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NA MHN ΥΠΟΤΑΧΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΟΓΜΑ «ΤΙΝΑ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-Ε.Ε-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ.
Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΕΙ.
ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΑ. ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ.

Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες,
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, παρά τις ψεύτικες και γελοίες υποσχέσεις των στελεχών της
περί τέλους των μνημονίων και της επιτροπείας, συνεχίζει με αμείωτη ένταση την βάρβαρη
καπιταλιστική αναδιάρθρωση σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού, με τις οδηγίες και
ευλογίες του ντόπιου και ξένου κεφάλαιου, των δανειστών και της ΕΕ.
Η αγωνιώδης προσπάθειά της να περάσει τροπολογία για την ακύρωση στην ουσία του
απεργιακού δικαιώματος των πρωτοβάθμιων σωματείων, «εν κρυπτώ» σε άσχετο
νομοσχέδιο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόφασής της να κορυφώσει την
επίθεση ενάντια στα καταχτημένα δικαιώματα των εργαζομένων και των σωματείων τους.
Μπορεί προς το παρόν – μετά από την γενική κατακραυγή που υπέστησαν – να απέσυραν
την τροπολογία αλλά σχεδιάζουν να την επαναφέρουν πολύ σύντομα όπως υποσχέθηκαν
σε ΣΕΒ και τρόικα.
Παράλληλα με το νομοθετικό χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, σε συμφωνία με τους
«θεσμούς», προωθούν προς ψήφιση στο πλαίσιο της 3ης μνημονιακής αξιολόγησης και
άλλα αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα.
Νέες περικοπές στα προνοιακά επιδόματα και στις συντάξεις μέχρι και 40%. Επιτάχυνση
των ιδιωτικοποιήσεων και γενικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με τελευταίο
λάφυρο τη ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, για να κερδοσκοπήσει το ντόπιο και
ξένο κεφάλαιο αξιοποιώντας τις λαϊκές ανάγκες. Νέος ταξικός προϋπολογισμός με μείωση
των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια, το ΕΚΑΣ, την παιδεία, την υγεία και τις
συγκοινωνίες, την ίδια ώρα που ο ΣΕΒ προτείνει – και οι επιχειρήσεις ήδη εφαρμόζουν –
επέκταση της προσωρινής και επισφαλούς εργασίας και συμβάσεις «μηδενικών ωρών»,
κουπόνια αντί για μισθούς, κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων και την κατάργηση της
κυριακάτικης αργίας. Από το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» η κυβέρνηση τώρα
ξεδιάντροπα προχωράει στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για να τσακίσει το κίνημα
που υπερασπίζεται τη λαϊκή κατοικία.
Κι ενώ τσακίζουν τα εργατικά δικαιώματα, οδηγώντας τον λαό σε μεγαλύτερη φτώχεια και
εξαθλίωση, κλείνουν πολεμικές συμφωνίες με Αμερικάνους και Ισραηλινούς αξίας
δισεκατομμυρίων, συμμετέχοντας ταυτόχρονα ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
τους.

Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες,
Είναι απαραίτητο τα πρωτοβάθμια σωματεία να πρωτοστατήσουν στην ταξική
ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος και να οργανώσουν εργαζομένους και ανέργους
σε μια κατεύθυνση όχι μόνο αποτελεσματικής αντίστασης ενάντια στα νέα μέτρα αλλά και
συνολικής ανατροπής της μνημονιακής λαίλαπας που λεηλατεί την δουλειά και την ζωή μας
εδώ και οχτώ ολόκληρα χρόνια.
Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες,
Στον κλάδο μας, μετά τις τελευταίες μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, οι εργοδότες
εφευρίσκουν νέους μηχανισμούς για να πλήττουν τα δικαιώματά μας και τις καταχτήσεις
του ΣΕΦΚ.
Ως πότε θα ανεχόμαστε βλαπτικές μεταβολές στους όρους ζωής μας, ως πότε θα δεχόμαστε
οι εργοδότες να κερδοφορούν στις πλάτες μας, να υποτιμούν την αξία της δουλειάς μας, να
αυθαιρετούν εις βάρος μας; Ως πότε θα ανεχόμαστε να μην μπορούμε να πάρουμε επίδομα
ανεργίας, επειδή το αφεντικό δηλώνει ελάχιστες ώρες από όσες πραγματικά δουλεύουμε;
Ως πότε θα αποδεχόμαστε ότι δεν θα πάρουμε σύνταξη ποτέ; Ως πότε αναλώσιμοι και
ευάλωτοι θα υπογράφουμε ατομικές συμβάσεις εργασίας με ταπεινωτικούς όρους
δουλοπαροικίας;
Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες,
Να παλέψουμε για μισθό που να ανταποκρίνεται στον κόπο και την ένταση που δημιουργεί
η φύση της συγκεκριμένης εργασίας και η επιπλέον δουλειά στο σπίτι με την οποία
επιβαρυνόμαστε. Για μισθό που να μας επιτρέπει να ζούμε αξιοπρεπώς από τη δουλειά μας
όλους τους μήνες του χρόνου.
Να παλέψουμε για να καταχτήσουμε να ξεκουραζόμαστε κατά τη διάρκεια των αργιών και
των διακοπών Πάσχα - Χριστουγέννων λαμβάνοντας το αντίστοιχο ημερομίσθιο για αυτές
τις μέρες.
Να παλέψουμε για πλήρη ασφάλιση για όλες τις ώρες που εργαζόμαστε. Καμία ώρα
αδήλωτης εργασίας χάρισμα στους φροντιστηριάρχες.
Να παλέψουμε για να δουλεύουμε με ελευθερία και αξιοπρέπεια με συμβάσεις αορίστου
χρόνου και όχι με τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης πάνω από το κεφάλι μας κάθε χρόνο.
Έχει φτάσει η ώρα που πρέπει οργανωμένα και αποφασιστικά να παλέψουμε για να
επιβάλλουμε σε εργοδότες και κυβερνήσεις Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλο τον
κλάδο που θα υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Να στηρίξουμε όλοι το σωματείο μας.
Ο ΣΕΦΚ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!
ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
ΝΑ ΜΗΝ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΣΚΛΑΒΟΙ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!

