Συνάδελφοι,
Ετοιμάζονται να φέρουν γρήγορο θάνατο για το Ασφαλιστικό.
Πρέπει να τους σταματήσουμε, είναι στο χέρι μας. Η επίθεση στο
Ασφαλιστικό είναι αιτία πολέμου! Προετοιμαζόμαστε για σκληρή
αναμέτρηση. Να μην περάσει το νέο έγκλημα. Να μη μας πιάσουν στον ύπνο.

Από τη στάση μας και τη συμμετοχή μας στους αγώνες θα εξαρτηθεί
η έκβαση της μάχης.
Έχουμε απέναντι μας μια εργοδοσία εξοπλισμένη με ένα ακόμα πιο
αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, με ένα ακόμα μνημόνιο που αλυσοδένει
εμάς τους εργαζόμενους και επιβάλλει με νόμους και διατάγματα ότι
ακριβώς ήθελαν και απαιτούσαν οι εργοδότες.
H εργοδοσία παίρνει πίσω και τις τελευταίες κατακτήσεις που
είχαμε και στο έργο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».
Κυριαρχούν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, που συμπιέζουν τα
μεροκάματα όσο πιο χαμηλά γίνεται, κάτω από τον φόβο της απόλυσης
και της ανεργίας. Στο όνομα ότι το έργο είναι στα τελειώματά του,
εδώ και ένα χρόνο τα συνεργεία των ηλεκτρολόγων εργάζονται 10 - 12
ώρες ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Οι υπερωρίες αυτές δεν αμείβονται
με βάση την νομοθεσία, δηλαδή με προσαύξηση και ένα ρεπό μέσα στην
εβδομάδα. Η κατάσταση αυτή απλώνεται και σε συνεργεία υδραυλικών
και άλλων συναδέλφων. -το αίμα των συναδέλφων μας στα Ελληνικά
Πετρέλαια ακόμα δεν έχει κρυώσει. Είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη
στο που οδηγούν τα εξαντλητικά ωράρια και η δουλειά χωρίς ούτε μια
μέρα ξεκούραση- Επίσης υπάρχει το φαινόμενο να κολλάνε σε
συναδέλφους το ελάχιστο των ενσήμων ώστε να δικαιολογείται η είσοδός
τους στο εργοτάξιο. Στα συνεργεία στο στέγαστρο το διάλειμμα
δουλεύεται υπερωριακά και απλήρωτο.
Αυτή η κατάσταση οδήγησε κάποιους συναδέλφους στην παραίτηση.
Αυτή όμως δεν είναι ή λύση. Το «αν δεν σ’ αρέσει φεύγεις!» μόνο
αυτούς συμφέρει. Ούτε είναι λύση για να τσοντάρουμε στα χαμηλά
μεροκάματα να δεχόμαστε τα κουπόνια ή τα «μαύρα» των υπερωριών για
να τα βγάλουμε πέρα στα έξοδα του μήνα.
Αυτά είναι τα έργα και οι ημέρες των «υπεύθυνων» εργοδοτών,
όπως τους βάπτισε η Κυβέρνηση. Αυτών που ευθύνονται σήμερα για την
κρίση. Αυτών που ακονίζουν τα νύχια τους πάνω στα αποκαΐδια του
Ασφαλιστικού.
Αυτή η κατάσταση δεν είναι μονόδρομος. Δεν είναι δα και τόσο
μακρινό το παρελθόν, σε χώρες που οι εργάτες και όχι τα παράσιτα
οι καπιταλιστές είχαν την εξουσία, που η ασφάλιση ήταν καθόλικο
λαϊκό δικαίωμα.
Καμία αναμονή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγάλει κάποιος
άλλος το φίδι από την τρύπα, να μας λύσει τα προβλήματά. Ούτε στην
«καλή θέληση» των εργοδοτών μπορούμε να βασιζόμαστε, ούτε να
ελπίζουμε σε μια κυβέρνηση που επιλέχτηκε από τους εργοδότες για να
κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά που δεν κατάφεραν να κάνουν οι
προηγούμενοι κάτω από την πίεση του κινήματος.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να οργανώσουμε την αντεπίθεσή
μας. Να γίνουμε μέλη των σωματείων του κλάδου. Ο λαϊκός ξεσηκωμός είναι
το μόνο όπλο που μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Να βουλιάξουν από οργή και
αγανάκτηση όλες οι πόλεις, να νεκρώσουν τα εργοστάσια, όλοι οι χώροι
δουλειάς και λαϊκές - εργατικές γειτονιές. Ετοιμάζονται να φέρουν γρήγορο
θάνατο για το Ασφαλιστικό. Πρέπει να τους σταματήσουμε, είναι στο χέρι
μας.

Διαλύουν την Ασφάλιση
και βγαίνουμε στο δρόμο,
πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο
Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω.
Δεν υπάρχει ζωή για μας αν κάνουμε πίσω.
Προετοιμάζουμε την Απεργία μας:



Την Πέμπτη 14/1 στις 6:00 μμ στην Πλ. Κάνιγγος
μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της Αθήνας.
Την Παρασκευή 15/1 στις 6:00 μμ στην Πλ. Κάνιγγος
Συγγέντρωση και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας.

Τώρα να διεκδικήσουμε:









Κάτω τα χέρια απο την Κοινωνική Ασφάλιση.
Αύξηση των αποδοχών μας, επαναφορά των συλλογικών
συμβάσεων του 2009.
Να πληρωθούν άμεσα όλες οι υπερωρίες μας με βάση τις
διατάξεις.
Να σταματήσει η πληρωμή με κουπόνια.
Να κατατίθενται και στην ώρα τους όλα τα ένσημα. Να μπουν
όλα τα χρεωστούμενα ένσημα.
Να σταματήσει η απαράδεκτη πρακτική, να δουλεύουμε
υπερωριακά και απλήρωτα το διάλειμμά μας.
Να υπάρχει μόνιμα ασθενοφόρο στο χώρο του εργοταξίου.
Χώρο από την διοίκηση της κοινοπραξίας στον οποίο θα
στεγάζεται η εργοταξιακή επιτροπή.

Εργοταξιακή Επιτροπή
του ΚΠΙΣΝ

