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Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις
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17 λεπτά χρειάστηκαν μόνο για να εγκριθεί η συμφωνία των δεκάδων νέων μέτρων που απαιτεί η τρίτη αξιολόγηση. Μέτρα με πολλές άγνωστες πτυχές, τα οποία η κυβέρνηση δεσμεύεται να ψηφίσει τις επόμενες μέρες, ακόμα και νύχτες. Όπως προσπάθησε να κάνει με την τροπολογία για το χτύπημα στο δικαίωμα στην απεργία, στα κρυφά, σε άσχετο νομοσχέδιο. Λες και
δεν τους φτάνει η αντεργατική νομοθεσία που επιτρέπει στα δικαστήρια να βγάζουν σωρηδόν
«παράνομες» τις απεργίες! Δικαστικές αποφάσεις που έπληξαν και το χώρο μας, τόσο το 2011 όσο
και πρόσφατα, με μια απόφαση που έμεινε αναπάντητη. Η κυβέρνηση όμως θα ξαναχτυπήσει,
ακριβώς γιατί γνωρίζει πως η πολιτική των ληστρικών φόρων, των πλειστηριασμών, των μισθών και των συντάξεων πείνας, των ανύπαρκτων κοινωνικών παροχών, της γενικευμένης
εξαθλίωσης, θα βρει μπροστά της -αργά ή γρήγορα- τους αγώνες των εργαζόμενων.
Οι ιδιωτικοποιήσεις, μαζί και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, αποτελούν τον πυρήνα
των δεσμεύσεων της κυβέρνησης στους «δανειστές». Πρόκειται για ξεπούλημα όλων των υποδομών και των σημαντικών επιχειρήσεων της χώρας. Στο στόχαστρο βρίσκεται ειδικά ο κρίσιμος κλάδος της ενέργειας, με σκοπό τον άμεσο έλεγχο και την κερδοφορία βασικά του ξένου
κεφαλαίου. Οι ιδιωτικοποιήσεις σημαίνουν αρνητικές εξελίξεις για τους εργαζόμενους, καθώς
οι «επενδυτές» θεωρούν τα εργασιακά δικαιώματα (ό,τι έχει απομείνει δηλαδή) «προνόμια» και
«βάρος» που πρέπει να πεταχτεί. Αρνητικές εξελίξεις σημαίνουν και για το λαό συνολικά, που
θα πληρώσει το μάρμαρο της εμπλοκής στους ανταγωνισμούς των «μεγάλων» και τους κινδύνους
που φέρνει η ευθυγράμμιση στους σχεδιασμούς τους. Γι’ αυτό και κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης πρέπει να μας βρει απέναντι, χωρίς αυταπάτες για το ρόλο που παίζει το κράτος (και)
στις επιχειρήσεις που ελέγχει, όπου δεν προστάτεψε τους εργαζόμενους από μειώσεις μισθών, εργατικά ατυχήματα και χειροτέρευση κάθε πλευράς της δουλειάς.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Δεν μπορούμε να αναθέσουμε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας σε καμιά κυβέρνηση,
που ξεπουλάει το λαό και τη χώρα. Σε καμιά συνδικαλιστική ηγεσία, που υπονομεύει τις ίδιες τις
απεργίες που εξαγγέλλει. Μόνο εμείς οι εργαζόμενοι μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Η δική μας φωνή ακούγεται στους δρόμους, τις απεργίες και τις
συγκεντρώσεις. Κόντρα στις αυταπάτες, την ηττοπάθεια και τη μοιρολατρία που μας σερβίρεται,
πρέπει να απαντήσουμε μαζικά στις προκλητικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.
Να υπερασπιστούμε στην πράξη το δικαίωμά μας στην απεργία! Η δική μας συμμετοχή στην
απεργία είναι που θα μετρηθεί, αυτή είναι που θα ορίσει το περιεχόμενο και την επιτυχία της.
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