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Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις
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Μ’ ένα κρίσιμο (από πολλές πλευρές) γενικό shutdown στον Ασπρόπυργο, με εκατοντάδες συναδέλφους (από ΒΕΑ κι όχι μόνο) να δουλεύουμε εντατικοποιημένα για βδομάδες, σε πολλαπλά μέτωπα και με σημαντικά προβλήματα, εξελίξεις υπήρξαν και στο σωματείο μας. Στην αντιπαράθεση
που αναπτύσσεται και στον τρόπο που αυτή γίνεται, κάθε μεριά έχει τα δικά της επιχειρήματα, με σημεία των οποίων θα μπορούσε και να συμφωνήσει κανείς –αν δεν ήθελε να δει την ουσία. Γιατί η
ουσία, όπως είχαμε επισημάνει και πριν ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία του σταματήματος, είναι ότι
το σωματείο πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό των εργαζόμενων στην καθημερινή μάχη (και βέβαια όχι αποκλειστικά στα shutdown). Κι αυτές οι εξελίξεις εμποδίζουν ακόμα περισσότερο αυτή την
ανάγκη, με το σωματείο να ασχολείται βασικά με τα εσωτερικά του, σε διαδικασίες (κατά περίπτωση μέχρι κι επικίνδυνες ως πρακτικές) που βρίσκονται μακριά από τους εργαζόμενους.
Τα σοβαρά προβλήματα στο shutdown, πέρα απ’ τα περιστατικά που έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα, αναδεικνύονται ακόμα πιο έντονα καθώς οι μονάδες εκκινούν. Φάση η οποία είναι γνωστό ότι
συνοδεύεται από τους μεγαλύτερους κινδύνους, πόσο μάλλον μετά από γενικό σταμάτημα τέτοιου
όγκου εργασιών συντήρησης και έργων. Αναδεικνύονται ταυτόχρονα οι αυταπάτες γύρω απ’ την
εργολαβοποίηση, με την οποία δεν μπορούν να κρυφτούν οι ελλείψεις, η εντατικοποίηση και οι
κάθε λογής συνέπειες από τις κατευθύνσεις της εργοδοσίας εδώ και πολλά χρόνια. Οι πρόσφατες
«διορθωτικές κινήσεις» αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν αμφισβητούν το καθεστώς της εργολαβοποίησης, αλλά μ’ ένα τρόπο το ενισχύουν κιόλας, στρογγυλεύοντας ορισμένες ακραίες πτυχές του.
Για τις κυρίαρχες δυνάμεις στο σωματείο όμως, δεν αποτελούν προτεραιότητα αυτά τα ζητήματα. Ούτε τα μέτρα που ετοιμάζει να νομοθετήσει η κυβέρνηση, ικανοποιώντας πάγιες απαιτήσεις
του ΣΕΒ όπου εταιρίες σαν τα ΕΛΠΕ έχουν ειδικό βάρος, και τα οποία στοχεύουν ειδικά μεγάλους
χώρους με συγκροτημένους όρους δουλειάς, όπως ο δικός μας. Ανάμεσά τους, έχουν βγει στη δημοσιότητα η μείωση της προσαύξησης των υπερωριών που τώρα αμείβονται με 60 ή 80% στο 40%,
μέσω αύξησης του «ανώτατου ορίου» (όπως είδαμε για ένα διάστημα κι εμείς σε εφαρμογή της ΠΝΠ
του Μάρτη). Ακόμα και η πλήρης κατάργηση της αμοιβής των υπερωριών, με δυνατότητα «ανταλλαγής» με ρεπό ή όποια άλλη ιδέα σκαρφιστούν με σκοπό το παραπάνω πετσόκομμα της –εδώ και
χρόνια– πετσοκομμένης αμοιβής των υπερωριών.
Επιπλέον, βγαίνουν στη φόρα σχεδιασμοί για νέα επίθεση στον ανεξάρτητο συνδικαλισμό, με σκοπό κάθε
διεκδίκηση των εργαζόμενων να χαρακτηρίζεται «παράνομη». Προωθούνται ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ειδικά για απόφαση για απεργία, σε συνέχεια της ειδικής απαρτίας που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Προωθείται γενικά η απαγόρευση της φυσικής παρέμβασης στους χώρους δουλειάς.
Απειλούνται με ποινές και πρόστιμα όσοι απεργούν, πραγματοποιούν συγκεντρώσεις, κινητοποιούνται.
Η κυβέρνηση κι οι κρατικοί μηχανισμοί (δικαστήρια κτλ.) θέλουν ν’ αποφασίζουν αυτοί ποιος, πότε, πού και γιατί θα «επιτρέπεται» ν’ αγωνίζεται: δηλαδή κανείς, ποτέ, πουθενά και για τίποτα.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Διανύουμε μια δύσκολη κι απαιτητική περίοδο που θα συνεχιστεί. Την ώρα που τα κρούσματα κορονοϊού αυξάνονται ραγδαία ενώ η κατάσταση της περίθαλψης χειροτερεύει διαρκώς, η κυβέρνηση
προωθεί αυτά που το σύστημα θεωρεί σημαντικά: την επίθεση στα εργασιακά και στα δημοκρατικά
δικαιώματα των εργαζόμενων και του λαού. Απέναντι στη λαίλαπα που απειλεί τους όρους δουλειάς
και ζωής μας, οι συνάδελφοι πρέπει να σταθούμε συσπειρωμένοι και με το βλέμμα στο συλλογικό συμφέρον. Με αποφασιστικότητα και σε κοινό ταξικό αγώνα μ’ όλους τους εργαζόμενους, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Τα κύρια που χρειαζόμαστε είναι ενότητα και συγκρότηση. Αυτή είναι η
κατεύθυνση για ν’ αντιμετωπίσουμε όσα έχουμε μπροστά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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