Published on Νέο Αριστερό Ρεύμα (http://narnet.gr)
Home > ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Τετάρτη 28/11 μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση - Μουσείο 11.00

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Τετάρτη 28/11 μαζικά στην απεργιακή
συγκέντρωση - Μουσείο 11.00
27.11.18
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να απεργήσουν την Τετάρτη 28
Νοέμβρη ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ, κεφαλαίου και να συμμετάσχουν μαζικά στην
απεργιακή συγκέντρωση που καλούν πρωτοβάθμια σωματεία στο Μουσείο 11:00.
Η συμμετοχή στην ανεξάρτητη ταξική συγκέντρωση και την απεργία αποτελεί απάντηση στα παραμύθια
περί εξόδου από τα μνημόνια την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υλοποιεί τις αντιδραστικές
μεταρρυθμίσεις πιστή στα δεσμά του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας, της ΕΕ, του ΟΟΣΑ και του
ΝΑΤΟ.
Οι εργατικές απεργιακές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
έδειξαν πως τα πράγματα μπορούν και πρέπει να πάνε αλλιώς, να έχουμε νίκες. Οι εργαζόμενοι στην
COSCO ξεκίνησαν τη μάχη για ΣΣΕ το καλοκαίρι και κέρδισαν την ένταξή τους στα ΒΑΕ τη στιγμή που η
κυβέρνηση θέλει να τα καταργήσει. Οι καθαρίστριες των δημόσιων σχολείων κατέβηκαν την προηγούμενη
βδομάδα σε 48ωρη απεργία διεκδικώντας τέλος στην ομηρία, μονιμοποίηση και ένταξη στα ΒΑΕ. Οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κέρδισαν παράταση των συμβάσεων για χιλιάδες ΟΑΕΔίτες με τους
απεργιακούς αγώνες τους.
Ο προϋπολογισμός του 2019 που κατέθεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν αφήνει κανένα περιθώριο
αναμονής Όχι μόνο δε σηματοδοτεί την έξοδο από μνημόνια, αλλά αποδεικνύει πως το αφήγημα της
“εθνικής ανάπτυξης” σημαίνει νέα αφαίμαξη του λαού. Προβλέπει 46 δις ευρώ φόρους, αυξημένους κατά 1
δις ευρώ από το 2018, προκειμένου να εξασφαλισθεί το ματωμένο πλεόνασμα του 3.6% . Προβλέπεται
μείωση κατά 800 εκατ. € στις κοινωνικές παροχές και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 550
εκατ. €. Τα αντίμετρα των 900εκ ευρώ για την ακραία φτώχεια συνοδεύονται από παροχές προς το
κεφάλαιο, όπως η κρατική επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους ως 25 ευρώ, μειώνει το
φορολογικό συντελεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων κατά 4 μονάδες, μείωση φορολογίας κερδών από
15% στο 10% κλπ.
Μόνο οι αποφασιστικοί αγώνες και η σύγκρουση με την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης –
κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ μπορεί να ανακόψει την επίθεση, να φέρει νίκες.
Υπερασπίζουμε το απεργιακό δικαίωμα, την ανεξάρτητη δράση των σωματίων μας, με Γ.Σ και επιτροπές
αγώνα ενάντια σε αυτούς που λεηλατούν τη ζωή μας. Οργανώνουμε ενωτικά και μαχητικά τους αγώνες
μας, κόντρα και στην υπονομευτική και διαλυτική δράση του κυβερνητικού και εργοδοτικού
συνδικαλισμού της ΓΣΕΕ που για μια ακόμη φορά έπαιξε διασπαστικό και υπονομευτικό ρόλο σπάζοντας το
απεργιακό πανεργατικό ρεύμα για τις 14.11 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αναζητάει «κοινωνική
συμμαχία» με τους εργοδότες αντί να οργανώνει τις μάχες των εργατών και εργατριών, περιορίζοντας
ταυτόχρονα τα αιτήματα των εργαζόμενων στα όρια που επιτρέπουν κυβέρνηση ΕΕ και το κεφάλαιο.
Με απεργιακές αποφάσεις που χτίζονται από τα κάτω με μαζικές διαδικασίες σε Γενικές
Συνελεύσεις και για αγώνες στα χέρια των εργαζόμενων. Η διακλαδική απεργία της 1ης
Νοέμβρη και η μαχητική μαζική απεργιακή διαδήλωση, όπως και η μάχη για την απεργία στις 14.11,
απέδειξαν πως υπάρχει και άλλος δρόμος.

Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα η συσπείρωση και η κοινή δράση όλων των μαχόμενων
αγωνιστικών δυνάμεων του εργατικού κινήματος για την αποφασιστική κλιμάκωση των εργατικών
απεργιακών κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την
ανατροπή και ξήλωμα όλου του αντιδραστικού μνημονιακού πλαισίου και συνολικά της επίθεσης του
κεφαλαίου.
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Για να επιστραφούν οι κλεμμένοι μισθοί, οι συντάξεις και όλα τα δικαιώματα κόντρα σε κυβέρνηση – ΕΕ
–εργοδοσία.. Για την κατάργηση όλων των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων
Για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, με πραγματικές ΣΣΕ κατάργηση του νόμου
Κατρούγκαλου.
Για δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου με άμεση εφαρμογή του 35ωρου για μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους με την κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας.
Για μαζικές προσλήψεις και όχι δισεκατομμύρια για το χρέος και τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Με
δημόσιες επενδύσεις και όχι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, σε ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών αγαθών
και υπηρεσιών, την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας.
Για εθνικοποιήσεις των τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων, κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο.
Για να φορολογηθούν οι καπιταλιστές και όχι σε νέες φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, όπως
προωθούν τόσο ο Τσίπρας όσο κι ο Μητσοτάκης.

Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε το μπλοκάρισμα των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων και το
σταμάτημα της μείωσης των εισοδημάτων μας της διάλυσης της ζωής μας. Μπορούμε να
δημιουργήσουμε όρους αντεπίθεσης του εργατικού και λαϊκού κινήματος να ανοίξει ο δρόμος της
ανατροπής.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δίνει και θα δώσει όλες τις δυνάμεις της για την στήριξη, το άπλωμα και την κλιμάκωσή των
εργατικών αγώνων.
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