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ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΓΕΝΑΡΗ 2018
ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12.00 ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΠΟΥ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΜΕ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΓΕΝΑΡΗ 15.30 ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΓΕΝΑΡΗ 18.00 ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει ασταμάτητα να προωθεί αντεργατικά
μέτρα για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της μεγαλοεργοδοσίας.
Έχει έτοιμο νέο αντεργατικό οδοστρωτήρα, με δεκάδες μέτρα που θα φέρει τις
επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή, ώστε να κλείσει την 3η «αξιολόγηση» με την
ΕΕ, το ΔΝΤ και τους άλλους μηχανισμούς του κεφαλαίου.
Τώρα φέρνει νόμο που ποινικοποιεί τον αγώνα όσων προσπαθούν να γλιτώσουν
το σπίτι τους από τα νύχια των τραπεζιτών και της εφορίας. Τώρα ετοιμάζει
νομοσχέδιο για διευκόλυνση των πλειστηριασμών με ηλεκτρονική διαδικασία,
ιδιωτικοποιήσεις οργανισμών, που θα φέρουν νέες επιβαρύνσεις στις πλάτες των
εργατικών, λαϊκών οικογενειών, νέες περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα, ακόμα πιο
άγρια φορολογία.
Την ίδια ώρα, διευκολύνει με χίλιους τρόπους τη μεγαλοεργοδοσία, παρέχοντάς
της πιο ευνοϊκούς όρους για την κερδοφορία της.
Το κερασάκι στην αντεργατική θύελλα είναι οι σχεδιασμοί για το ξήλωμα του
δικαιώματος στην Απεργία. Αυτός ο σχεδιασμός για το χτύπημα της Απεργίας,
των αγώνων των εργαζομένων, διαψεύδει τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης ότι
δήθεν φαίνεται «φως στο τούνελ» και «έξοδος» από τη βαρβαρότητα που ζουν οι
εργάτες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι άνεργοι και οι οικογένειές τους.
Όσο κι αν προσπαθούν να ξεγελάσουν με τα ψέματά τους, οι εργάτες γνωρίζουν
ότι οι αντεργατικοί νόμοι δεν θα ακυρωθούν επειδή η κυβέρνηση εξαγγέλλει με
τυμπανοκρουσίες την «έξοδο» από την κρίση και την έναρξη μιας «δίκαιης
ανάπτυξης». Η «έξοδος» από την κρίση, η «δίκαιη ανάπτυξη», είναι μόνο για τα
συμφέροντα των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των μεγαλοκατασκευαστών, των
μονοπωλιακών ομίλων.

Η «δίκαιη» ανάπτυξή τους δεν πρόκειται να μας εξασφαλίσει δουλειά με
δικαιώματα, μεροκάματα, μισθούς και συντάξεις σύμφωνα με τις ανάγκες μας και
τους κόπους μιας ζωής. Δεν εξασφαλίζει τις τεράστιες απώλειες που έχουμε. Δεν
εξασφαλίζει επαναφορά του κατώτερου μισθού, των κλαδικών συλλογικών
συμβάσεων εργασίας. Δεν εξασφαλίζει κατάργηση των νόμων που αύξησαν τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης, ούτε μας προστατεύει από τον μεγάλο κίνδυνο να
χάσουμε το σπίτι μας, που έχουμε αποκτήσει με χίλιες δυο στερήσεις και μεγάλες
θυσίες.
Οι δικές μας οι απώλειες είναι τα εκατοντάδες μέτρα που παίρνονται για τη
στήριξη και χρηματοδότηση του κεφαλαίου, μετριούνται με περισσότερα κέρδη στις
τσέπες των λίγων.
Ως εδώ! Με τον αγώνα μας μπορούμε να τους σταματήσουμε.
Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και τις αντιπαραθέτουμε απέναντι στις
δυνάμεις του κεφαλαίου που μας επιτίθενται.
Παραμερίζουμε τις πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, που αρνούνται την κήρυξη
απεργίας μπροστά στον αντεργατικό οδοστρωτήρα και το πολυνομοσχέδιο της
κυβέρνησης, στηρίζοντας, χωρίς να κρατάνε κανένα απολύτως πρόσχημα, την
αντιλαϊκή πολιτική ακόμη και τώρα που χτυπιέται το πιο ιερό δικαίωμα των
εργαζομένων, η Απεργία.
Αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι είναι κομμάτι του μαύρου μετώπου των
δυνάμεων του κεφαλαίου, που έχουν βάλει τη ζωή των εργαζομένων στο
εκτελεστικό απόσπασμα.
Η απόφασή μας είναι ο οργανωμένος, μαζικός, αποφασιστικός αγώνας για τα
συμφέροντα, τις ανάγκες μας για το σήμερα και το αύριο των οικογενειών μας.
Με Απεργία απαντάμε στην όξυνση της επίθεσης, στα σχέδια για το χτύπημα
του δικαιώματος στην Απεργία.
Εντείνουμε τις προσπάθειές μας στους χώρους δουλειάς για να έχουμε αυξήσεις
στα μεροκάματα, βελτίωση των όρων δουλειάς και ασφάλισης, μέτρα προστασίας
της υγείας και της ζωής μας.
Καλούμε όλους τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στις κατασκευές, τους
άνεργους σε πανστρατιά μάχης για να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά και
δυναμικά την επίθεση του κεφαλαίου και των δυνάμεών του.
Ξέρουμε πως μόνο έτσι θα βγούμε νικητές από αυτόν τον πόλεμο. Μόνο έτσι
θα κάνουμε πραγματικότητα το σύνθημά μας: «ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ».
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