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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
 

Η κατάθεση νομοσχεδίου κατάργησης των Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων (ΒΑΕ), από την κυβέρνηση της ΝΔ, δεν είναι κεραυνός εν 
αιθρία. 

Η κυβέρνηση υλοποιεί με συνέπεια τις αποφάσεις της Ε.Ε., τις 
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, εφαρμόζει πλήρως τον αντιασφαλιστικό 
Νόμο 3029 του ΠΑΣΟΚ, που με τον αποχαρακτηρισμό των ΒΑΕ στέλνει 
χιλιάδες εργαζόμενους στα 65 χρόνια για σύνταξη, δυναμιτίζοντας συνολικά 
το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Είναι σίγουρο πως το ΠΑΣΟΚ και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ τώρα θα 
νοιώθουν δικαιωμένοι, αφού πλέον με το νέο νόμο τα ΒΑΕ ανατρέπονται και 
οι εργαζόμενοι θα πάρουν σύνταξη στον «άλλον κόσμο». 

Ο διαχωρισμός νέων και παλαιών ασφαλισμένων είναι παλιό τέχνασμα, 
για να χωρίσουν, να διασπάσουν τους εργαζόμενους, να ευνουχίσουν το 
εργατικό κίνημα, ώστε να πέσουν στα μαλακά τα αντιδραστικά, 
αντιασφαλιστικά μέτρα της κυβέρνησης. 

Ο διάλογος της ντροπής και της απάτης που επιδιώκουν δεν είναι 
τίποτα άλλο από ένα στημένο παιχνίδι που στόχο έχει να χειραγωγήσει, να 
αποπροσανατολίσει την εργατική τάξη για να επιβάλλουν το νόμο της 
ζούγκλας. 

Καλούμε τους Οικοδόμους, νέους και παλιούς, σε αγωνιστική δράση για 
να βάλουμε φραγμό στα σχέδιά τους. 

Καλούμε τους Οικοδόμους, όλους τους εργαζόμενους, να καταδικάσουν 
τα κόμματα της πλουτοκρατίας και του ευρωμονόδρομου με πρώτη ευκαιρία 
αυτή των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών. Να καταδικάσουν τις 
συμβιβασμένες πλειοψηφίες στο εργατικό κίνημα. Να παλέψουν για το 
δυνάμωμα του ταξικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, προϋπόθεση για την 
ανατροπή των πολιτικών που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. 
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