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Κάλεσμα σε σύσκεψη σωματείων τη Δευτέρα 7 Γενάρη 2019 για την
οργάνωση εργατικής διαδήλωσης
Συνάδελφοι/ισσες,
Τα σωματεία μας, σε συνέχεια της προσπάθειάς μας για κοινή, οριζόντια
συντονισμένη και οργανωμένη από τα κάτω δράση, με βασικό σταθμό την
όλη κίνησή μας για τη διακλαδική απεργία της 1ης Νοέμβρη 2018,
απευθυνόμαστε στο σύνολο των εργατικών σωματείων ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα και καλούμε σε μια νέα σύσκεψη σωματείων τη Δευτέρα 7
Γενάρη 2019, στις 7μμ ακριβώς, στα γραφεία που συστεγάζονται τα πρωτοβάθμια
σωματεία ΣΕΦΚ, ΣΥΒΧΨΑ και ΣΒΕΜΚΟ.
Στην σύσκεψη αυτή πρόκειται να συζητήσουμε κυρίως για την οργάνωση μιας
διαδήλωσης για τα μέσα του ερχόμενου Φλεβάρη (προκρίνουμε τις
ημερομηνίες 9/2/19 και 16/2/19) με το περιεχόμενο και τη στόχευση της
προαναφερόμενης απεργίας (1/11/18), με κύριες αιχμές τη διαχρονική
μάχη μας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και το αίτημα για
αυξήσεις στους μισθούς και τις αμοιβές μας.
Προφανώς – το σημειώνουμε ήδη από το κάλεσμα αυτό – είναι ανοιχτό τόσο για τα
δικά μας σωματεία, όσο και για όσα άλλα ανταποκριθούν, να εμπλουτίσουν την όλη
κίνηση με τα όποια άλλα περιεχόμενα αυτά προκρίνουν. Επίσης, είναι ανοιχτό να
συζητηθεί
και
η
όποια
άλλη
πρόταση
για
κοινή
δράση.
Η σύσκεψη αυτή θα είναι ανοιχτή και σε συναδέλφους-συναδέλφισσες από
σωματεία που δε θα έχουν ίσως ως τότε κάποια συλλογική απόφαση συμμετοχής.
Ωστόσο, η όποια κίνησή μας συνδιαμορφωθεί τελικά (μέσα από τις όσες συσκέψεις
γίνουν) θα αποτελεί προϊόν συνδιαμόρφωσης των τοποθετήσεων των σωματείων με
σχετική
συλλογική
απόφαση.
Είμαστε σε επικοινωνία μέχρι τότε για την όποια ενδεχόμενη διευκρίνιση χρειάζεστε.
Και ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά και στη σύσκεψη στις 7/1/19 και να δώσουμε
μια δυναμική συνέχεια στους κοινούς μας αγώνες για τα εργατικά μας συμφέροντα και
δικαιώματα, για τις ανάγκες, τη ζωή
και την αξιοπρέπειά μας.
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