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Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,
Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, συνεχίζοντας τη μάχη για την αποκάλυψη του
ρόλου του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, με βάση τις πρόσφατες
εξελίξεις στη ΓΣΕΕ, καλεί τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα σύμφωνα
με το ταξικό τους συμφέρον, με το κριτήριο ποιος είναι πλάι τους και ποιος απέναντι.
Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ομάδα Βασιλόπουλου), λειτουργώντας
με πρακτικές μαφίας, μετά από την Καλαμάτα προσπάθησε εκ νέου να κάνει
Συνέδριο σε χλιδάτο ξενοδοχείο, αυτή τη φορά στη Ρόδο, με σπατάλη εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ που πληρώνουν οι εργαζόμενοι από τις τσέπες τους. Ένα Συνέδριο
μακριά από τους εργαζόμενους, αλλά με τουλάχιστον 53 νόθους αντιπροσώπους,
εργοδότες και διευθυντικά στελέχη, ανάμεσά τους πλήθος από μετόχους μεγάλων
επιχειρήσεων, golden boys κ.ά. Γι’ αυτό χρησιμοποίησε μπράβους και
σεκιουριτάδες, κλειδαμπάρωσε τις πόρτες και έδιωξε τους δημοσιογράφους.
Οι ξεπουλημένοι εργατοπατέρες, αδυνατώντας να απαντήσουν σ’ αυτές τις
καταγγελίες, το μόνο που κάνουν είναι συκοφαντίες και προβοκάτσιες. Έφτασαν στο
σημείο να ζητάνε τη βοήθεια της κυβέρνησης και των μηχανισμών καταστολής,
όπως και των υπόλοιπων κομμάτων που ψήφισαν μαζί 3 μνημόνια, γιατί ξέρουν πως
όπου και να πάνε οι εργάτες τους γυρίζουν την πλάτη.
Σκοπός τους δεν είναι να συζητηθούν τα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά να
διατηρήσουν τους συσχετισμούς και να κατοχυρώσουν την παρουσία εργοδοτών
μέσα στα συνδικάτα, για να τηρείται «σιγή νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς,
να καλλιεργείται το πνεύμα της ταξικής συνεργασίας.
Οι δυναμικές παρεμβάσεις όμως των ταξικών σωματείων, των εκλεγμένων
συνδικαλιστών και εργαζομένων που βρίσκονται στο πλευρό του ΠΑΜΕ, όλο το
προηγούμενο διάστημα, τους έχουν χαλάσει τα σχέδια. Απέναντι στη σαπίλα και τις
άθλιες μεθοδεύσεις των εργατοπατέρων, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας μαζί με
τα ταξικά σωματεία απαντάμε ότι υπάρχει διαφορετικός δρόμος από τη σαπίλα και
τον εκφυλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος.
Κόντρα στη συναίνεση και το συμβιβασμό συνεχίζουμε στο δρόμο του
σκληρού ταξικού αγώνα, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την κυβέρνηση,
κάνοντας στην άκρη τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό.
Η συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ δεν νομιμοποιείται να παίρνει
αποφάσεις για τη δική μας ζωή. Οι μόνοι που μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας
είμαστε εμείς, οργανωμένοι και συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο μας, με το σύνθημα
«Μπροστά οι δικές μας ανάγκες - Όχι τα κέρδη των λίγων».
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