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ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές,
Να μη χαθεί δευτερόλεπτο! Τώρα είναι ώρα ευθύνης και δράσης.
Οργανώνουμε τον αγώνα μας για να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις μας, για
την ίδια μας τη ζωή.
Με στάσεις εργασίας και Γενικές Συνελεύσεις μέσα στους χώρους δουλειάς,
παίρνουμε αποφάσεις για να μπει φρένο στις νέες αντεργατικές ανατροπές που
ετοιμάζει η κυβέρνηση, για να δυναμώσει η πάλη και η διεκδίκηση.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να πάρει μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος υγείας, μετατρέπει νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε μονάδες
αποκλειστικά για τον κορονοϊό. Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς οι εργαζόμενοι
συνεχίζουν να στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο, ενώ στους χώρους δουλειάς τα
πρωτόκολλα για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμόζονται όπως βολεύει την
εργοδοσία.
Κάνει προσπάθεια να αποπροσανατολίσει το λαό πως με το εμβόλιο θα λυθούν τα
προβλήματα και θα επιστρέψουμε και πάλι στην «κανονικότητα». Τα ίδια λόγια ξανά
και ξανά. Χορτάσαμε από κανονικότητα 10 χρόνια κρίσης, με όλες τις κυβερνήσεις,
όλων των αποχρώσεων.
Σήμερα, με σχεδόν 1.200.000 άνεργους, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
με μεροκάματα στον πάτο και ωράρια λάστιχο, με τα νοσοκομεία να κρατιούνται
όρθια μόνο από την παλικαρίσια στάση των γιατρών και λοιπών υγειονομικών, μας
ζητάνε να βάλουμε πλάτη για να ανακάμψει κάποια στιγμή η «οικονομία». Γι’ αυτό
και η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο για τον «εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας»,
όπως το βάφτισε, με επιβολή 10ωρης εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες και ξήλωμα
της κυριακάτικης αργίας.
Με τον νόμο πλέον οι εργοδότες θα μπορούν να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους 2
και πλέον ώρες πάνω από το 8ωρο χωρίς χρηματική αμοιβή, αλλά δίνοντας ρεπό
εντός εξαμήνου ή μέρες από την κανονική άδεια ή με αντίστοιχη μείωση του
ωραρίου. Για τους οικοδόμους ειδικότερα, που πότε έχουμε μεροκάματο, πότε
καθόμαστε, είναι ό,τι καλύτερο για την εργοδοσία. Άλλωστε το ίδιο νομοσχέδιο έχει
επιδοθεί στην κυβέρνηση από τον ΣΕΒ και τις ενώσεις των εργοδοτών του κλάδου.
Ταυτόχρονα, έρχεται νέος γύρος επίθεσης στην κοινωνική ασφάλιση, αφού
φαίνεται πως δεν ήταν αρκετοί μια σειρά νόμοι που πέρασαν εδώ και 30 χρόνια, με
πιο εμβληματικό τον νόμο του «ψαλιδοχέρη» Κατρούγκαλου, που πετσόκοψαν τις

συντάξεις και ανέβασαν τα όρια ηλικίας από τα 58 στα 60 και στα 62 για τους νέους
ασφαλισμένους από το 1993 κι έπειτα.
Επικαλείται η κυβέρνηση πως υπάρχει γήρανση του πληθυσμού και θα
δημιουργηθεί πρόβλημα στο σύστημα συνταξιοδότησης τα επόμενα χρόνια, ό,τι
δηλαδή μας έλεγαν επί ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και μας φόρτωσαν στην πλάτη
επιπλέον χρόνια εργασίας για να μας «σώσουν». Κουβέντα δεν είπαν όμως για την
ανεργία που τσάκισε τον κλάδο, λέξη δεν είπαν για τα ένσημα των οικοδόμων, που
είναι στον πάτο με μέσο όρο τα 30 ευρώ, με αποτέλεσμα να χάνουν έσοδα τα
ασφαλιστικά ταμεία. Λέξη δεν είπαν για την κλοπή ενσήμων και την ανασφάλιστη
εργασία που γίνεται με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά και οφείλεται
και στην υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΦΚΑ και στους
μηδαμινούς ελέγχους στα εργοτάξια. Ας μην κάνουν λοιπόν τις «πάπιες» πως δεν
γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για την κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά της επικουρικής ασφάλισης απαλλάσσει εργοδότες
και κράτος από το «κόστος» της κοινωνικής ασφάλισης και ταυτόχρονα μοιράζει
ζεστό χρήμα δισεκατομμυρίων ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από το
τζογάρισμα των εισφορών των νέων ασφαλισμένων από 1/1/2022.
Το καλύτερο συστατικό για να ολοκληρωθούν οι ανατροπές του αιώνα είναι το
παραπάνω χτύπημα στα συνδικάτα και τους εργαζόμενους που αγωνίζονται και
διεκδικούν το αυτονόητο: Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας,
κοινωνική ασφάλιση, σύγχρονους όρους και συνθήκες εργασίας.
Στο ίδιο νομοσχέδιο για τα εργασιακά προστίθεται διάταξη που ουσιαστικά
καταργεί την πιο ζωντανή και δημοκρατική διαδικασία των σωματείων, που είναι η
Γενική Συνέλευση. Δίνει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως ψηφοφορία μέσω
υπολογιστή για να παρθεί απόφαση για απεργία. Διάταξη που έρχεται να δέσει πάνω
στην προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι χρειάζεται το 50% + 1 των μελών σε
Γενική Συνέλευση για να παρθεί απόφαση. Δίνει δηλαδή το ελεύθερο να πατάει ένα
κουμπί η ίδια η εργοδοσία και να αποφασίζει για εμάς, εκβιάζοντας ταυτόχρονα τους
εργαζόμενους να ψηφίσουν ακόμα και μέσα από το χώρο εργασίας τους, με το
αφεντικό πάνω από το κεφάλι.
Την ίδια στιγμή μια απεργία θα κηρύσσεται παράνομη αν γίνεται περιφρούρηση
έξω από το χώρο δουλειάς, αφού θα θεωρείται άσκηση «ψυχολογικής βίας» και θα
έχει ποινικές ευθύνες. Με άλλα λόγια ανοίγει το δρόμο στο στήσιμο μηχανισμού
απεργοσπασίας από την εργοδοσία.
Αν νομίζουν πως θα κάτσουμε στα αυγά μας να βλέπουμε να διαλύουν τη ζωή
και τα δικαιώματά μας είναι βαθιά γελασμένοι. Οι οικοδόμοι κι οι εργαζόμενοι
στις κατασκευές έχουμε πείρα από αγώνες και συγκρούσεις με το κεφάλαιο και τους
πολιτικούς του εκπροσώπους. Έτσι είχαμε κατακτήσεις, έτσι θα συνεχίσουμε ακόμη
πιο μαχητικά, πιο δυναμικά.
Προετοιμάζουμε την απάντησή μας. Με όπλο την ενότητά μας, δυναμώνουμε
το Συνδικάτο και την πάλη μας, για να μην περάσουν τα σχέδια κυβέρνησης και
εργοδοσίας, για να περάσουμε στην αντεπίθεση και να πετύχουμε νέες
κατακτήσεις.
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