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Εργατική Διαδήλωση σωματείων στις 16 Φεβρουαρίου!
30.01.19

Για πραγματικές αυξήσεις και Συλλογικές Συμβάσεις! Διαδήλωση Σάββατο
16 Φεβρουαρίου, 11.30 μ.μ., Πλ. Κοραή
Σωματεία του ιδιωτικού τομέα που οργάνωσαν την διακλαδική απεργία από τα κάτω στις 1
Νοέμβρη 2018, μετά από σειρά συσκέψεων για παραπέρα βήματα στον αγώνα τους,
αποφάσισαν ως επόμενο σταθμό την διοργάνωση εργατικής διαδήλωσης στις 16
Φεβρουαρίου στην Αθήνα (συγκέντρωση 11.30 π.μ., Πλ. Κοραή).
Όπως αναφέρεται στο κάλεσμά τους «Κύριες αιχμές της διαδήλωσης, όπως και της
απεργίας μας (1/11/18), αποτελούν το αίτημα για αυξήσεις στους μισθούς και τις αμοιβές
μας με βάση τις εργατικές ανάγκες και η διαχρονική μάχη για τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας. Επίσης, στις βασικές αιχμές περιλαμβάνονται η εναντίωσή μας στις απολύσεις και
την εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία.»
Ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία
αποτελεί κραυγαλέα οπισθοχώρηση από τη δέσμευση για επαναφορά του κατώτατου μισθού
στο ύψος της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης του 2010 (αίτημα και μιας σειράς σωματείων),
η οποία καθόριζε τα 751 ευρώ κατώτατο μισθό, σε συνδυασμό με την ριζική μείωση του
αφορολόγητου για τους εργαζόμενους (στα 5.700 ευρώ ετησίως από 1/1/2020), αλλά και η
επιδότηση των εργοδοτών (από τα λεφτά των εργαζομένων-φορολογούμενων) για την
κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους έως 25 ετών, είναι φανερό ότι
χρειάζεται να ενισχυθεί η πάλη για πραγματικές αυξήσεις με βάση τις ανάγκες των
εργαζομένων, να ενισχυθεί ο αγώνας για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
και Συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ουσιαστικά καταργούνται με τον καθορισμό από το
κράτος-κυβέρνηση των βασικών μισθών. Όπως είναι γνωστό, η τελευταία κυβερνητική
απόφαση για τους μισθούς ενεργοποιεί και στηρίζεται στον μνημονιακό νόμο
Βρούτση-Αχτσιόγλου!
Στο πλαίσιο της οργάνωσης της εργατικής διαδήλωσης τα σωματεία που έχουν μέχρι
στιγμής αποφασίσει την συνδιοργάνωση απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους
εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες από κάθε εργασιακό κλάδο και χώρο δουλειάς,
τις συλλογικότητες εργαζομένων και ανέργων, τα συλλογικά εγχειρήματα αγώνα
σε γειτονιές και όλες τις δυνάμεις του ταξικού-κοινωνικού κινήματος να στηρίξουν
τη διαδήλωση, να πάρουν αποφάσεις, να συμβάλλουν με το πλαίσιο και τα
αιτήματά τους στην κινητοποίηση στην Αθήνα.
Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα και σε εργατικά σωματεία, εργατικές-κοινωνικές

συλλογικότητες και εργαζόμενους-ες από άλλες πόλεις της Ελλάδας να προχωρήσουν
στην οργάνωση αντίστοιχων κινητοποιήσεων την ίδια μέρα.
Ήδη, στις τελευταίες συσκέψεις συμμετείχαν μια σειρά σωματεία τα οποία βρίσκονται σε
διαδικασία συζήτησης και αποφάσεων, ενώ και σωματεία του δημοσίου αποφάσισαν τη
στήριξη της εργατικής διαδήλωσης. Σε άλλη σύσκεψη, πολλές εργατικές συλλογικότητες
(σχήματα, μέτωπα, κινήσεις), αλλά και συνελεύσεις γειτονιών και εργατικές λέσχες δήλωσαν
τη στήριξή και συμμετοχή τους στις 16 Φεβρουαρίου. Αναμένεται η συνέχεια και η ανάπτυξη
της πρωτοβουλίας αυτής, ώστε ακόμα περισσότερα σωματεία και συλλογικότητες να μπουν
στη μάχη για πραγματικές αυξήσεις και συλλογικές συμβάσεις, ενάντια στην
κυβερνητική κοροϊδία και την εργοδοτική αυθαιρεσία.
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