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Συνάδελφοι,
Η γενικευμένη πολύπλευρη επίθεση σε βάρος των εργαζομένων
συνεχίζεται και αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πογκρόμ μαζικών απολύσεων που κάνουν
αφόρητη τη ζωή για μεγάλα τμήματα της ΕΤ.
Εκτός των απολύσεων η επίθεση περιλαμβάνει και τη μη πληρωμή
δεδουλευμένων και άλλων αμοιβών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι.
Σημαντικά τμήματα του κλάδου μας βρίσκονται στον κυκλώνα αυτής
της επίθεσης.
Η ανεργία κάνει συνεχώς πιο έντονη την παρουσία της, χιλιάδες οι
απλήρωτοι εργάτες.
Το ότι επισχέσεις εργασίας, με παρέμβαση του Συνδικάτου της Αθήνας
έχουν πάρει καθημερινό χαρακτήρα, δείχνει την έκταση του
προβλήματος, δείχνει όμως παράλληλα και το δρόμο του αγώνα που
πρέπει να επιλέξουν οι εργαζόμενοι, για τη δικαίωσή τους.
Στα εργοστάσια, στα τεχνικά έργα, σε κάθε χώρο δουλειάς
διαμορφώνεται παράλληλα κλίμα της πιο άγριας τρομοκρατίας, οι
εργαζόμενοι βρίσκονται υπό το βάρος της αύξησης της παραγωγικότητας
των συνεχών απειλών για απόλυση, της αφαίρεσης κεκτημένων όπως του
χρόνου εργασίας, ασφάλισης κλπ.
Οι βάσεις και το θεσμικό πλαίσιο για πολύπλευρη επίθεση ενάντια στην
ΕΤ, μπήκαν τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Η σημερινή κυβέρνηση τροφοδοτεί με τη σειρά της την εργοδοτική
αυθαιρεσία, ενεργοποιώντας όλο το πλέγμα των αντιλαϊκών
παρεμβάσεων, ετοιμάζει και τα συμπληρωματικά μέτρα, στην
κατεύθυνση εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου, την αύξηση
των κερδών του.
Τα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απευθυνόμενος στους
εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου τους υποσχέθηκε και άλλη
φορολογική μεταρρύθμιση (10 μονάδες θα μειωθεί ο συντελεστής
φορολογίας κερδών) από 35% σε 25%. Παραπέρα απελευθέρωση των
αγορών (εισβολή των ιδιωτών σε παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση),

συμμετοχή των ιδιωτών σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα, σχολεία,
νοσοκομεία. Παράδοση στα χέρια τους της περιουσίας του δημοσίου
κλπ.
Ο Καραμανλής στη ΔΕΘ είχε και κοινωνική πολιτική.
Ξεχνώντας ότι το κατώτερο μεροκάματο είναι 25,01 ευρώ, ξεχνώντας
τους εξευτελιστικούς μισθούς των πρωτοδιοριζόμενων στο δημόσιο,
καθώς και το ότι το 40% των συντάξεων είναι μέχρι 400 ευρώ το 31%
από 401 μέχρι 500 ευρώ, το 9% από 501 μέχρι 600 ευρώ δεσμεύτηκε!
για αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό σε μια εποχή που οι τιμές
τρέχουν με διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό από τον επίσημο τιμάριθμο.
Η αναφορά του πρωθυπουργού για δημοσιονομική εξυγίανση, μείωση
των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους ρολάρει στα χνάρια της
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, σημαίνει συνέχιση της λιτότητας, περικοπή των
κοινωνικών δαπανών, νέα βάρη για τα λαϊκά στρώματα, κρυμμένα όλα
πίσω από τους ισχυρισμούς περί ήπιων μέτρων.
Η εικόνα μιας κυβέρνησης που εφαρμόζει ήπια πολιτική, χωρίς ισχυρά
σοκ για τους εργαζόμενους είναι απαραίτητη για τη ΝΔ, αποσκοπεί στην
κάμψη των αντιδράσεων των εργαζομένων και στο πέρασμα μιας
πολιτικής που θα προσφέρει πολλαπλάσια οφέλη στην άρχουσα τάξη
και θα επιβαρύνει με ακόμη πιο δυσβάστακτες συνέπειες τους εργάτες
και άλλους εργαζόμενους.
Η καθήλωση μισθών, μεροκάματων, συντάξεων, η αφαίρεση
δικαιωμάτων, οι απολύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις σε παιδεία, υγεία, ο
αυταρχισμός, η τρομοκρατία, η ανεργία θα συνεχίσουν να σημαδεύουν
τη ζωή μας.
Συνάδελφοι,
΄Ηδη διαπιστώνεται ότι τα σημάδια της ανεργίας στον κλάδο κάνουν
έντονα την εμφάνισή τους και φαίνεται ότι η ανεργία θα οξυνθεί το
επόμενο διάστημα.
Πηγή του προβλήματος δεν είναι η μια ή η άλλη εξέλιξη και συγκυρία
στον ένα ή στον άλλο κλάδο, αλλά η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη που
έχει σαν κίνητρο το κέρδος του κεφαλαίου.
Η κυβέρνηση ακολουθεί τον ίδιο αντεργατικό δρόμο που ακολουθούσε
το ΠΑΣΟΚ. Τα μέτρα που προβάλλει κινούνται στην κατεύθυνση του
μοιράσματος της ανεργίας, της μερικής απασχόλησης, της
ψευτοκατάρτισης, της «παραχώρησης» των ανέργων και του επιδόματος
ανεργίας στους εργοδότες, στους βιομήχανους και άλλους
επιχειρηματίες που χρηματοδοτούνται με μεγάλα ποσά από τον ΟΑΕΔ,
από τα χρήματα των ίδιων των εργαζομένων.
Τα τελευταία χρόνια, η οικονομία και οι κατασκευές αναπτύχθηκαν με
υψηλούς ρυθμούς. Οι οικοδόμοι, οι εργάτες έφτυσαν αίμα, θρήνησαν
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νεκρούς για να εξασφαλίσουν ένα μεροκάματο. Αυτοί που πλούτισαν
είναι οι καπιταλιστές, οι εργολάβοι. Αυτοί ωφελήθηκαν από την
εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, από την εκμετάλλευση της
εργατικής δύναμης.
Το πρόβλημα της ανεργίας στις κατασκευές, στην οικοδομή δεν λύθηκε.
Επικαλύφθηκε περιστασιακά από τα μεγάλα έργα και επανέρχεται
σήμερα.
΄Αρα, η ανάπτυξη αυτή και η πολιτική που διαχειρίζεται τα συμφέροντα
της πλουτοκρατίας, η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, η πολιτική της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης είναι για τους λίγους, υπονομεύει τα δικαιώματα
και τα συμφέροντα των πολλών.
Η εξασφάλιση και η κατοχύρωση του δικαιώματος της δουλειάς για
όλους, η ριζική επίλυση των εργασιακών, των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων απαιτούν ριζικές αλλαγές για να μπει η χώρα σε έναν άλλο
δρόμο ανάπτυξης με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών της
εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Σ΄ αυτή την
κατεύθυνση παλεύουμε, σ΄ αυτή
την προοπτική θα γίνεται
αποτελεσματικός ο καθημερινός αγώνας.
Διεκδικούμε πλήρη – σταθερή εργασία με δικαιώματα για όλους.
Διεκδικούμε την πραγματοποίηση έργων και τη δημιουργία
υποδομών που υπηρετούν τις ανάγκες των εργατικών – λαϊκών
οικογενειών, με ευθύνη του κράτους, με κρατικές επενδύσεις.
Π.χ.
΄Εργα
αποχέτευσης,
αντισεισμικής,
αντιπλημμυρικής
θωράκισης, άρδευσης. Οικοδόμηση λαϊκών κατοικιών, σχολείων,
παιδικών σταθμών, νοσοκομείων, κέντρων υγείας κλπ.
Απαιτούμε ουσιαστική προστασία των ανέργων:
• Επιδότηση στο 80% του κατώτερου μεροκάματου της κλαδικής
μας σύμβασης, για όλη τη διάρκεια της ανεργίας.
