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Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα αγώνα για τους εργάτες και
τις εργάτριες σε όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα από φυλή, φύλο και
σεξουαλική προτίμηση, προέλευση και θρησκεία, 136 χρόνια μετά
από την Ιστορική Πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο, τιμάμε τους
αγώνες της εργατικής τάξης. Τότε που χιλιάδες μετανάστες
εργάτες μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους και συντρόφισσές
τους έδιναν τη μάχη και επέβαλλαν στα επόμενα χρόνια την
καθιέρωση του 8/ωρου.
Σήμερα, 135 χρόνια μετά, στην Ελλάδα της νεοφιλελεύθερης
κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατεβαίνουμε στο δρόμο για να
διεκδικήσουμε ζωή με αξιοπρέπεια. Απαιτούμε μέτρα ανάσχεσης
της ακρίβειας και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς πάνω από
τον πληθωρισμό, για να μην πετσοκοπεί ακόμα περισσότερο το
εργατικό εισόδημα. Διεκδικούμε την κατάργηση του νόμου του
υπουργού των ιδιωτικοποιήσεων Χατζηδάκη που καταργεί το 8ωρο,
απαγορεύει τις απεργίες και διαλύει τα συνδικάτα. Η Πρωτομαγιά
του 2022 σηματοδοτεί την συνέχεια της μάχης της απεργίας της
6ης Απρίλη και θα είμαστε ξανά στους δρόμους!
Την ώρα που συνεχίζει να μαίνεται ο καταστροφικός πόλεμος στην
Ουκρανία, οι Πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις θα είναι ταυτόχρονα
αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Κινητοποιήσεις έκφρασης του
διεθνούς κινήματος για την ειρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία
των λαών. Απαιτούμε να αποσυρθούν όλες οι Ρωσικές στρατιωτικές
δυνάμεις από την Ουκρανία. Να σταματήσει ο εξοπλισμός της
ουκρανίας από ΝΑΤΟ-ΕΕ και οι κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία που

δεν βλάπτουν τους «ολιγάρχες» αλλά τους φτωχούς ανθρώπους.
Απαιτούμε από την Ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει την άμεση
εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία με αποστολή
στρατιωτικού υλικού και συμμετοχή στις κυρώσεις της Δύσης
απέναντι στη Ρωσία. Να ακυρωθούν τα υπέρογκα εξοπλιστικά
προγράμματα που έχουν δρομολογηθεί για τα επόμενα χρόνια και
αντί γι’ αυτά να αυξηθούν δραστικά οι δαπάνες για δημόσια
υγεία, παιδεία, μισθούς και συντάξεις.
Την ίδια ώρα, οι μετανάστες και μετανάστριες, πρόσφυγες και
προσφύγισσες, θύματα των πολέμων και της επισιτιστικής κρίσης,
δίνουμε μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους/ισσες μας, αγώνα
για την ανατροπή του ρατσιστικού οπλοστασίου της κυβέρνησης.
Για να σταματήσουν οι δολοφονίες στα σύνορα, οι παράνομες
επαναπροωθήσεις και οι απελάσεις. Για να κλείσουν τα
στρατόπεδα της ντροπής. Για άσυλο και αξιοπρεπή στέγαση σε
κάθε πρόσφυγα, άδεια παραμονής σε κάθε μετανάστη-τρια που ζει
στη χώρα. Τα δικαιώματα των προσφυγ(ισσ)ων και των
μεταναστ(ρι)ών αφορούν κάθε εργαζόμενο/η. Η εξαίρεση από
στοιχειώδη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα για τους πιο
αδύναμους αποτελούν το πρώτο βήμα για την υποβάθμιση των
δικαιωμάτων και της ζωής όλων μας. Γι΄αυτό καλούμε
εργαζόμενους και ανέργους, νέους και νέες, ντόπιους, πρόσφυγες
και μετανάστ(ρι)ες, να δώσουμε μαζί το παρών στην απεργία και
στις εργατικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της πρωτομαγιάς.
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