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

Με τη σιγουριά της δύναμης του Αγώνα, τη δύναμη και την αντοχή του κλάδου
στις κινητοποιήσεις για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ συνεχίζουμε, μαζί με άλλες ταξικές
Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία,

F Για να απαιτήσουμε την υπογραφή ικανοποιητικών κλαδικών Συμβάσεων.
F Για να ακυρώσουμε στην πράξη τη Σύμβαση του ενός ευρώ! την ημέρα που
F

υπέγραψαν οι ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΓΣΕΕ – ΣΕΒ.
Για να αναμετρηθούμε με τον αντιασφαλιστικό νόμο Πετραλιά, τη συνολική
αντιασφαλιστική πολιτική.

Κλιμακώνουμε τους αγώνες μας με την απεργία την 1η Μάη, μέρα αγωνιστικής,
μαχητικής δράσης της εργατικής τάξης.
Οργανώνουμε τις δυνάμεις μας για τους μεγάλους αγώνες που έρχονται.
Συνάδελφοι,

Έξι μήνες τώρα ο κλάδος μας, μαζί με το ταξικό κίνημα, έδωσε μια σοβαρή μάχη ενάντια στα αντιασφαλιστικά
σχέδια της Κυβέρνησης, του κεφαλαίου. Δείξαμε δύναμη, αντοχή, ωριμότητα στις παγίδες του αντιπάλου.
Εμποδίσαμε στον ένα ή τον άλλο βαθμό τα επικίνδυνα αντιασφαλιστικά σχέδια της Κυβέρνησης. Είναι μεγάλη η
συμβολή του ταξικού κινήματος, που με συνέπεια αντιπάλεψε συνολικά την αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης
και διέθεσε τις δυνάμεις του για την οργάνωση της αντίστασης των εργατών.
Οι αντιδραστικές αλλαγές θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τη ζωή της εργατικής τάξης. Παράλληλα, όμως
ποτέ δε θα νομιμοποιηθεί στη συνείδησή της, όπως δεν έχουν νομιμοποιηθεί οι νόμοι Σιούφα – Ρέππα. Η
ανατροπή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων παραμένει στην πρώτη γραμμή του αγώνα μας.

Συνάδελφοι,

Την ώρα που η Βουλή συζητούσε την πρόταση μομφής του ΠΑΣΟΚ ενάντια στη ΝΔ και διαγωνίζονταν για το
ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής, την ίδια ώρα με διατεταγμένη υπηρεσία οι άνθρωποί τους στις
διαπραγματεύσεις με τον ΣΕΒ υπέγραφαν την καταδίκη της εργατικής τάξης στη φτώχεια και την εξαθλίωση για
άλλα δύο χρόνια. Οι εργοδότες, μαζί με τους ανθρώπους τους στη ΓΣΕΕ, αποφάνθηκαν ότι μπορεί η
εργατική οικογένεια να τα βγάλει πέρα με 1 ευρώ αύξηση την ημέρα! Τόσο αποτίμησαν τις ανάγκες της
ζωής της εργατικής τάξης. Τόσο αποφάνθηκαν ότι περίσσευαν από το τεράστιο και πρωτόγνωρο πλούτο που
συσσωρεύει το κεφάλαιο από τη δουλειά της εργατικής τάξης. Τόσο συμφώνησαν να δώσουν γιατί αυτό είναι το
συμφέρον του ΣΕΒ, του κεφαλαίου, αυτό υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την
κερδοφορία του κεφαλαίου.
Σ΄ αυτή τη γραμμή είναι χρόνια τώρα στρατευμένη η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι την
τελευταία δεκαετία η αύξηση είναι 1,27 ευρώ την ημέρα! Γι΄ αυτό άλλωστε κατά καιρούς η πλειοψηφία
της ΓΣΕΕ εισπράττει τα συγχαρητήρια της Κομισιόν.

Συνάδελφοι,

Αυτή η τακτική της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ είναι πολιτική, ταξική επιλογή. Είναι εχθρική για την εργατική τάξη,
οξύνει τη φτώχεια, την εξαθλίωση, κάνει δυσκολότερη τη ζωή.
Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ υπέγραψε στα μουλωχτά, με δύο συναντήσεις με τους εργοδότες, τη Σύμβαση, χωρίς
ούτε μία ώρα στάση εργασίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι αγώνες της εργατικής τάξης για το Ασφαλιστικό τους

