat na oras ng Walmart. Walang ibang
magawa ang karamihan sa mga manggagawang ito kundi umasa sa tulong ng publiko
upang makaraos. Nagpapahayag ang mga manggagawa ng kanilang mga
saloobin, hinihingi sa Walmart na mangako sa publiko ng higit pang oras,
mas mabuting sahod at respeto sa trabaho. Sa halip na gumawa ng
mga pagbabago, sinisante o pinagbantaan ng Walmart ang mga taong
mayroong tapang na humingi ng pagbabago sa kumpanya.

SABIHIN SA STORE MANAGER NG IYONG LOKAL NA WALMART NA
TUMITINDIG KA KASAMA NG MGA MANGGAGAWA NG WALMART!

“Ako ay isang ama na may tatlong anak. Sa hindi sapat
na oras at mababang bayad na nakukuha ko sa Walmart, kikita ako ng humigit-kumulang $12,000 ngayong
taon. Hindi ko kailangan ng cable o magmay-ari ng
bahay, ngunit hindi rin ako dapat umaasa sa mga food
stamp o sa pag-donate ng plasma para lang mapakain
ang aking mga anak kung may trabaho ako.”
–Anthony Goytia kasapi ng OUR Walmart
Bisitahin ang blackfridayprotests.org upang alamin kung paano mo
masusuportahan ang mga manggagawa ng Walmart sa iyong lokal na lugar

LEGAL NA PAGLILINAW: Ang UFCW at OUR Walmart ay may layuning tulungan ang mga empleyado ng Walmart bilang mga indibidwal o pangkat sa
kanilang pakikitungo sa Walmart patungkol sa mga karapatan at pamantayan sa paggawa at sa kanilang pagsusumikap na mangako sa publiko na sumunod sa mga karapatan at pamantayan sa paggawa. Ang UFCW at OUR Walmart ay walang balak na makipagkilala o makipagkasundo ang Walmart
sa UFCW o OUR Walmart bilang mga kinatawan ng mga empleyado ng Walmart.

