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Δεν πτοούμαστε από το αντιαπεργιακό πραξικόπημα της ΓΣΕΕ
Αγώνας για να ανατραπεί ο αντεργατικός-αντισυνδικαλιστικός νόμος
 Κινητοποίηση την Πέμπτη 3/6 στις 13.00 στα Προπύλαια
 Απεργιακός ξεσηκωμός την Πέμπτη 10/6 στις 10:30 στα Χαυτεία
Για άλλη μια φορά οι ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ,οι συνδικαλιστικές παρατάξεις δηλαδή των
κομμάτων που από το ξέσπασμα της κρίσης έχουν μεριμνήσει για τη κερδοφορία του
κεφαλαίου και τη φτωχοποίηση της εργαζόμενης πλειοψηφίας, με τη συναίνεση αυτή τη
φορά και του ΠΑΜΕ, βάζουν «φρένο» στους αγώνες των εργαζομένων.
Με συνοπτικές διαδικασίες, η πλειοψηφία της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ ακύρωσε, την από 19/5
απόφαση του ΓΣ (που οι ίδιες παρατάξεις ψήφισαν) η οποία προκήρυσσε «απεργία την
Πέμπτη 3 Ιουνίου ενάντια στο αντεργατικό τερατούργημα Χατζηδάκη» και ταυτόχρονα
έθετε την πρόταση για ανάλογη απόφαση και στα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα».
Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στο ΕΚΑ, όπου αποφασίστηκε η ακύρωση της απεργίας,
παίρνοντας γραμμή από τα κόμματα και τις παρατάξεις τους στη ΓΣΕΕ, για να «πάνε
ενωτικά».
Ο λόγος για την ακύρωση της απεργίας της 3/6 είναι, ποιος άλλος (?) η ΓΣΕΕ. Η διοίκηση της
τελευταίας, μετά από πολλές αναβολές στη συνεδρίαση της, αποφάσισε την προκύρηξη
απεργίας στις 10/6, αδιαφορώντας για τις αποφάσεις σωματείων, ομοσπονδιών και
εργατικών κέντρων. Μάλιστα, η απόφαση της ΓΣΕΕ συνοδεύεται από πλήθος ωραίων
διατυπώσεων – μην τυχόν και θιχτεί ο κοινωνικός έταιρος ΣΕΒ– όπως ότι διαφωνεί με
«επίμαχες διατάξεις του Εργασιακού Νομοσχεδίου», με στόχο να «μην ενταθούν οι
συνθήκες εργασιακής ζούγκλας». Με λίγα λόγια, ούτε αντιπαράθεση με το σύνολο του
αντιδραστικού νόμου που καταργεί το 8ωρο και βάζει απεργίες και συνδικάτα στο γύψο,
ούτε ανατροπή του εργασιακού μεσαίωνα που έχει επιβληθεί στις ζωές των εργαζομένων.
Ένας τέτοιος συνδικαλισμός δεν αποτελεί λύση, αλλά κομμάτι του προβλήματος. Οι
εργαζόμενοι το βλέπουν και γι’ αυτό τους γυρίζουν την πλάτη. Οι δε ευθύνες του
ΠΑΜΕ είναι πολύ μεγάλες καθώς, αντί να συντάσσονται με τις φωνές που ζητούν άλλο
κέντρο αγώνα και ρήξη με τον υποταγμένο συνδικαλισμό, ακολουθούν τις προσταγές των
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΕΑΕΚ(ΣΥΡΙΖΑ).
Αυτό το νομοσχέδιο για να ανακληθεί όπως είναι το δίκαιο για την εργατική τάξη, θέλει
τεράστιο αγώνα διαρκείας και άγριες απεργίες, όχι απεργία μιας μέρας χωρίς οργάνωση
και με κόσμο ασυνδικάλιστο. Είναι καιρός να ακουστούμε εμείς! Ο νόμος αυτός, που
απογειώνει την εκμετάλλευση του εργαζόμενου κλέβοντάς του το χρόνο, που διαλύει κάθε
έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης, που τσακίζει τα σωματεία και τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες, επιβάλλοντας ένα συνδικαλισμό ακίνδυνο για την κερδοφορία του κεφαλαίου
(κάτι σαν τη ΓΣΕΕ…) πρέπει να ανατραπεί, να μην κατατεθεί στη Βουλή, ούτε να ψηφιστεί.

