KAYANG-KAYA NG WALMART
AT NG MGA WALTONS ANG
PAGGAWA NG MAS MABUTI!
Sa buong bansa, ang mga manggagawa ng Walmart ay sumisigaw para sa mas mataas na sahod;
magkaroon ng full-time, mga di pabago-bagong schedule; at paggalang sa trabaho. Sila ay sumisigaw
para mapaganda ang kanilang trabaho, ngunit madalas na naghihiganti ang Walmart laban sa kanila kahit
na abot-kaya ng kumpanya ang paggawa ng mas mabuti.
n Ang mga may-ari ng Walmart, ang mga Waltons, ay nagtatago ng $150 na bilyon ng kayamanan. Ang
nagdadagdag sila dito ng $8.6 milyon sa araw-araw.
n Ang mga Walton ay may perang sinlaki ng 43% ng mga pinagsama-samang Amerikanong pamilya!
n Ninanakawan ng Walmart ang mga manggagawa ng kakayahang makapag-ipon ng disenteng
pamumuhay sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga schedule ng manggagawa at nag-aalok ng
mababang sahod.
n Ninanakawan ng Walmart at ng mga Walton ng mahigit sa $8 bilyon sa isang taon ang mga taxpayer
para sapilitang magbigay ng subsidiya ng pagkain, pangangalaga ng kalusugan at pabahay na para sa
mga manggagawa ng Walmart na nagsisikap mamuhay.
TULUNGAN KAMING MANAWAGAN SA WALMART NA GUMAWA NG MAS MABUTI
n Tawagan ang home office ng Walmart sa 479-273-4000 at pindutin ang 3. Iparating sa kanilang sa tingin
ninyo ay kayang-kaya ng Walmart na tratuhin ang kanilang associate nang may paggalang.
n Mag-tweet sa #WalmartStrikers at iparating sa kanilang sinusuportahan ninyo
ang laban nila.

www.blackfridayprotests.org
LEGAL NA PAGTATATUWA: Ang OUR Walmart ay may layunin na tulungan ang mga empleyado ng Walmart bilang mga indibiduwal o grupo sa kanilang mga pinakikitunguhan sa Walmart ukol sa mga
karapatan at pamantayan sa paggawa at ang kanilang pagsisikap na mangako sa publiko ang Walmart na umalinsunod sa mga karapatan at pamantayan sa paggawa. Ang OUR Walmart ay walang layunin
na kilalanin o makipag-areglo sa Walmart bilang kinatawan ng mga empleyado ng Walmart.

