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Χριστούγεννα στο Υπουργείο Εργασίας: Μένουμε μέχρι τη νίκη! Διεκδικούμε
μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους!
Αυτό είναι το μήνυμα των αγωνιζόμενων εργαζομένων στα 5-μηνα προγράμματα
κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους, οι οποίοι παραμένουν με σκηνές έξω από το
Υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου. Οι εργαζόμενοι έκαναν και Χριστούγεννα στο
Κέντρο Αγώνα, στις σκηνές στο Υπουργείο, με τη συμπαράσταση εργαζόμενων και
αλληλέγγυων αγωνιστών και ένα αυτοσχέδιο γλέντι, ενώ απόφασή τους είναι να παραμείνουν
στην είσοδο του Υπουργείου Ανεργίας, όπως το χαρακτηρίζουν.
Ανακοίνωση για τον σημαντικό αγώνα των εργαζόμενων στα 5-μηνα εξέδωσε η νεολαία
Κομμουνιστική Απελευθέρωση:

Ανακοίνωση της ν.Κ.Α.: μέχρι τη νίκη! Διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους!
Πάνω από δέκα μέρες οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (πεντάμηνα)
των δήμων πραγματοποιούν έναν μεγαλειώδη αγώνα. Παλεύοντας ενάντια στις απολύσεις και
διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους συνεχίζουν την κατάληψή τους, έχοντας
στήσει σκηνές έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Τη συνέχιση του αγώνα τους διακήρυξαν και με
τη νέα σύσκεψη που πραγματοποίησαν ύστερα από την τελευταία κινητοποίησή τους στο Υπουργείο
Εργασίας την Τετάρτη 23/12/15.
Οι μέχρι τώρα συναντήσεις με τον υφυπουργό Εργασίας έδειξαν ότι η αντιλαϊκή κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, συνεχίζει στη ρότα των προηγούμενων και δεν έχει καμία πρόθεση να
επιλύσει το ζήτημα, στέλνοντας χιλιάδες εργαζόμενους και πάλι πίσω στην ανεργία. Με
πρόσφατη δήλωσή της παρενέβη η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, μία γυναίκα
που αποτέλεσε σύμβολο για το εργατικό κίνημα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον αγώνα
των 5μηνιτών. Ωστόσο η επαναφορά από μέρους της της λογικής της διαπραγμάτευσης με την ΕΕ
και τους κοινοτικούς παράγοντες, οι οποίοι – όπως λέει και η ίδια - προβάλλουν παράλογες
αντιστάσεις, για μια πιο ορθολογική διαχείριση των συγκεκριμένων προγραμμάτων και πόρων
(ΕΣΠΑ), αδυνατεί να συμβάλει στον αγώνα για των 5μηνιτών.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τις ευθύνες της και να εξιλεώσει τις αμαρτίες της πίσω από την
Ευρωβουλευτή. Επιχειρεί να αξιοποιήσει το κύρος της Κωνσταντίνας Κούνεβα, προτάσσοντας μία
καλύτερη διαπραγμάτευση με αυτούς που σχεδιάζουν και χρηματοδοτούν τη διάλυση των εργατικών
δικαιωμάτων. Ωστόσο, αν κάτι έχει αποδείξει η προηγούμενη αλλά και η τωρινή συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ με την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, είναι πως όταν βρίσκεσαι στον λάκκο των
λεόντων της Ε.Ε., η λογική της διαπραγμάτευσης οδηγεί στην πλήρη υποταγή. Κανείς δεν ξεχνά τη
μετατροπή του μαζικού ταξικού ΟΧΙ του ελληνικού λαού σε υποτακτικό ΝΑΙ, και σα συνέπειά της το 3ο

μνημόνιο.
Πολύ δε περισσότερο δεν πρόκειται για θέμα «ευρωπαϊκής ηγεσίας» ή ζήτημα «γραφειοκρατίας». Η
εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, αλλά και των πολιτικών απασχόλησης που συνολικά προωθεί εδώ
και δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλλει μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την
ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για την πλειοψηφία των εργαζομένων και ειδικά για τη νέα γενιά.
