ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!
Δε θα πληρώσει ο εργαζόμενος
λαός
«τα
σπασμένα»
της
πανδημίας!
Συμπληρώνοντας ήδη πάνω από ένα χρόνο πανδημίας, εορτάζεται η
δεύτερη Εργατική Πρωτομαγιά «ειδικών συνθηκών».
Η Εργατική Πρωτομαγιά, όμως, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δε θα
χάσει ποτέ το νόημα και την ουσία της ως συμβολισμός των
αγώνων και των θυσιών των εργατών σε όλο τον κόσμο. Είναι η
μέρα που «οι εργάτες, οι αγρότες, οι φοιτητές» ξεδιπλώνουν
δυναμικά τις διεκδικήσεις τους για τη βελτίωση της ζωής τους,
για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, καταπίεση, πόλεμο και
περιβαλλοντική καταστροφή.
Δυστυχώς, οι ειδικές συνθήκες της πανδημίας αποτέλεσαν ένα
βολικό σκαλοπάτι για αναβάθμιση των αντιδραστικών,
αντεργατικών μέτρων σε όλο τον κόσμο. Οι νεοφιλελεύθερες
κυβερνήσεις φροντίζουν να πληρώσουν τα σπασμένα της πανδημίας
οι λαοί και να βγουν ακόμα πιο πλούσιοι οι ισχυροί!
Επειδή όμως η ήδη δύσκολη κατάσταση, μετά το τέλος της
πανδημίας αναμένεται να γίνει μία λαίλαπα που θα σαρώσει τα
πάντα στο πέρασμά της, πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος μας
και να πολεμήσουμε για τα δικαιώματά μας.
Ενώ οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο συνεχίζουν
ακάθεκτες τους σχεδιασμούς τους, αναγκάζοντας μέχρι και το
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες να μιλήσει για
αναγκαιότητα διαγραφής χρεών, στην Ελλάδα η συντηρητική –
αντιλαϊκή – αντεργατική επέλαση αποτυπώνεται στο νέο νόμοτερατούργημα που ετοιμάζεται να ψηφίσει η Κυβέρνηση, ο οποίος
δημιουργεί τις συνθήκες για ένα βαθύ εργασιακό μεσαίωνα, με

την καταστρατήγηση βασικών κατακτήσεων του εργατικού κινήματος
(αφού θα επιφέρει πολύ σοβαρές αντιδραστικές ανατροπές στο
ζήτημα του χρόνου εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, τις
αμοιβές, τη δυνατότητα αγώνων και συλλογικής διεκδίκησης).
Η απάντησή μας πρέπει να είναι άμεση, δυναμική και
ανυποχώρητη.
Η μαζική, πανεργατική και κλιμακούμενη
αποφασιστική μάχη ενάντια στο Νόμο Χατζηδάκη είναι
αγώνας ενάντια στη γενίκευση της ελαστικής και μαύρης
εργασίας, την τηλεργασία, τη λεηλασία των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων, τους μισθούς πείνας, την κατάργηση του
δικαιώματος της απεργίας, τον κρατικό έλεγχο των συνδικάτων.
Μην έχετε αυταπάτες, ότι αν δεν αγωνιστούμε, αν δεν
αντιδράσουμε, πριν να είναι πολύ αργά, η κατάσταση θα είναι
τραγική για τα χαμηλότερα στρώματα που θα οδηγηθούν σε ακραίες
συνθήκες φτωχοποίησης, ανέχειας και καταπίεσης.
Η απάντησή μας στην υγειονομική, οικονομική και περιβαλλοντική
κρίση θα σφραγίσει τις μελλοντικές εξελίξεις. Είναι στο χέρι
μας η «κανονικότητα» να επέλθει με καλύτερους όρους για το λαό
και όχι με την ακραία εκμετάλλευση και φτωχοποίησή του!

Έτσι τιμάμε τους μεγάλους εργατικούς αγώνες του
παρελθόντος
Έτσι κατακτάμε το μέλλον μας, αλλάζοντας τον
κόσμο!

Δε θα πληρώσει ο λαός «τα σπασμένα» της πανδημίας!
Συνειδητοποίηση – Αλληλεγγύη –

Διεκδίκηση

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά !

