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Ξάνθη, 10 Μαΐου 2011
Αρ. πρωτ.: 16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
Συνάδελφοι
Όπως σας έχουµε ήδη ενηµερώσει µε το υπ’ αρ. 13/24-06-2010 έγγραφο µας,
συµµετέχουµε στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και
Ιδιωτικό τοµέα την Τρίτη 29-6-2010. Η Κυβέρνηση σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ και την Ε.Ε.
αποφάσισαν στο όνοµα της κρίσης να καταργήσουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα των
εργαζοµένων και της κοινωνίας.
Έτσι, µε βάση το περίφηµο µνηµόνιο, προχώρησαν στην κατά 35% µείωση των
µισθών και των συντάξεών µας, σε απολύσεις, σε νέα φορολογικά βάρη, στο πάγωµα των
αυξήσεων, στις νέες ιδιωτικοποιήσεις και αποκρατικοποιήσεις, στις ανατροπές των
εργασιακών µας σχέσεων, την αύξηση του ποσοστού των απολύσεων, την µείωση των
αποζηµειώσεων απολυοµένων και την κατάργηση των Συλλογικών συµβάσεων εργασίας
στον ιδιωτικό τοµέα..
Σειρά έχουν τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα και τα µέτρα θα έχουν σαν αποτέλεσµα
τη µετατροπή των συντάξεων σε προνοιακά επιδόµατα, τη δραµατική αύξηση των ορίων
ηλικίας και των ετών εργασίας, την κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης, την αύξηση της
παραµονής στην εργασία των γυναικών κατά 15 χρόνια, αλλά και των ανδρών κατά 5. Τα
αντίστοιχα Νοµοσχέδια έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο πρόκειται
να προχωρήσει στην έγκριση τους.
Συνάδελφοι,
Τα αντιλαϊκά µέτρα που προωθούνται είναι κοινωνικά άδικα και αναποτελεσµατικά,
µας οδηγούν στην ανεργία, την φτώχεια και την ύφεση και δεν συµβάλλουν στην ανάπτυξη.
Η οργή, ο θυµός και η αγανάκτηση που βράζουν µέσα µας δεν αρκούν για να
εµποδίσουν τη βάρβαρη πολιτική τους. Είναι ανάγκη να εκφραστούµε αγωνιστικά µε ένα
κίνηµα ισχυρό, αποφασισµένο να αντιστοιχηθεί µε το µέγεθος της επίθεσης.
Είναι ώρα ατοµικής και συλλογικής ευθύνης. Να κρατήσουµε µε όλες µας τις
δυνάµεις ότι µας ανήκει και να ανοίξουµε το δρόµο για εξελίξεις σε όφελός µας. Αυτό
απαιτεί θυσίες και αγώνες αλλά είναι η µόνη διέξοδος.

Απαιτούµε να ανακληθούν τα αντιλαϊκά µέτρα, να µην κατατεθεί το
αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο στη Βουλή, να καταργηθεί η συµφωνία µε το
∆ΝΤ και την Ε.Ε.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ !!
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ!!
Για το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας
Ο Πρόεδρος
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