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Покрет за слободу подржава, организује и повезује борбе раднич-
ких и сељачких група на локалном и међународном нивоу. 

Главни циљеви наших активности јесу спречавање опште распродаје 
предузећа и уништавања радних места у Србији, и стварна 
пољопривредна реформа која би омогућила опстанак села угроже-
них сиромаштвом. 

У оквиру Покрета установљен је Координациони одбор раднич-
ких протеста, који је хоризонтално повезао штрајкачке одборе и 
радничке групе широм Србије, ради заједничког наступања у бор-
би за очување предузећа и радних места. У 2011. години Коорди-
национи одбор мења име у Координациони одбор радничких 
организација.

Покрет је такође и део међународног сељачког покрета, и у сарадњи 
са бројним међународним групама покушава да се избори за суве-

ренитет прехрамбеног система. 

У Србији, ми се залажемо за 
унапређење самоорганизова-
них пројеката запошљавања, и 
побољшање услова за оснивање за-

друга и предузећа за прераду примар-
них пољопривредних производа. 

У наше вишегодишње активности спадају и рад 
на општем радничко-сељачком умрежавању, и 
прибављање међународне подршке конкрет-
ним локалним борбама.

Покрет за слободу од 2004. ради на алтернативном информисању, 
раскринкавању система у којем доминирају интереси крупног ка-
питала, и организовању протеста и конференција. Међу нашим 
публикацијама налазе се књиге Деиндустријализација и раднич-
ки oтпор (2011), Земља и слобода (2011), Z магазин (објављиван у 
периоду 2007-2009. године) – часопис за анализу и критику неоли-
берализма, монополизма, и корпоративног лобија – бројни леци и 
подлисци, који се баве актуелним проблемима, као и велики број 
текстова који се свакодневно објављују на сајту www.pokret.net.

Чланови Покрета за слободу учествовали су и подржавали бројне 
протесте, организовали јавна окупљања, и суделовали у повезивању 
и оформљавању штрајкачких и протестних одбора. Застава елек-
тро, Шинвоз, Југоремедија, само су нека од предузећа која је По-
крет за слободу подржао, и у чијој је борби против неправедне 
приватизације учествовао; радници тих предузећа су на различите 
начине учествовали у раду Координационог одбора радничких про-
теста.

Заједно са вама ми желимо да се изборимо за будућност у којој ће 
бити више правде и перспективе, мање незапослености и немаш-
тине, за живот без репресије, уцењивања и бахатости политичких 
партија. Желимо да оснажимо локалну заједницу и подржимо све 
пројекте солидарности, у сарадњи са обичним људима који желе да 
живе слободно, поштујући начела правде и разума. Наша снага је у 
раду, залагању, посвећености и, пре свега, међусобном поверењу 
међу припадницима Покрета.

Добродошли!
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