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Ανακοίνωση της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Την εβδομάδα που μας πέρασε, παρουσιάστηκε από τους υπουργούς Εργασίας, Ανάπτυξης και
Παιδείας το πολυαναμενόμενο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων». Όπως
άλλωστε αναμενόταν, το σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε όχι μόνο δεν λύνει κανένα από
τα οξυμένα προβλήματα της νεολαίας, αλλά συγκροτεί ένα βαθύτατα ταξικό και
εκμεταλευτικό πλέγμα μαθητείας, ολιγόμηνης κακοπληρωμένης δουλειάς και ανεργίας. Επί
της ουσίας, αποτελεί το πρώτο δώρο της νέας χρονιάς από την άθλια τρικομματική συγκυβέρνηση
προς το κεφάλαιο και τους επιχειρηματίες καθώς τους δίνει την δυνατότητα, αξιοποιώντας και το
αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο των προηγούμενων ετών, να απολύουν εργαζόμενους με
κατοχυρωμένα δικαιώματα και να προσλάμβάνουν νέους με μισθούς πείνας.
Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο δράσης απευθύνεται σε άνεργους κάτω των 29 ετών και προβλέπει την
θεσμοθέτηση της πεντάμηνης πρακτικής άσκησης/εργασιακής εμπειρίας με μισθούς από 400 έως 460
ευρώ, ενώ για όποιον “φιλεύσπλαχνο” εργοδότη μετατρέψει την πεντάμηνη μαθητεία σε πρόσληψη,
χαρίζονται οι εργοδοτικές εισφορές του πρώτου έτους. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η γενίκευση της
πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και σπουδαστές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, με μισθούς έως 340
ευρώ.
Με τα συγκεκριμένα μέτρα, γίνεται ένα ακόμη βήμα στην ένταση της εκμετάλευσης της νέας
γενιάς από το κεφάλαιο. Γενικεύεται ο θεσμός της μαθητείας, όπου ο εργοδότης “εκπαιδεύει” τον
εργαζόμενο ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, επιβάλλεται σε χιλιάδες νέους η
ολιγόμηνη δουλειά με μισθούς εξαθλίωσης και ξανά πέταμα στην ανεργία. Παγιώνεται ένα
καθεστώς δουλοπαροικίας για τους νέους εργαζόμενους και μετατρέπονται οι χώροι δουλειάς
σε εργασιακά κάτεργα, ενώ εισάγεται ο άθλιος διαχωρισμός μεταξύ “νέων” και “παλιών”
εργαζόμενων. Αν στα παραπάνω, προσθέσουμε τις δηλώσεις του ανεκδιήγητου Πέτρου Δούκα που
ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε από τους άνεργους να δουλεύουν δωρεάν, γίνεται φανερό πως το
μέλλον που ετοιμάζουν για την νέα γενιά είναι αυτό της ανελέητης εκμετάλλευσης, της
δουλειάς για ένα κομμάτι ψωμί για όσους “ξεφύγουν” από τον εφιάλτη της ανεργίας, της
ζωής χωρίς δικαιώματα.
Επιχειρούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και να πείσουν την νεολαία πως αυτή φταίει για τα
προβλήματά της και να φορτώσουν τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες των
εργαζομένων. Αξιοποιούν με τον πιο άθλιο τρόπο τον όλεθρο της ανεργίας για την οποία
ευθύνεται το σύστημα που υπηρετούν, αυτό της εκμετάλλευσης και της εξαθλίωσης, ο καπιταλισμός.
Το μέλλον που προετοιμάζουν για την νεολαία δεν είναι μονόδρομος. Η νεολαία
Κομμουνιστική Απελευθέρωση καλεί την νεα γενιά να μην σκύψει το κεφάλι, απευθύνει
προσκλητήριο αγώνα για την ανατροπή του κοινωνικού μεσαίωνα. Να αρνηθούμε να
γίνουμε “βουβές ουρές” στους ΟΑΕΔ ή σε κάποιο γραφείο μετανάσταυσης. Να αρνηθούμε

να γίνουμε σύγχρονοι σκλάβοι για την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Τώρα είναι η ώρα να διατυπώσουμε το δίκο μας “σχέδιο δράσης” για την ανατροπή της
ζοφερής κατάστασης που βιώνουμε. Με ένα μαχητικά ανσυγκροτημένο κίνημα της νέας γενιάς,
που θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή, θα είναι η μάχιμη δύναμη ενός αγωνιστικού μετώπου
ρήξης και ανατροπής για να πετυχούμε να δουλεύουμε σαν ανθρώποι, με λιγότερες ώρες και
δουλειά για όλους, με αξιοπρεπείς μισθούς-ασφάλιση-ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, με
επίδομα και μέτρα προστασίας προς τους ανέργους. Για να ανατραπεί η “τρόικα εσωτερικού”
και η πολιτική που εφαρμόζει μαζί με ΕΕ-ΔΝΤ,για να ανοίξει ο δρόμος για την έξοδο από τη
φυλακή των Μνημονίων και του Χρέους σε μια κοινωνία με τον πλούτο και την εξουσία στα χέρια των
εργαζόμενων
Για τα παραπάνω η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση θα πάρει άμεσα συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες.
Tweet

