Συνάδελφοι Οικοδόμοι & Εργαζόμενοι στα Συναφή Επαγγέλματα,
Έλληνες & Μετανάστες,

Το νομοσχέδιο, που κατέθεσε η Κυβέρνηση, είναι βόμβα στα θεμέλια της Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Χτυπά το σύνολο των ασφαλισμένων, ανεξάρτητα από κλάδο, ηλικία και επάγγελμα.

και κλιμάκωση των αγώνων μας
Τώρα μπαίνουμε όλοι στη μάχη της προετοιμασίας και περιφρούρησης της απεργίας

ΟΛΟΙ με το Π.Α.ΜΕ. της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & του ΑΓΩΝΑ.
Για να δώσουμε πραγματική απάντηση στην κυβέρνηση και να την
υποχρεώσουμε σε αναδίπλωση.

Συνάδελφοι, Οι μεγαλειώδεις απεργίες και οι άλλες κινητοποιήσεις μας, η μαζικότητα των
συγκεντρώσεων, επιβεβαίωσαν γι΄ άλλη μια φορά ότι το καινούργιο, που αντικαθιστά το παλιό,
έρχεται μέσα από τη σύγκρουση, την όξυνση της ταξικής πάλης κι όχι με «κοινωνικούς
διαλόγους», υποχωρήσεις και ταλαντεύσεις. Έχουμε τη δύναμη, την αντοχή, πιο αποφασιστικά, με
εμπιστοσύνη στους αγώνες μας, να συγκρουστούμε με τις επιλογές και την πολιτική του
κεφαλαίου.
Το νέο αντιασφαλιστικό Νομοσχέδιο, που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή και η πρεμούρα της
να επιταχύνει τη διαδικασία ψήφισής του, επιβάλλει όξυνση της αντιπαράθεσης και κλιμάκωση των
αγώνων. Πρόκειται για σοβαρή αναμέτρηση, όπου η Κυβέρνηση, συνολικά το σύστημα, ρίχνει στη
μάχη όλες της τις δυνάμεις. Γι΄ αυτό, επιβάλλεται ν΄ απαντήσουμε με μεγαλύτερη ένταση,
δύναμη, όγκο, παλμό, μαχητικότητα. Επιβάλλεται να μπούμε όλοι στη μάχη της προετοιμασίας και
περιφρούρησης της απεργίας να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας.
Συνάδελφοι, Όσες φιλότιμες προσπάθειες κι αν έκανε ο Πρωθυπουργός και η υπουργός
Απασχόλησης «να βαφτίσουν το ψάρι, κρέας», δεν τα κατάφεραν. Το αντιασφαλιστικό
νομοσχέδιο έχει όλα τα χαρακτηριστικά των νόμων Σιούφα–Ρέππα, οξύνει και βαθαίνει
την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, ωφελείτε η πλουτοκρατία και όχι οι πολλοί, είναι
προϊόν που προέρχεται από τα επιτελεία της Ε.Ε., του ΣΕΒ, έχει τη σφραγίδα των
κομμάτων που συμμετείχαν και νομιμοποίησαν το στημένο πολιτικό και κοινωνικό
διάλογο της Κυβέρνησης.
Η κινδυνολογία του Πρωθυπουργού για το μέλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης, με κατασκευασμένα
στοιχεία και οι αναφορές ότι θίγονται δικαιώματα μόνο των νεοασφαλισμένων, στοχεύει να
αποκρύψει τον αντιδραστικό χαρακτήρα των μέτρων, να διασπάσει την ενιαία στάση και πάλη της
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εργατικής τάξης.
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Η Κυβέρνηση δεν παραιτείται από τον
αποχαρακτηρισμό των ΒΑΕ, που στόχο έχει την
αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 65 χρόνια.
Με το κόλπο της «Εθνικής σύνταξης», στοχεύει να
καταργήσει την κατώτερη και να την αντικαταστήσει
με προνοιακό βοήθημα.
Με τη μείωση (κατά 40%) του ποσού των
πρόωρων–μειωμένων συντάξεων, που παίρνουν οι
εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται πριν τα 65
χρόνια, επιδιώκει την αύξηση του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης.
Με το προκλητικό ψευτοκίνητρο μιας πενιχρής
αύξησης των συντάξεων-πείνας για όσους
παραμένουν στην παραγωγή μετά τα 65 χρόνια,
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επιδιώκει την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 67-68
χρόνια.
Με το σαθρό επιχείρημα της «ισότητας των δύο
φύλων», προετοιμάζει την αύξηση του ορίου ηλικίας
των γυναικών και την εξίσωση του με το όριο που
ισχύει για τους άντρες.
Με τα «παχιά λόγια» περί προστασίας της
μητρότητας, στοχεύει στην αύξηση των ορίων
ηλικίας των μητέρων με ανήλικα παιδιά.
Μειώνει τις επικουρικές συντάξεις με βάση το
Ν.2084/92-Σιούφα.
Επικαλείται την αύξηση των αναπηρικών συντάξεων,
για να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα περιορισμού
τους, παραβλέποντας ότι ο αυξημένος αριθμός των

◆

αναπηρικών συντάξεων είναι αποτέλεσμα των
κακών συνθηκών ζωής και εργασίας, της
εγκληματικής έλλειψης μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους από τους
εργοδότες, με τις πλάτες της εκάστοτε κυβέρνησης.
Τέλος, η ανακάλυψη του «κουμπαρά», για να
εξασφαλίσουν δήθεν την αλληλεγγύη των γενεών έχει

όλα τα χαρακτηριστικά της πολιτικής απάτης. Την
υποχρέωση του κράτους για την εξασφάλιση δημόσιας
Κοινωνικής Ασφάλισης για το λαό την αποποιούνται και
την μεταφέρουν στις πλάτες του λαού, με αύξηση της
φορολογίας κλπ.