Οι δήθεν λύσεις που προτείνουν οι δυνάμεις του κεφαλαίου και οι πολιτικοί εκφραστές τους, μέσα
από τα ολιγόμηνα προγράμματα ΟΑΕΔ-ΕΣΠΑ, όχι μόνο δεν μπορούν να αποτελέσουν ανάσα
ζωής για την πληττόμενη κοινωνική πλειοψηφία, αλλά στην ουσία αποτελούν την
καθιέρωση των χειρότερων όρων εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όσοι έχουν
εργαστεί στα προγράμματα αυτά το ξέρουν καλά. Τα λεφτά του ΕΣΠΑ δεν αποτελούν σε καμία
περίπτωση ελεημοσύνη της φιλεύσπλαχνης ΕΕ. Είναι πλούτος των εργαζόμενων όλης της Ευρώπης
που συσσωρεύεται μέσω των κρατικών προϋπολογισμών των χωρών μελών στα ταμεία της ΕΕ και
κατόπιν διοχετεύεται ξανά πίσω προκειμένου να προωθηθούν τα πάσης φύσεως αντεργατικά
προγράμματα που ξεχαρβαλώνουν τα εργατικά δικαιώματα και ανακυκλώνουν την ανεργία.
Ο αγώνας των 5μηνιτών είναι αγώνας όλης της κοινωνίας!
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που αναπαράγουν τα κυβερνητικά στελέχη αντιστρέφοντας την
πραγματικότητα είναι πως ο συγκεκριμένος αγώνας αφορά μόνο ένα μικρό κομμάτι εργαζομένων που
κοιτάνε να “βολευτούν” μέσα από το αίτημα της παράτασης. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι το αίτημα
των εργαζόμενων στα πεντάμηνα για τρίμηνη παράταση του προγράμματος δεν έρχεται σε
σύγκρουση με κανένα άλλο κομμάτι εργαζόμενων – οι επόμενοι πεντάμηνοι θα προσληφθούν
υποτίθεται στους δήμους τον Μάρτιο-Απρίλιο. Είναι ακόμη γνωστό ότι οι δήμαρχοι σε συνεργασία με
την κυβέρνηση θα επιδιώξουν με άλλους τρόπους να καλύψουν τα κενά που θα αφήσουν πίσω οι
απολύσεις αυτών των εργαζόμενων. Πατώντας πάνω στην ανάγκη των εκατομμυρίων ανέργων,
αναπαράγουν τη λογική “καθίστε φρόνιμα και ίσως να δούμε τί μπορεί να γίνει και με εσάς”,
ενεργοποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό και διαιωνίζοντας την πιο μαύρη κατάσταση στους
χώρους δουλειάς.
Η παράταση αυτό που κατοχυρώνει είναι ότι αυτή η φουρνιά εφόσον παραμείνει στις θέσεις της, θα
δικαιούται επίδομα ανεργίας και άρα θα προκαλέσει ένα πρώτο μικρό αλλά πολύ σημαντικό ρήγμα
στην ανακύκλωση των ανέργων μέσω αυτών των προγραμμάτων. Θα σηματοδοτήσει μια νίκη των
εργαζόμενων και θα παραδειγματίσει τους επόμενους. Η κυβέρνηση φοβάται ότι θα
αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της εξάπλωσης των μορφών αγώνα που επιλέχθηκαν έως τώρα,
όπως οι καταλήψεις, η συγκρότηση επιτροπών στους χώρους δουλειάς και ο συντονισμός
τους με πρωτοβάθμια σωματεία μέσα από ανοιχτές μαζικές συνελεύσεις. Φοβάται ότι ο
αγώνας αυτός θα επιδιώξει να πάει μέχρι τέλους και θα διεκδικήσει το δικαίωμα στη σταθερή
δουλειά για όλους, τραβώντας στο πλευρό του κι άλλα αγωνιζόμενα κομμάτια. Και είναι
φανερό πως η κυβέρνηση δε θέλει άλλες περιπτώσεις σαν της Κούνεβα, άλλες Χαλυβουργίες, άλλες
καθαρίστριες! Δε θέλει αγώνες που βγάζουν τη γλώσσα τους σε κυβερνήσεις, δημάρχους και ΕΕ και
μπορούν να πυροδοτήσουν την εργατική και λαϊκή αντεπίθεση!
