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Πρόταση αγώνα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καταθέτουν στα σωματεία και τα
συνδικαλιστικά όργανα οι δυνάμεις της ταξικής πτέρυγας
Απέναντι στα μέτρα και τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, οι
ταξικές δυνάμεις καλούν τους εργαζόμενους σε θέσεις μάχης και τα σωματεία σε
ετοιμότητα και διαδικασίες για να δοθεί μαχητική απάντηση. Συγκεκριμένα η Αγωνιστική
Ταξική Ενότητα - ΑΤΕ στο ΕΚΑ και οι Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις στο δημόσιο
τομέα καταθέτουν την παρακάτω πρόταση-κείμενο στα σωματεία και τα συνδικαλιστικά
όργανα:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΚΙΝΗΣΕΙΣ –ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ
Αγωνιστική Ταξική Ενότητα στο ΕΚΑ
Κάτω τα χέρια από τη ζωή και τη δράση των σωματείων
Κάτω τα χέρια από την απεργία και τους αγώνες!
Να σημάνει απεργιακός συναγερμός για την αποτροπή των αντεργατικών μέτρων
Η κυβέρνηση της ΝΔ με μια ομοβροντία νομοθετικών παρεμβάσεων ετοιμάζεται για την
τελική επίθεση, σε μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα, πάνω στο έδαφος που προετοίμασε η
προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ από τις πρώτες κιόλας μέρες της ξεκίνησε με λύσσα
την επίθεση στους εργαζομένους, με την λήψη μέτρων υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων και
του κεφαλαίου, για να διαμορφώσει ένα «φιλικό περιβάλλον» για τους «επενδυτές»…
Έχει ήδη ψηφίσει την κατάργηση της διάταξης για την αιτιολόγηση της απόλυσης και της
συνευθύνης εργολάβου και άμεσου εργοδότη. Προετοιμάζουν νέες αντιδραστικές
παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό και χιλιάδες απολύσεις στους συμβασιούχους στο δημόσιο και
τους ΟΤΑ. Θέλουν να θεσμοθετήσουν νέα μεγάλα κίνητρα για στο κεφάλαιο, άγριο
χαράτσωμα και «απελευθέρωση»-ξεπούλημα της ΔΕΗ κλπ.
Κυβέρνηση θέλει να καταθέσει τις επόμενες μέρες νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει
ανατροπές στις κλαδικές συμβάσεις και δίνει την νομική κάλυψη για την υπερωρία στη
μερική απασχόληση. Κομμάτι αυτής της νέας νομοθετικής παρέμβασης της ΝΔ είναι και η
κρατική και εργοδοτική παρέμβαση στα συνδικάτα. Τόσο με το μητρώο (ηλεκτρονικό
φακέλωμα των συνδικαλισμένων) όσο και με την ηλεκτρονική ψηφοφορία ώστε να
υλοποιηθεί ο απεργίοκτονος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που απαιτεί από τα πρωτοβάθμια
σωματεία η απόφαση για απεργία να παίρνεται με συμμετοχή του 51% των μελών
ενός σωματείου.

Η κυβέρνηση και το κεφάλαιο βάζουν ξανά στο στόχαστρο τα πρωτοβάθμια σωματεία και
την απεργία. Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν δώρο στην εργοδοσία και το κεφάλαιο με στόχο
να αφοπλιστεί το εργατικό κίνημα και ο λαός να παρακολουθεί παράλυτος το τσάκισμά του
από τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Παράλληλα η κυβέρνηση και κεφάλαιο θέλουν να
δώσουν ένα στρατηγικό χτύπημα στο εργατικό κίνημα, αποδυναμώνοντας τα πρωτοβάθμια
σωματεία. Βάλλουν ευθέως στην οργάνωση της πάλης στην βάση της εργατικής τάξης, εκεί
όπου μπορεί να αναπτυχθούν αγώνες, να αναγεννηθεί η συλλογική πάλη και να
ανασυγκροτηθεί ταξικά το εργατικό κίνημα. Ας μην ξεχνάμε ότι δεκάδες εργατικοί αγώνες
όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξεδιπλώθηκαν από πρωτοβάθμια σωματεία: η μάχη ενάντια
στην Κυριακάτικη αργία, για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, η μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση, η απόκρουση των απολύσεων σε δεκάδες χώρους δουλειάς, η απεργία «από τα
κάτω» της 1ης Νοέμβρη 2018 κ.α.
Στην ίδια κατεύθυνση με τον αντισυνδικαλιστικό νόμο κινείται και η κατάργηση του
πανεπιστημιακού ασύλου που στοχεύει στην «πάταξη» του δικαιώματος της νεολαίας και
του λαού να αμφισβητεί και να παλεύει ενάντια στα αντιδραστικά σχέδια των κυβερνήσεων,
της ΕΕ και του κεφαλαίου. Αντίστοιχα η αστυνομοκρατία, η καταστολή στα Εξάρχεια και το
χτύπημα στις καταλήψεις προσφύγων αποτελούν και αυτά με την σειρά τους, το απαραίτητο
συμπλήρωμα του οικονομικού πολέμου της νέας κυβέρνησης. Η ΝΔ θεωρεί ότι με την
περιστολή της συνδικαλιστικής δράσης με την καταστολή και τον αυταρχισμό θα κάμψει
τους αγώνες των εργαζόμενων και της νεολαίας ενάντια στην πολιτική της.
Καμία ανοχή στην κυβέρνηση και την πολιτική της – Καμιά αναμονή
Το εργατικό κίνημα, ο λαός και η νεολαία πρέπει ΤΩΡΑ να απαντήσουν
αποφασιστικά!
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις η εργατική τάξη, η νεολαία και ο λαός πρέπει να αντιδράσει
αποφασιστικά στο νέο κύμα σκληρών μέτρων που μας ετοιμάζουν. Καλούμε τα πρωτοβάθμια
σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα να απαντήσουν με απεργία ενάντια στην
ψήφιση των μέτρων, ανεξάρτητα από τι θα πράξουν οι συμβιβασμένες ηγεσίες σε
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
Ξέρουμε καλά ότι οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ μέσα από τις «κοινωνικές συμμαχίες»,
έχουν αρνηθεί κάθε απεργιακό σχεδιασμό και στηρίζουν την κυβέρνηση, την ΕΕ και τον ΣΕΒ.
Έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι συμφωνούν με το χτύπημα ενάντια στα πρωτοβάθμια
σωματεία, προκειμένου να υλοποιούν απρόσκοπτα την αντιλαϊκή πολιτική μέσα στα
συνδικάτα. Εξάλλου τις προηγούμενες μέρες ο δοτός πρόεδρος της ΓΣΕΕ μαζί με τους
διορισμένους εργατοπατέρες συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό για να δηλώσουν την
υποταγή τους, ενώ δεν παρέλειψαν να τον συγχαρούν για την δημιουργία του Εθνικού
Επαγγελματικού Ταμείου που προετοιμάζει.
Καλούμε κάθε ταξική αγωνιστική δύναμη να στηρίξει τον αναγκαίο απεργιακό σχεδιασμό
μέσα από ένα μαχητικό, αγωνιστικό συντονισμό της εργατικής βάσης με λογική κλιμάκωσης,
σύγκρουσης και ανατροπής, που θα μπορεί να εμπνέει και θα συσπειρώνει πλατιά τους
εργαζόμενους.
• Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία, την συλλογική πάλη και δράση
• Να μην περάσουν τα αντεργατικά μέτρα

• Σύγκρουση –ρήξη με τα μνημόνια και με όλους όσους τα επιβάλουν κυβερνήσεις –
ΕΕ– κεφάλαιο
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