Συνάδελφοι,

Ο Πρωθυπουργός και τ΄ άλλα παπαγαλάκια της αντιασφαλιστικής
«μεταρρύθμισης» καταπίνουν τη γλώσσα τους για τις αιτίες και τους υπεύθυνους που τα
Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν πρόβλημα. Δε λένε κουβέντα για:
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Τη διαγραφή των αποθεματικών, ύψους 58 δις €, το
διάστημα 1950–1975.
Την απώλεια 3,5 δις € των αποθεματικών από το
τζογάρισμα στο Χρηματιστήριο, την περίοδο 1990–
2002.
Τις βεβαιωμένες οφειλές των 3,2 δις € προς το ΙΚΑ.
Την ανασφάλιστη εργασία, όπου ένας στους πέντε
εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος.
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Την υποχρηματοδότηση του ΙΚΑ από την
προηγούμενη και σημερινή κυβέρνηση, που φθάνει
τα 1.044 δις €.
Την πολιτική υποβάθμισης της δημόσιας Υγείας,
Πρόνοιας και την μετατροπή των Ασφαλιστικών
Ταμείων σε αιμοδότες του ιδιωτικού τομέα της
Υγείας.

Συνάδελφοι, Είναι φανερό, ότι στο μυαλό τους δεν έχουν τη βιωσιμότητα των Ταμείων για ν΄
αποκτήσουν καλύτερες παροχές οι εργαζόμενοι. Στόχος τους, είναι να επιταχύνουν τις
αντιασφαλιστικές, αντεργατικές «μεταρρυθμίσεις» για να πετύχουν την καλύτερη
κερδοφορία του κεφαλαίου και να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση στον ανταγωνισμό στην
καπιταλιστική ανάπτυξη.
Άλλωστε, αυτό δεν το έκρυψε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτηριστικά, είπε: «Μπορεί η Ελλάδα να
αποτελέσει εξαίρεση από τον κανόνα που θέλει τα ασφαλιστικά συστήματα να αλλάζουν
και να εκσυγχρονίζονται;» Αυτό καταμαρτυρεί και επιβεβαιώνει το ταξικό κίνημα που μόνιμα
και σταθερά λέει: «Τα μέτρα παίρνονται σε όλη την Ευρώπη και έχουν στόχο να
υπηρετήσουν τις ανάγκες αναπαραγωγής και κερδοφορίας του κεφαλαίου».
Οι εργαζόμενοι βιώνουν τις συνέπειες των νόμων Σιούφα-Ρέππα, βιώνουν χρόνια τις συνέπειες της
αντιλαϊκής πολιτικής των Κυβερνήσεων ΝΔ & ΠΑΣΟΚ. Έχουν υποχρέωση να καταδικάσουν μαζικά
το δικομματισμό, παίρνοντας ταυτόχρονα υπόψη την αφερεγγυότητα και αναξιοπιστία του ΣΥΝ
που κρύβει τις πραγματικές αιτίες της αντιασφαλιστικής επίθεσης και καλύπτει την επικίνδυνη για
τους εργαζόμενους πολιτική της Ε.Ε.
Συνάδελφοι, Έχουμε αποκτήσει σοβαρή εμπειρία. Ξέρουμε ότι η πλειοψηφία σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,

στηρίζει τους αντεργατικούς νόμους Σιούφα-Ρέππα. Ούτε θέλει, ούτε μπορεί να οργανώσει
μαζικούς, μαχητικούς αγώνες, για να αναχαιτιστεί αυτή η αντεργατική επίθεση. Η άρνησή της
στην πρόταση του Π.Α.ΜΕ., για άμεση απάντηση με 24ωρη απεργία στις 13 Μάρτη και
συνέχιση με νέα απεργία στις 18 του ίδιου μήνα και με στόχο την κλιμάκωση των
αγώνων, δίνει χώρο και χρόνο στην Κυβέρνηση να ελιχθεί, να αποφύγει του κραδασμούς
από την λαϊκή οργή. Είναι πίσω από τις ανάγκες και τις διαθέσεις των εργαζομένων όπως αυτές
φάνηκαν στις τελευταίες κινητοποιήσεις.
Γι΄ αυτό, ΤΩΡΑ! με το ΠΑΜΕ, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, δίνουμε αποφασιστικά τη
μάχη για να μην περάσουν τα αντιασφαλιστικά μέτρα.

Παλεύουμε για:
Απόσυρση
του
αντιασφαλιστικού
νομοσχεδίου της Κυβέρνησης.
Κατάργηση
των
αντιασφαλιστικών
νόμων Σιούφα-Ρέππα.
Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση για
όλους.
Αποκλειστικά Δημόσια–Δωρεάν Υγεία,
Πρόνοια. Κατάργηση της ιδιωτικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Αύξηση της χρηματοδότησης των
Ταμείων από το κράτος και την
εργοδοσία. Επιστροφή των κλεμμένων,

καταβολή του συνόλου των ποσών που
οφείλουν.
Κατώτερο μισθό 1.400 €.
Κατώτερη σύνταξη 1.120 €.
Σύνταξη στα 55 χρόνια. Υπεράσπιση και
διεύρυνση των ΒΑΕ, ουσιαστικά μέτρα
Υγιεινής και Ασφάλειας.
Κατοχύρωση
συνταξιοδοτικού
δικαιώματος με 4.050 ημέρες εργασίας.
Επαναφορά του συντελεστή ασφάλισης
2 ένσημα ανά τ.μ.

