OMOΣΠON∆IA OIKO∆OMΩN
& ΣYNAΦΩN EΠAΓΓEΛMATΩN EΛΛA∆AΣ
Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα, Έλληνες και μετανάστες.

A Π E P Γ O Y M E Πανελλαδικά
TETAPTH 16 ΓΕΝΑΡΗ 2013
Κάνουµε την οργή µας δύναµη για να ανατρέψουµε τα βάρβαρα µέτρα,
που τσακίζουν τη ζωή µας.
Κατεβαίνουµε όλοι στο δρόµο και διαδηλώνουµε για να επιβάλλουµε το δίκιο µας.
Η κυβέρνηση αύξησε από 1.1.2013 κατά 2 χρόνια τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

για όλους τους οικοδόµους, νέους και παλιούς.

Τώρα µε τον αγώνα µας να επιβάλλουµε να πάρει πίσω τη βάρβαρη απόφαση
που οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους µας για δύο ακόµα χρόνια στο µαδέρι.
Να διεκδικήσουµε άµεσα µέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους,
αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας.
Συνάδελφοι,
H αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στους οικοδόµους και τους άλλους εργαζόµενους αποτελεί στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου. Θέλουν µε αυτό τον τρόπο να µετατρέψουν τους εργαζόµενους που
βρίσκονται κοντά στην σύνταξη σε µηχανισµό που θα τραβάει ακόµα παρακάτω το ύψος του µεροκάµατου,
θα φέρει σε αντιπαράθεση νέους και παλιούς οικοδόµους.
Συνολικά, ο κλάδος ανεξάρτητα πόση δουλειά θα υπάρχει και αν υπάρχει, θα αµείβεται µε µεροκάµατα
ξεφτίλας. Πολύ περισσότερο που µε τη στήριξη της κυβέρνησης, οι εργοδότες αρνούνται να υπογράψουν
κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας.
Το συµπέρασµα είναι ότι δεν πρόκειται να µας λυπηθεί κανείς από αυτούς. Μας «εξασφάλισαν» ανεργία»,
κατάργηση της ΣΣΕ, χαράτσια, φόρους, φτώχεια και εξαθλίωση. Τώρα µας «προσφέρουν» δουλειά στη σκαλωσιά µέχρι τα 60 και τα 62 χρόνια πριν απολαύσουµε την «παχυλή» σύνταξη των 489 ευρώ, που δεδοµένης της ανεργίας, του κουρέµατος των αποθεµατικών του ΙΚΑ, µε µαθηµατική ακρίβεια θα γίνει προνοιακό βοήθηµα.

Συνάδελφοι,
∆εν πρέπει να χαθεί χρόνος για την οργάνωση του αγώνα. Όλοι στη µάχη για την επιτυχία
της απεργίας και των απεργιακών συγκεντρώσεων. Είναι ευθύνη όλων η οργάνωση της πάλης του κλάδου ενάντια στα βάρβαρα µέτρα τις αντιλαϊκές πολιτικές και τους φορείς τους.
Η άγρια κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στη ζωή µας δεν επιτρέπει αυταπάτες και ψεύτικες ελπίδες. Τώρα όλοι ξέρουµε ότι κανένας δε γλιτώνει, παλιοί και νέοι οικοδόµοι βιώνουµε τα ίδια προβλήµατα και τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης.
Ζούµε από πρώτο χέρι την ανεργία, τα χαµηλά µεροκάµατα, το κλέψιµο της ασφάλισης µας. Ευχόµαστε να
µην αρρωστήσουµε γιατί δεν έχουµε ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη λόγω της ανεργίας που
σαρώνει τον κλάδο. Φυλάµε «σκοπιά» για να µην µας κόψει η ∆ΕΗ το ρεύµα επειδή αρνούµαστε ή αδυνατούµε
να πληρώσουµε τα χαράτσια.
Ετοιµάζονται νέες αυξήσεις κατά 50% τα τιµολόγια της ∆ΕΗ. Φέτος µας ζητάνε να πληρώσουµε στην
εφορία διπλάσιους φόρους γιατί έχουµε την «τύχη» να είµαστε άνεργοι, κακοπληρωµένοι. Μας τιµωρούν

