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BULLYING  ΣΤΟΥΣΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
   ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το τελευταίο διάστημα η τράπεζα διοργανώνει συγκεντρώσεις διευθυντικών στελεχών όπου τους κάνει μια ανάλυση
«για το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα». Για να ξεπεράσει η τράπεζα αυτή τη δύσκολη κατάσταση πρέπει να γίνει
μείωση εργαζομένων (με «εθελούσιες» απολύσεις), να μειωθεί ο μισθός των εργαζομένων (και αυτή η επιχειρησιακή
σύμβαση που υπέγραψε η πλειοψηφία του συλλόγου αυτό το στόχο υπηρετεί), να ενταθεί η εκμετάλλευση των
εργαζομένων  (στόχοι,  παραβιάσεις  ωραρίου,  απλήρωτες  υπερωρίες).  Μόνο  έτσι  μπορεί  η  τράπεζα  να  μειώσει
καθοριστικά το κόστος και να αυξήσει τα κέρδη της. Για να γίνει αυτό θα ενταθεί η εργοδοτική τρομοκρατία. Απειλές
και εκβιασμοί για να σκύψουν το κεφάλι οι εργαζόμενοι στους σχεδιασμούς της εργοδοσίας. Ήδη στα καταστήματα
έχουν γίνει οι «απαραίτητες συστάσεις» στους εργαζόμενους.

Συνάδελφε,

Η εργοδοσία επιδιώκει να αλλάξει τη συνείδηση των εργαζομένων και από ανθρώπους που θα εργάζονται και θα
αμείβονται με μισθούς που να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, να πληρώνουν τους φόρους και τα χαράτσια, να
ζουν σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, θέλει να τους κάνει γρανάζια μιας
κοινωνίας  που  θα  δουλεύουν  για  να  κερδίζουν  διάφοροι  μεγαλόσχημοι  επιχειρηματίες,  να  αποδέχονται
αδιαμαρτύρητα απολύσεις, μειώσεις μισθών, αφαίρεση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα
των εργαζομένων να γίνονται θυσία στο βωμό των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Αυτά που σου λένε τα κόμματα του ευρωμονόδρομου και της επιχειρηματικότητας (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ,
ΑΝΕΛ κλπ.), οι διάφορες συνδικαλιστικές ηγεσίες (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ/ΛΑΕ, «αυτόνομοι» και «ανεξάρτητοι»), ότι
μπορεί και οι επιχειρήσεις να βγάζουν κέρδη και εσύ να ζεις σαν άνθρωπος, είναι ουτοπία. Συνειδητά σε κοροϊδεύουν.
Υπηρετούν τους σχεδιασμούς των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εσύ θα κάθεσαι και θα περιμένεις μια ανάπτυξη,
που αν έρθει θα πατήσει πάνω στα συντρίμμια της δικής σου ζωής.

Συνάδελφε,

Ο μόνος δρόμος για να ζήσεις σαν άνθρωπος μέχρι να απεγκλωβιστείς από τα ψευτοδιλήμματα που κάθε φορά θα σου
βάζουν (αριστερά ή δεξιά, δίκαιη ή άδικη ανάπτυξη, υγιής ή διαπλεκόμενη επιχειρηματικότητα), είναι να πετάξεις από
πάνω σου τους φόβους και τους εκβιασμούς που σου καλλιεργούν (να χάσεις λίγα ή να χάσεις πολλά), τις ενοχές που
σου καλλιεργούν (εσύ φταις για το χρέος και εσύ πρέπει να το πληρώσεις) και να υπερασπίσεις τα δικαιώματά σου. Να
αγωνιστείς μαζί με τους συναδέλφους σου, να συσπειρωθείς με τις συνεπείς ταξικές αγωνιστικές δυνάμεις, με την
ΕΣΑΚ και το ΠΑΜΕ.

ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ ΕΣΑΚ – ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ ΠΑΜΕ

ΥΓ1.  BULLYING:  επιθετική,  σκόπιμη  πράξη  ή  συμπεριφορά  που  εκδηλώνεται  από  ένα  άτομο  ή  ομάδα  ατόμων
επαναλαμβανόμενα, έχει διάρκεια στο χρόνο και απευθύνεται σε ένα άτομο (θύμα) που δεν μπορεί να υπερασπιστεί εύκολα
τον εαυτό του

ΥΓ2. Στις σημερινές συνθήκες όπου η επίθεση της εργοδοσίας θα ενταθεί, η ύπαρξη πολλών συλλόγων στο χώρο της
Alpha εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς της εργοδοσίας και βολεύει κάποιους συνδικαλιστές να διατηρούν καρέκλες, οφίτσια
και να αλλάζουν συσχετισμούς σε Ομοσπονδίες και ΓΣΕΕ.


