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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
Συνάδελφοι,
συµµετέχουµε στην 24ωρη Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζοµένων στο
∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα, την Πέµπτη 8 Ιουλίου, εξ αιτίας της κατάθεσης στην Βουλή
του Σ/Ν την Παρασκευή 2 Ιουλίου και την ψήφισή του την ηµέρα της απεργίας παρά τις
καθολικές αντιδράσεις των εργαζοµένων.
Με την κατάθεση του Σ/Ν για το ασφαλιστικό η Κυβέρνηση ολοκληρώνει το
αντιασφαλιστικό της έγκληµα:
• Εντάσσει τους ∆Υ στο ΙΚΑ, έναν ήδη χρεοκοπηµένο οργανισµό.
• Αυξάνει τον εργάσιµο βίο στα 40 χρόνια και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65
χρόνια για άνδρες και γυναίκες.
• Καθιερώνει το αίσχος της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ και της αναλογικής που θα
υπολογίζεται στο µέσο όρο των µισθών όλου του εργάσιµου βίου.
Ουσιαστικά καταργείται η σύνταξη και δίνεται ένα επίδοµα και αυτό όχι σε όλους αφού σε
συνθήκες µεγάλης ανεργίας ελάχιστοι θα έχουν πλήρη εργασία.
Το µεγαλύτερο χτύπηµα θα δεχθούν οι εργαζόµενες γυναίκες και ιδιαίτερα οι µητέρες.
Ξεθεµελιώνονται και ισοπεδώνονται δικαιώµατα και κατακτήσεις 10ετιών.
Μόνο µε δυναµική αγωνιστική καταδίκη όλων αυτών που ευθύνονται για την βάρβαρη και
ανήθικη επίθεση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων µπορεί να αντιστρέψει την καταστροφική
πορεία που βιώνουµε εµείς και θα βιώσουν τα παιδιά µας στο µέλλον.
Όλοι στον αγώνα για:
Να καταργηθεί το µνηµόνιο, να µην περάσει το αντιασφαλιστικό έκτρωµα, να µην
εφαρµοσθούν οι αντιλαϊκές ρυθµίσεις στον εργασιακό τοµέα και γενικά η πολιτική που
ακόµα και σε περίοδο κρίσης προσπαθεί να εξασφαλίσει την κερδοφορία του κεφαλαίου
σε βάρος του απλού λαού.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
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