ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 9 ΑΠΡΙΛΗ 2014
Αντιστεκόµαστε στην ολοκλήρωση της κοινωνικής καταστροφής
Απεργούµε, ∆ιαδηλώνουµε, ∆ιεκδικούµε
Μόνο µε τους αγώνες µας θα βάλουµε τέλος στα µνηµόνια της
λιτότητας
Κάθε µέρα που περνά, οι εργαζόµενοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε την πιο αντεργατική κυβέρνηση
που έχει γνωρίσει ο τόπος. Είναι µια κυβέρνηση που απροκάλυπτα εκπροσωπεί την τρόικα
και τα µεγάλα συµφέροντα. Είναι µία κυβέρνηση που λειτουργεί κατ’ εντολή του ΣΕΒ και
του Ελληνικού και πολυεθνικού κεφαλαίου. Έχει αναλάβει να γυρίσει τον τροχό της ιστορίας
έναν αιώνα πίσω, προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζοµένων και της κοινωνίας
συνθλίβοντας και καταπατώντας κάθε εργατικό δικαίωµα
Τα αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα δεν έχουν τέλος και δεν πρόκειται να σταµατήσουν αν δεν
τους σταµατήσουµε εµείς.
•

Από το πάγωµα των τριετιών µέχρι τώρα φτάσαµε στη κατάργησή τους, από την
απαγόρευση των αυξήσεων, οδηγούµαστε – µετά και την ψήφιση του
πολυνοµοσχεδίου- στον κατώτατο µισθό της εξαθλίωσης τύπου Βουλγαρίας για
ΟΛΟΥΣ. Αυτό που θα υπάρχει θα είναι µόνο ένας µισθός για όλους, χωρίς επιδόµατα
και τριετίες, χωρίς Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, που θα αποφασίζει µε διάταγµα
η κυβέρνηση µε απόφαση και εντολή της Τρόικας.

•

Οι συντάξεις ψαλιδίζονται κάθε τρείς και λίγο και τους κόπους µιας ζωής τους
µετατρέπουν σε φιλοδωρήµατα. Οδηγούν στην πλήρη διάλυση τα ασφαλιστικά µας
ταµεία και στην κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης για να αρχίσει το µεγάλο
φαγοπότι της ιδιωτικής ασφάλισης.

•

Μας τσακίζουν φοροµπηχτικά, καταργούν κάθε κοινωνική πολιτική, διαλύουν την
υγεία, την παιδεία και κυριολεκτικά ξεπουλάνε την χώρα

Μπορούµε να τους σταµατήσουµε, µπορούµε να µην τους επιτρέψουµε να µας καταστρέψουν,
δεν είναι κυρίαρχοι, είναι ένα καλό παραµύθι το ότι δεν γίνεται τίποτα.Θυµηθείτε ότι όλες τις
κατακτήσεις που είχαµε σαν κλάδος και σαν χώρα και προσπαθούν να τις αφαιρέσουν εµείς µόνοι
µας τις επιβάλαµε. Εµείς µπορούµε και πρέπει να το κάνουµε. ∆εν είναι αήτητοι.Με την λογική
της αναµονής και της αδράνειας, δεν κερδίζουµε τίποτα.
Με τη λογική της υποταγής δεν κερδίσαµε τις θέσεις εργασίας, απεναντίας, κάθε ηµέρα 500
εργαζόµενοι χάνουν τη δουλειά τους.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΗ
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Για το ∆.Σ.
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