γιατί έχουµε οικογένειες, γιατί έχουµε σπίτι. Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο εξανεµίζει, µε αβάστακτους
φόρους, το έτσι κι αλλιώς πενιχρό εισόδηµα, ενώ οι φοροαπαλλαγές για το µεγάλο κεφάλαιο µεγαλώνουν.
Όλα αυτά, για να µαζέψουν όσο περισσότερο χρήµα µπορούν, για να χρηµατοδοτήσουν τους τραπεζίτες, τους κατασκευαστές, τους βιοµήχανους και τους εφοπλιστές.
Αυτή είναι η αγωνία της σηµερινής κυβέρνησης και των προηγούµενων, αλλά και όσων υπόσχονται στους
εργαζόµενους λύσεις µε άλλη διαχείριση χωρίς να συγκρουστούν µε το κεφάλαιο και τους µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους. Όσων ορκίζονται πίστη, πάση θυσία, στη λυκοσυµµαχία της ΕΕ, όσων επιζητούν καλύτερη διαπραγµάτευση µε την τρόικα και το κεφάλαιο.
Στόχος τους, να βγει το κεφάλαιο αλώβητο από την κρίση µε τους εργάτες πειθήνιους, χωρίς δικαιώµατα
να πληρώνουν τα σπασµένα. Η όποια ανάκαµψη προκύψει στον κλάδο των κατασκευών θα είναι προσωρινή
και περιορισµένη, µε δουλειά χωρίς συλλογικές συµβάσεις, µε εξευτελιστική ασφάλιση, χωρίς δώρα, επιδόµατα, ωράριο, δουλειά χωρίς δικαιώµατα.

Συνάδελφοι,

Τώρα είναι η ώρα να δείξουµε τη δύναµή µας.
Είναι η ώρα, τρόικα – κυβέρνηση
να νοιώσουν την ανάσα µας στο σβέρκο τους.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για καμιά αναμονή. Η ενίσχυση της ταξικής γραμμής, που εκφράζει η ομοσπονδία μας,
το ΠΑΜΕ, είναι μονόδρομος. Αυτή η γραμμή έχει επιβεβαιωθεί από την ίδια τη ζωή, κόντρα στη γραμμή του συμβιβασμού που εκφράζει ο εργοδοτικός, κυβερνητικός συνδικαλισμός και οι δυνάμεις του ρεφορμισμού σε ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ.
Αυτοί έσυραν τους εργαζόμενους στις δαγκάνες του κεφαλαίου καθησυχάζοντας τους με τους κοινωνικούς διαλόγους και την επιχειρηματολογία της ισχυρής Ελλάδας που θα εξασφαλίσει παραδεισένια ζωή και στους εργάτες και στο
κεφάλαιο.
Τα αποτελέσματα μπορούμε να τα μετρήσουμε όλοι. Κέρδη για το κεφάλαιο και φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση για
τους οικοδόμους. Γι αυτό πρέπει να απαλλαγούμε από αυτούς μια ώρα αρχύτερα. Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο.

Συνάδελφοι, είµαστε οι πολλοί. Εµείς παράγουµε τον πλούτο. Εµείς

µπορούµε να βάλουµε τέλος στη βαρβαρότητα του κεφαλαίου. Χωρίς εµάς δεν µπαίνει τούβλο πάνω σε τούβλο. Αυτή είναι η αναντικατάστατη δύναµή µας.
Να τους δείξουµε ότι δεν µπορούν να παίζουν µε τη ζωή µας, δεν µπορούν να µας εξουσιάζουν. ∆εν ζητάµε ελεηµοσύνη, ζητάµε τη ζωή που µας αξίζει, ζητάµε να µη µας κλέβουν
τον ιδρώτα µας. Ζητάµε να εξασφαλίσουµε καλύτερη ζωή για µας και τα παιδιά µας. Αυτό
όµως δεν εξασφαλίζεται µε αυτούς στο σβέρκο µας.

Α Π A I T O Y M E , τώρα να πάρει πίσω η κυβέρνηση την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
Α Π A I T O Y M E , τώρα µέτρα για την ανακούφιση των ανέργων

Παλεύουμε για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων
Ήρθε η ώρα να ενώσουµε την αστείρευτη δύναµή µας, για το δικό µας καλό.
Να τους δώσουµε να καταλάβουν ότι µε εµάς δεν θα ξεµπερδέψουν εύκολα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Όλοι στις κατα τόπους ΣYΓKENTPΩΣEIΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012
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