ανησύχησαν. Ανησύχησαν γιατί το ποτάμι της οργής άρχισε να μεγαλώνει επικίνδυνα. Άρχισαν να νιώθουν ότι το
φράγμα τρίζει. Γι΄ αυτό βιάστηκαν να παραμερίσουν τη δύναμη της εργατικής τάξης, να παραμερίσουν το λαϊκό
κίνημα, να το ξεπουλήσουν για πολλοστή φορά.
Δεν χωράει πλέον καμιά επανάπαυση, καμιά ανοχή. Αυτές οι ηγεσίες είναι επικίνδυνες, είναι εχθρικές για τα
συμφέροντα της εργατικής τάξης. Η «ντροπαλή» άρνηση της Αυτόνομης Παρέμβασης, παράταξης του ΣΥΝ,
να βάλει την υπογραφή της στη νέα Σύμβαση δεν είναι η «Κολυμπήθρα του Σιλωάμ» για να την εξαγνίσει. Έχει
αποδειχτεί το δεξί χέρι του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, έχει μόνιμα μέτωπο ενάντια στο ΠΑΜΕ,
θεωρεί τα αιτήματά μας αναχρονιστικά, ανεδαφικά και σήμερα προσπαθεί να ξελασπώσει τη ΓΣΕΕ με τον
ισχυρισμό ότι έκανε λάθος.
Στην ημερήσια διάταξη μπαίνει με τον πιο έντονο τρόπο η συμμετοχή μας στον απεργιακό αγώνα της
Ομοσπονδίας μας, η γενικότερη στήριξη της προσπάθειας που κάνει, αλλά και το ζήτημα της αλλαγής του
συσχετισμού δύναμης στο συνδικαλιστικό κίνημα, της ενίσχυσης του ταξικού κινήματος.
Σήμερα, οπλισμένοι με τις εμπειρίες από τις πολιτικές που εφάρμοσαν τα κόμματα του δικομματισμού, ΝΔ &
ΠΑΣΟΚ, σε βάρος της εργατικής τάξης, του λαού, μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα:
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ – ΔΙΕΞΟΔΟΣ είναι το δυνάμωμα των Σωματείων μας, η ενίσχυση του ΠΑΜΕ με
την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης στο εργατικό κίνημα. Η δημιουργία προϋποθέσεων για
βαθιές αλλαγές, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ανάπτυξη που θα έχει κριτήριο τις ανάγκες των
εργαζομένων και όχι τα κέρδη των λίγων.

Συνάδελφοι,
Απ΄ αυτό το προσκλητήριο να μη λείψει κανείς. Είναι ζήτημα ζωής η συνέχιση και ανάπτυξη των
αγώνων. Είναι ζήτημα πρώτης γραμμής η διεκδίκηση ικανοποιητικής κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης, η
διεκδίκηση μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η μείωση των ωρών εργασίας, το σταμάτημα
της κλοπής της ασφάλισής μας.
Αυτός ο αγώνας μπορεί να βάλει φρένο στα σχέδια, της πλήρους ανατροπής των ΒΑΕ, της αύξησης του ορίου
συνταξιοδότησης, της κατάργησης της κατώτερης σύνταξης, μπορεί να φέρει αποτελέσματα στην ικανοποίηση
των αιτημάτων μας.
Να μη ξεχνά κανένας πως η Κυβέρνηση δεν παραιτήθηκε από την προσπάθειά της,
στη θέση της Κοινωνικής Ασφάλισης να αφήσει μόνο αποκαΐδια.
Αξιοποιούμε τη θετική πείρα των αγώνων για τις Συλλογικές Συμβάσεις του 2006-2007. Συγκρουστήκαμε με την
πολιτική της λιτότητας, συγκρουστήκαμε με τους άθλιους όρους της Εθνικής Σύμβασης που υπέγραψε το 2006 η
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και τους σπάσαμε. Πετύχαμε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις στα μεροκάματα, μαζί με άλλες
Ομοσπονδίες και Συνδικάτα που αγωνιζόμαστε στην ίδια ταξική κατεύθυνση.
Καλούμε όλα τα σωματεία, όλους τους συναδέλφους, να διαθέσουν όλες τους τις δυνάμεις για την οργάνωση
της απεργίας στα εργοτάξια, στις οικοδομές, με τη συγκρότηση Απεργιακών Επιτροπών, την περιφρούρηση του
αγώνα μας. Έλληνες και μετανάστες εργάτες μαζί στην κοινή πάλη, μαζί στις απεργιακές συγκεντρώσεις που
επιβάλλεται να χαρακτηριστούν από τη συμμετοχή χιλιάδων οικοδόμων, χιλιάδων εργαζομένων στις Κατασκευές.

Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων
Σιούφα-Ρέππα -Πετραλιά.
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.
Αναγνώριση & διανομή των «υπέρ
αγνώστων» ενσήμων

Κατώτερο μισθό 1.400 €.
Κατώτερο μεροκάματο 75 €.
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 και
αύξησή του σε 2 ένσημα ανά τ.μ.