Η συγκεκριμένη μάχη είναι μία μάχη που ενοποιεί όλους τους εργαζόμενους και τους
άνεργους με το παράδειγμα της, με δυναμικές μορφές δράσης, αλλά και με τα αιτήματα που
υιοθετεί απέναντι στις πολιτικές κεφαλαίου-ΕΕ και κυβερνήσεων. Απέναντι στα προγράμματα ΟΑΕΔΕΣΠΑ και στην ορθολογική διαχείριση τους, προτάσσει σαν αίτημα το κοινωνικά αναγκαίο, ότι
δηλαδή αυτά τα προγράμματα πρέπει να καταργηθούν και να γίνουν κανονικές προσλήψεις
προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά στους δήμους. Απαιτεί να μπλοκαριστεί ο
εργασιακός μεσαίωνας των δεκάδων εργατικών ατυχημάτων, των εξευτελιστικών συμπεριφορών,
της εξαίρεσης από το εργατικό δίκαιο και της αμοιβής κατά παρέκκλιση των Σ.Σ.Ε.! Παλεύει για να
καταργηθεί κάθε ελαστική σχέση εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Διεκδικεί ακόμα το

αυτονόητο: επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους χωρίς προϋποθέσεις.
Μόνος δρόμος για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια ο δρόμος του αγώνα ενάντια σε κυβερνήσεις,
ΕΕ και κεφάλαιο!
Ως νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση χαιρετίζουμε τη μεγαλειώδη μάχη των
εργαζόμενων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Ο αγώνας τους αποτελεί το πιο
φωτεινό σημάδι πάλης αυτό το διάστημα! Βρεθήκαμε εξαρχής στο πλευρό τους μέσα από τη δράση
της «ATTACK στην ανεργία και την επισφάλεια» και δηλώνουμε πώς θα συνεχίσουμε να το
κάνουμε!
Καλούμε κάθε συλλογικότητα του εργατικού κινήματος, καθώς και κάθε συλλογικότητα που
δραστηριοποιείται σε επίπεδο γειτονιάς, όλους τους πληττόμενους εργαζομένους και τη νεολαία να
εκδηλώσουν με κάθε τρόπο την ταξική τους αλληλεγγύη, αλλά και να συμβάλουν στην
οικοδόμηση ενός μαχητικού κέντρου αγώνα που θα θέτει μπροστά τις σύγχρονες
κοινωνικές ανάγκες. Για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, για δουλειά με δικαιώματα και
ζωή με αξιοπρέπεια!
Καλούμε ακόμη κάθε συλλογικότητα, οργάνωση και κόμμα της Αριστεράς με γνώμονα το εργατικό,
ταξικό συμφέρον να στηρίξει ηθικά και υλικά αυτή τη μάχη, κόντρα σε λογικές απομονωτισμού ή και
αντιπαραθετικών κινήσεων.
Σε μια περίοδο όπου σύσσωμες οι δυνάμεις του συστήματος, οι τραπεζίτες, ο ΣΕΒ, η ΕΕ, το
ΔΝΤ και όλο το πολιτικό τους προσωπικό μας βουλιάζουν στην ανεργία, τη φτώχεια και
την αβεβαιότητα, γίνεται σαφές πως ο αγώνας των εργαζομένων στα πεντάμηνα δεν
μπορεί παρά να αφορά ολόκληρη την κοινωνία!
Πιστεύουμε πως για να αλλάξει το σημερινό τοπίο του εργασιακού μεσαίωνα, είναι αναγκαία η
συγκρότηση ενός νέου εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος για τα σύγχρονα δικαιώματά μας.
Με νέες ενώσεις εργαζομένων και νέα σωματεία στους κλάδους που δεν υπάρχουν, που θα εκφράσουν
τους εργαζόμενους στις πιο ελαστικές μορφές (μερική απασχόληση, μισοεργασία-μισοανεργία,
«μπλοκάκι»). Με την ορμητική είσοδο της νεολαίας και των ανέργων σε όλες τις υπαρκτές μορφές
αγωνιστικής και συνδικαλιστικής συσπείρωσης και την αναγέννησή τους. Οργανώνουμε τώρα κι από
τα κάτω, επιδιώκοντας τη μέγιστη ταξική ενότητα, την αντεπίθεση των εργαζομένων για να
κατακτήσουμε τη ζωή που μας κλέβουν! Ο δρόμος θα' ναι μακρύς και δύσκολος, αλλά δεν
έχουμε άλλη εναλλακτική! Το δίλημμα «ρήξη ή υποταγή» έχει και πάλι τεθεί και για μας μόνη
απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή της ρήξης και της ανατροπής!
νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση
23 Δεκέμβρη 2015
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