Το ίδιο και η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης. Αλλά κάτι τέτοιο δε θα γίνει με
απεργίες που μετακινούνται ανάλογα με τις ορέξεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού
συνδικαλισμού, παρά μόνο με πανεργατικό ξεσηκωμό και απεργιακή κλιμάκωση.
Ως ΣΕΦΚ μετά και την τελευταία πετυχημένη συνέλευση μας, αποφασίσαμε να
συμμετέχουμε δυναμικά στον αγώνα ενάντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο, που τσακίζει και
τους
εργαζόμενους
στο
κλάδο
μας
(http://sefk.gr/keimenapdf/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%C
F%89%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CE%95%CE%A6%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1
%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%
CF%8C%20%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%C
E%BF.pdf). Στις 3/6 καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν την κινητοποίηση που
θα πραγματοποιηθεί από ταξικά πρωτοβάθμεια σωματεία στη 13.00 στο Υπ. Εργασίας.
Τους καλούμε να απεργήσουν στις 10/6, και να διαδηλώσουν με τον ΣΕΦΚ στην ανεξάρτητη
συγκέντρωση των ταξικών σωματείων, όχι ενάντια στις άσχημες διατάξεις του
νομοσχεδίου, αλλά απέναντι στο σύνολο αυτής της άθλιας αντεργατικής επίθεσης που
εξαπολύει η κυβέρνηση με τις ευλογίες του αστικοποιημένου εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Μπορούμε να ανακόψουμε τη φόρα κυβερνώντων και εργοδοτών και να πετύχουμε νίκες.
Νίκες που θα έρθουν με δυναμικούς αγώνες διαρκείας, απεργιακό αγώνα με συντονισμό
και συνελεύσεις που θα αποφασίζουν και θα παίρνουν πάνω τους τον αγώνα, με
συμμετοχή των ίδιων των εργαζόμενων, όχι με ανάθεση σε εκπροσώπους που τα βρίσκουν
πίσω από τις πλάτες τους με το σύστημα και τα παπαγαλάκια του.
Μόνος δρόμος ο συνδικαλισμός βάσης και ο οριζόντιος συντονισμός από τα κάτω, η
συγκρότηση ενός άλλου κέντρου αγώνα, σε ρήξη με τον υποταγμένο συνδικαλισμό. Αν
δεν διώξουμε από πάνω μας αυτά τα βαρίδια, θα χάνουμε και θα μετρούμε ήττες κάθε
μέρα, γιατί το βαρέλι δεν έχει πάτο. Είναι ζήτημα επιβίωσης η ταξική ανασυγκρότηση του
εργατικού κινήματος, η αναγέννησή του, κι αυτό δεν συνιστά ιδεοληψία, αλλά ανάγκη που
αποδεικνύεται από την ίδια τη ζωή. Για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αμυνθούν στον
αρμαγεδδώνα μέτρων που εξαπολύονται εναντίων τους. Για να μπορέσουν να
αντεπιτεθούν κερδίζοντας τις συνθήκες εργασίας και ζωής που επιτρέπει η εποχή και τους
κλέβει το κεφάλαιο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:


Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο.



Μείωση του χρόνου εργασίας με αύξηση αποδοχών. Σταθερή δουλειά για όλους.
Νομοθέτηση της Κυριακάτικης αργίας.



Να ακυρωθούν οι νόμοι για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.



Διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Συνδικάτα ελεύθερα από κράτος,
κυβερνήσεις, εργοδοσία. Κατάργηση των απεργοκτόνων νόμων.



Όχι στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας μετά το πέρας της πανδημίας.



Ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους
δουλειάς και τα φροντιστήρια.

