ΜΕΤΑ: Όλοι και όλες στη
Γενική
Απεργία
και
στα
απεργιακά
συλλαλητήρια
|
Τετάρτη 6 Απρίλη
Λίγα 24ωρα πριν από τη Γενική Απεργία της 6ης Απρίλη, που
επιτέλους προκήρυξαν ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ, αφού πρώτα το… σκέφθηκαν
περίπου 20 μήνες, παρότι βάλλονταν και βάλλονται πανταχόθεν οι
εργαζόμενοι/ες, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με τα
προβλήματά τους να διογκώνονται μέρα με τη μέρα, που – με τη
σημερινή συγκυρία- πλέον είναι δυσβάσταχτα. Πολλώ δε μάλλον
όταν ο πληθωρισμός «πέταξε» στο 8% το Μάρτιο του 2022, γεγονός
που «εξαερώνει»τους μισθούς τους πριν από το πρώτο δεκαήμερο
του μήνα.
Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την εγκληματική πολιτική της στη
διαχείριση της πανδημίας, η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης
και την ενέργεια συνεχίζει να καλπάζει, συρρικνώνοντας
δραματικά το λαϊκό εισόδημα και τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε
επιχειρηματικές μονάδες. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έθεσε σε
εφαρμογή το νόμο Χατζηδάκη με τις γνωστές συνέπειες στα
εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, αλλά και το νόμο
ιδιωτικοποίησης του ΕΦΚΑ, με τον οποίο αποδιαρθρώνει ολόκληρο
τον δημόσιο τομέα και ξεπουλά την περιουσία του ασφαλιστικού
φορέα, αφού πρώτα παρέδωσε την επικουρική ασφάλιση και τις
εισφορές μας στους ιδιώτες στον τζόγο. Μάλιστα, οσονούπω,
ετοιμάζεται να ιδιωτικοποιήσει τον ΟΑΕΔ και να παραδώσει τον
ΛΑΕΚ και την περιουσία του στις επιχειρήσεις και το κεφάλαιο,
αφού πρώτα διαγράψει άνεργους από τα Μητρώα του και τους κόψει
το επίδομα ανεργίας. Στην πολιτική του πετσοκόμματος, τέλος,
και το πόρισμα για τα ΒΑΕ, μέσω του οποίο η κυβέρνηση δηλώνει
ξεκάθαρα τη σαφή πρόθεσή της να συρρικνώνει ή και να
καταργήσει το ανθυγιεινό επίδομα σε κατηγορίες εργαζομένων και
κλάδων. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται και από την ανάφλεξη

των ανταγωνισμών και των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία,
με τις επιπτώσεις που έχει στους/στις εργαζόμενους/ες και τα
λαϊκά στρώματα στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή μας.
Για τις εργαζόμενες/ους είναι ξεκάθαρο ότι οι σημερινές
συνθήκες ακραίας ακρίβειας και ασύδοτης κερδοσκοπίας του
κεφαλαίου, ενεργειακής φτώχειας, υψηλού ποσοστού ανεργίας, τα
μειωμένα εισοδήματα και οι συντάξεις – επιδόματα είναι
αποτέλεσμα της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής της
κυβέρνησης της ΝΔ, που υπηρετεί τα συμφέροντα των «ολίγων» και
συνεχίζει τις μνημονιακές πολιτικές όλων των προηγούμενων
κυβερνήσεων. Η κατάσταση που βιώνουν εργαζόμενοι/ες είναι,
παράλληλα, συνέπεια του «επιτελικού κράτους» της κυβέρνησης,
καθώς επίσης και της πολιτικής επιλογής της για γιγάντωση των
εξοπλιστικών δαπανών, και φορο/εισφορο-ελάφρυνση
επιχειρήσεων και του κεφαλαίου.

