ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ… ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ
Η πανδημία για την κυβέρνηση δεν φαίνεται να είναι τίποτα άλλο παρά ο καταλύτης για τη θέσπιση
μέτρων και νόμων ενάντια στα εργασιακά και δημοκρατικά μας δικαιώματα, εντείνοντας τις ταξικές
ανισότητες, μετακυλίοντας κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα.
Με μότο της την «ατομική ευθύνη», η κυβέρνηση επιμένει να παρουσιάζει ως αντιμετώπιση της
πανδημίας την επιβολή περιορισμών και απαγορεύσεων. Παράλληλα δεν κάνει λόγο για την ενίσχυση της
δημόσιας υγείας, ενώ κονδύλια πηγαίνουν στους ιδιώτες κλινικάρχες και καναλάρχες, στις πολεμικές
δαπάνες και στην αστυνομία.
Όσον αφορά τα κρατικά επιδόματα-χαρτζιλίκι, θα δοθούν με τον κλασικό αυθαίρετο και γραφειοκρατικό
τρόπο του Ελληνικού κράτους, αποκλείοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της τάξης μας. Καθώς, η κυβέρνηση
εθελοτυφλεί απέναντι στην ανασφάλιστη εργασία και τους ανέργους, οι οποίοι κάτω από τα
αλλεπάλληλα lockdown, δεν πρόκειται να βρουν δουλειά.
Ταυτόχρονα, η πρωτόγνωρα άγρια καταστολή που αντιμετωπίσαμε τη 17η Νοέμβρη, δεν είχε άλλο σκοπό
από το να τραβήξει τα βλέμματα από την εγκληματική κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Ενώ, στο
Μετρό και στα λεωφορεία ο κόσμος συνεχίζει να συνωστίζεται ο ένας πάνω στον άλλο, παρουσιάζεται ως
«ανεύθυνος» που «βάζει σε υγειονομικό κίνδυνο την πολιτεία» όποιος και όποια διαδηλώνει.
Μέσα σε αυτή τη «νοσηρή» κατάσταση, η κυβέρνηση δεν δίστασε να διακηρύξει ότι μέχρι τέλη
Νοεμβρίου θα προχωρήσει σε ψήφιση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου Βρούτση, που πρακτικά
επιχειρεί να θεσμοθετήσει την κατάργηση του 8ώρου, ενώ επιτίθεται στις συνδικαλιστικές μας
ελευθερίες και ποινικοποιεί το δικαίωμά μας για απεργία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου Βρούτση για τα εργασιακά
 Ούτε ένα λεπτό απλήρωτης εργασίας
 Κανένα πλάνο περιορισμού των συνδικαλιστικών μας ελευθεριών και του δικαιώματός μας να
απεργούμε και να διαδηλώνουμε
 Στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, μαζικοί διορισμοί υγειονομικών, νέες μονάδες ΜΕΘ,
επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας
 Ενίσχυση των ΜΜΜ, προσλήψεις οδηγών, αύξηση στη συχνότητα δρομολογίων
 Να μην χρεωθούν καμία ημέρα κανονικής άδειας οι εργαζόμενοι γονείς που πήραν (ή θα πάρουν)
άδειες Ειδικού Σκοπού στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19.
 Καμία εργαζόμενη και κανένας εργαζόμενος που θα μπει σε προληπτική καραντίνα να μην οφείλει
αναπλήρωση του χρόνου της καραντίνας. Καμία απλήρωτη υπερωρία!
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

Απεργιακή συγκέντρωση (παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής
προστασίας) στις 11.00πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος

Εργατικά Σωματεία Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα
1. Σύλλογος Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)
2. Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)
3. Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού
4. Σωματείο Εργαζομένων στην Εταιρεία Retail World A.E. – Καταστήματα Public

