Συμμετέχουμε μαζικά στη μεγάλη Πανελλαδική Απεργία της Πέμπτης 10 Ιουνίου
για να περισώσουμε βασικά στοιχεία της ζωής μας
Το αντεργατικό τερατούργημα που επιχειρείται να νομοθετηθεί από την ακροδεξιά
κυβέρνηση της Νέας Δουλοκρατίας (ΝΔ) σε κόντρα με το σύνολο των υπολοίπων πολιτικών
κομμάτων, αλλά κυρίως σε πλήρη αναντιστοιχία με το σύνολο της κοινωνίας, αποτελεί τη
μεγαλύτερη αντιμεταρρύθμιση στο εργατικό δίκαιο της χώρας μας εδώ και πολλές
δεκαετίες. Η άποψη αυτή δεν είναι μόνο άποψη των εργαζομένων της χώρας, αλλά και της
επιστημονικής κοινότητας που προβάλει συνήθως συντηρητικές θέσεις.
Το συγκεκριμένο κατά κυριολεξία εκτρωματικό νομοσχέδιο θίγει θεμελιώδη δικαιώματα
των εργαζομένων, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο και χρησιμοποιεί ως
«νομοθετική» βάση, την εντελώς παράλογη παραδοχή ότι ο μεμονομένος εργαζόμενος έχει
την ίδια διαπραγματευτική ικανότητα με τον εργοδότη. Δημιουργεί, έτσι, συνθήκες
κανονικής ζούγκλας στην ελληνική αγορά εργασίας, ακραίας επισφάλειας στις εργασιακές
σχέσεις, ευτελίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων, αποσυνθέτει τον κοινωνικό
ιστό και τελικά δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή.
-

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 8ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 5ΝΘΗΜΕΡΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Σε μία χρονικά υπερσυμπιεσμένη διαβούλευση, όπου οι κοινωνικοί φορείς ποτέ δεν
κλήθηκαν και οι προτάσεις των θεσμοθετημένων φορέων ουσιαστικά αγνοήθηκαν, η
δημοκρατία για ακόμα μια φορά κακοποιήθηκε. Το νομοσχέδιο αυτό επιχειρεί, λοιπόν, να
δώσει ένα συντριπτικό χτύπημα στα εναπομείναντα εργατικά δικαιώματα, που όλα τα
τελευταία χρόνια της κρίσης βρίσκονται στο στόχαστρο της εργοδοσίας. Ήρθε η ώρα να μπει
ένα φρένο, καθώς αφορά το παρόν και το μέλλον μας ως εργαζόμενους!
Σε καμία χώρα στον κόσμο δεν υπάρχει θεσμοθετημένο 10ωρο, χωρίς υπερωριακή αμοιβή,
με "αίτηση" του εργαζόμενου κατ' εντολή του εργοδότη. Αν δεν θέλουμε να γίνουμε το
Μπαγκλαντές της Ευρώπης, δεν έχουμε κανένα άλλο δρόμο:
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΕΣ/ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 11 π.μ.

