ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 8/12!
Συνάδελφοι,

Με τη «δεύτερη αξιολόγηση» να συνεχίζεται, η επίθεση προς τους
εργαζόμενους, το λαό και τη νεολαία κλιμακώνεται: Υποτίμηση
της εργασιακής μας δύναμης μέσω των μειώσεων σε μισθούς και
συντάξεις, αύξηση της ανεργίας, καθιέρωση της ελαστικής και
ανασφάλιστης εργασίας και ταυτόχρονη αύξηση του κόστους ζωής
με αποτέλεσμα η επιβίωσή μας καθημερινά να γίνεται όλο και πιο
δύσκολη. Τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής, αντεργατικής λαίλαπας
έχουν γίνει πλέον ορατά και στον κλάδο μας. Η μνημονιακή
δυστοπία συνεχίζεται επιτείνοντας τη φτωχοποίηση των ζωών μας
μέρα με την μέρα. Έξι χρόνια τώρα αυτή η πολιτική έχει
οδηγήσει σε κοινωνική καταστροφή και όμως συνεχίζουν στον ίδιο
δρόμο με μοναδικό στόχο να εξυπηρετηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. H
ψήφιση νομοσχεδίων και νέων μέτρων δεν πρόκειται ποτέ να λύσει
αυτά τα προβλήματα, καθώς αυτά είναι που οδηγούν στην
υποτίμηση των ζωών μας!
Τώρα ετοιμάζουν νέο οδοστρωτήρα σε ό,τι απέμεινε από εργατικά,
ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα και απαιτούν σιωπή από το
λαό μπροστά στα νομοσχέδια που ετοιμάζουν για να κλείσουν τη
δεύτερη αξιολόγηση, καθώς επίκειται:
Απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων!
Νέα μείωση του άθλιου κατώτερου μισθού!
Πλήρη επικράτηση των ατομικών και επιχειρησιακών
συμβάσεων, για ακόμα μεγαλύτερη μείωση των μισθών!
Νέα μείωση των σημερινών συντάξεων και των κοινωνικών
παροχών!
Νέα μείωση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και

συνταξιούχους!
Παραπέρα επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης!
Κατάργηση επιδομάτων και ό,τι απέμεινε από το κράτος
πρόνοιας!
“Δικαίωμα” στους εργοδότες να απαντούν με ανταπεργία
στους αγώνες των εργαζομένων!
Νέος αντισυνδικαλιστικός νόμος που θα περιορίζει το
δικαίωμα στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση!
Πλέον είναι μονόδρομος η σύγκρουση με την πολιτική των
μνημονίων, της κυβέρνησης και των θεσμών ενάντια στα μέτρα που
φέρνει η δεύτερη αξιολόγηση και ο προϋπολογισμός λιτότητας και
περικοπών.
Απαιτούμε:
Κατάργηση των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων
Αύξηση του βασικού μισθού
Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς
Επαναφορά των κομμένων συντάξεων και επιδομάτων
Προστασία των ανέργων
Φρένο στη φοροεπιδρομή!
Αύξηση των δαπανών σε Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση
και για Δημόσιες επενδύσεις.
Επειδή η ανοχή και η αδράνεια αξιοποιούνται για να μας
εμφανίσουν σύμφωνους με την άγρια αντεργατική πολιτική…

Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα για τη Γενική Απεργία την
Πέμπτη 8/12!

Είναι αλήθεια ότι αυτά τα αιτήματα μοιάζουν ουτοπικά και αυτές
οι μορφές αγώνα ότι στερούνται ουσίας. Μεγάλη είναι η ευθύνη
του υποταγμένου συνδικαλισμού που έχει απαξιωθεί στην
κοινωνική συνείδηση…
Ωστόσο,
Η απάντησή μας σε αυτό το ζοφερό τοπίο δεν μπορεί να
είναι η παραίτηση, αλλά η ακόμα πιο δυναμική και
ουσιαστική συμμετοχή ώστε να αλλάξουμε τους όρους
λειτουργίας του.
Η ανατροπή δεν είναι ουτοπία. Αντίθετα, είναι η μόνη
ρεαλιστική διέξοδος!
Απευθύνουμε

κάλεσμα

σε

όλους

τους

συναδέλφους,

τους

εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους φοιτητές
και συνολικά τη νεολαία να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο
αγώνα συμμετέχοντας δυναμικά στα κατά τόπους συλλαλητήρια για
να σταλεί το μήνυμα «όχι άλλα βάρη, ναι σε μια αξιοπρεπή ζωή».
Για τους νόμους και τα μνημόνια που πέρασαν αλλά και τους
νόμους και τα μνημόνια που ετοιμάζουν…
Για να πάρουμε τη ζωή μας ξανά στα χέρια μας…

Θα είμαστε στους δρόμους!
Δεν είναι λύση η αποχή, ΑΛΛΑ η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δεν κερδίζεται τίποτα με την παραίτηση, ΑΛΛΑ με τον
ΑΓΩΝΑ

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ, ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΑΣΕΙ
Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα για γενική, μαζική
Απεργία την Πέμπτη 8/12
Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε δυναμική συμμετοχή

στα κατά τόπους συλλαλητήρια