των

Αγωνιζόμαστε για:
1. Να σταματήσει κάθε έμμεση ή άμεση εμπλοκή της χώρας μας
στον πόλεμο. Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε όλουςες τους πρόσφυγες/προσφύγισσες που φθάνουν στη Ελλάδα από
όποια ένοπλη σύγκρουση κι αν προσπαθούν να ξεφύγουν. Η
διεκδίκηση της ειρήνης είναι η διεκδίκηση της ίδιας της ζωής
για την εργατική τάξη.
2. Αυξήσεις στους μισθούς, τα μεροκάματα, τις συντάξεις και τα
κοινωνικά επιδόματα, μιας και η ακρίβεια ροκανίζει τα εργατικά
εισοδήματα, ενώ οι μισθοί μετά τη δραματική μείωσή τους πριν
10 χρόνια, μένουν καθηλωμένοι και δεν φτάνουν για να καλύψουν
τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων. Καθιέρωση ΑΤΑ για την
αντιμετώπιση των απωλειών λόγω πληθωρισμού. Επίδομα ανεργίας
τώρα για όλους/ες τους/ις /άνεργους/ες χωρίς προϋποθέσεις
3. Ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς για την αντιμετώπιση της
κερδοσκοπίας που εξανεμίζει το πραγματικό εισόδημα των
εργαζομένων και απειλεί την επιβίωση ανέργων, μισθωτών,
συνταξιούχων. Κατάργηση του ΦΠΑ και δραστική μείωση έμμεσων

φόρων στα είδη πρώτης ανάγκης, στην ενέργεια. Μείωση της
φορολογίας των μισθωτών με την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου
και αναλογική φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων
4. Εργασία με πλήρεις αποδοχές και δικαιώματα στις
εργαζόμενες/ους με κατάργηση των ελαστικών μορφών που
παραβιάζουν το ωράριο εργασίας και σημαίνουν απλήρωτες
υπερωρίες και βαρύ τίμημα για την υγεία και την ίδια τη ζωή
τους με την αύξηση των εργατικών ασθενειών και «ατυχημάτων»
Συλλογικές Συμβάσεις για όλους και όλες!
5. Ενάντια σε κάθε σχέδιο ιδιωτικοποίησης και διάλυσης του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δομών του. Ενάντια στις ΣΔΙΤ
και στους σχεδιασμούς για το «νέο ΕΣΥ» που περιλαμβάνει
κλείσιμο δομών, συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποίηση και αποκλεισμό
του λαού από τα δημόσια νοσοκομεία. Υπερασπιζόμαστε την υγεία
σαν δημόσιο αγαθό και παλεύουμε ενάντια στην εμπορευματοποίησή
της. Διεκδικούμε αυξήσεις των δημοσίων δαπανών για την υγεία,
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μετατροπή όλων των
συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
6. Στελέχωση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου με προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και αποτροπή
των ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών και οργανισμών του δημοσίου.
Ακύρωση των αναστολών εργασίας και επιστροφή όλων των
εργαζομένων στην εργασία με την διενέργεια δωρεάν rapid test
για όλους τους εργαζόμενους.
7. Δραστική μείωση του χρόνου εργασίας στις 35 ώρες, 30 για τα
ΒΑΕ, με προοπτική την περαιτέρω μείωση και των ωρών και των
ημερών εργασίας, για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και η
μετανάστευση των νέων και για να ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι
από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας από τη ραγδαία
ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής και την είσοδο των
νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής, της ρομποτικής και της
τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγική διαδικασία και τις
υπηρεσίες.

8. Να μην εφαρμοστούν και να καταργηθούν ο αντεργατικός νόμος
Χατζηδάκη και οι αντιασφαλιστικοί νόμοι ιδιωτικοποίησης της
επικουρικής ασφάλισης και του ΕΦΚΑ. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο
Χατζηδάκη για την ιδιωτικοποίηση του ΟΑΕΔ.
Το ΜΕΤΑ καλεί όλες τις εργαζόμενες κι όλους τους εργαζομένους
να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Απεργία, την Τετάρτη 6
Απρίλη, και να μαζικοποιήσουν με την παρουσία τους τις
απεργιακές συγκεντρώσεις, που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη
χώρα, αλλά και να πρωταγωνιστήσουν στην οργάνωση της
διεκδικητικής και ανατρεπτικής συνέχειας των αγώνων.
Αθήνα: Απεργιακή συγκέντρωση, Προπύλαια, ώρα 11 πμ., και
ενωτική αγωνιστική πορεία προς τη Βουλή.
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