• Υπολογισμό της ανεργίας σαν συντάξιμου χρόνου
• Επιδότηση των νέων ανέργων, χωρίς καμιά προϋπόθεση
• Επέκταση της υπαλληλικής αποζημίωσης (Ν. 2112) για όλους
• Συνταξιοδότηση στα 55 χρόνια
• Πάγωμα δανείων
• Μηνιαία κρατική επιδότηση για τις οικογένειες που σπουδάζουν
παιδιά
• Αύξηση της επιχορήγησης του ενοικίου
• Διάθεση δωρεάν κρατικών βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών για
τα παιδιά των ανέργων, για όλους τους εργαζόμενους
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Συνάδελφοι,
Και η ΝΔ, όπως και το ΠΑΣΟΚ έχουν πολύ σαφή και συγκεκριμένη
πολιτική, πολιτική που έχει ως κινητήρια δύναμη της κοινωνίας τα
κέρδη των καπιταλιστών και από εκεί και πέρα τα πάντα πρέπει να
ρυθμίζονται με βάση αυτό το δεδομένο. Μια πολιτική που για χάρη των
κερδών των λίγων ευνοεί το ξεζούμισμα και τη χειροτέρευση της θέσης
των πολλών.
Απέναντι σ΄ αυτήν την κατάσταση ο αγώνας της εργατικής τάξης είναι
μονόδρομος.
Η ανάπτυξη της πάλης πρέπει να έχει στόχευση την παρεμπόδιση των
νέων αντεργατικών μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για να φορτώσει
στις πλάτες μας το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων των πολυεθνικών
που ξεπέρασε τα 7 δις ευρώ και την διεκδίκηση αιτημάτων που να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργατικών λαϊκών
οικογενειών.
Σ΄ αυτόν τον προσανατολισμό που εναντιώνεται στην κερδοφορία του
κεφαλαίου και στοχεύει στη βελτίωση της ζωής της ΕΤ, καλούμαστε να
παλέψουμε, δίνοντας σ΄ αυτό τον αγώνα την προοπτική δρομολόγησης
δραστικών αλλαγών στο συσχετισμό δυνάμεις ανάμεσα στο λαό και στις
δυνάμεις που υπηρετούν το κεφάλαιο, στη συγκέντρωση δυνάμεων, στην
πάλη για ριζικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας που θα ασκείται από την
ΕΤ και τους συμμάχους της και θα υπηρετεί τα συμφέροντα των λαϊκών
στρωμάτων, οικονομίας που θα αναπτύσσεται με κριτήριο την ευημερία
των πολλών και όχι μια χούφτας πλουτοκρατών.
Συνάδελφοι,
Σήμερα που η ακρίβεια οργιάζει κατατρώγοντας το εργατικό εισόδημα,
που η εμπορευματοποίηση υγείας, παιδείας αποτελεί ισχυρό μηχανισμό
αφαίμαξής του.
Σήμερα που οι εργατικές οικογένειες σπρώχνονται στην μιζέρια, στη
φτώχεια, στην εξαθλίωση, που καταχρεώνονται στις Τράπεζες με
πολύμορφες συνέπειες ο διεκδικητικός μας αγώνας πρέπει να είναι
χωρίς ημερομηνία λήξης.
Πρωτοστατώντας στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για διεκδικητικούς αγώνες. Για
την αντιμετώπιση της αντεργατικής επίθεσης.
Διεκδικούμε:
Κατώτερο μεροκάματο 60 ευρώ, κατώτερη σύνταξη 960 ευρώ.
Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 15.000 ευρώ για τον άγαμο,
30.000 για το οικογενειακό αφορολόγητο με προσαύξηση 5.000 ευρώ
για κάθε παιδί.
Κατάργηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και πάγωμα των τιμών στα
είδη πλατιάς κατανάλωσης, πρώτα απ΄ όλα στα είδη διατροφής, ένδυσης
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–υπόδησης, σχολικά είδη, φάρμακα. Αύξηση της φορολογίας των
κερδών και των περιουσιακών στοιχείων του μεγάλου κεφαλαίου.
Δωρεάν εισιτήριο σε όλα τα Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας κατά τις
πρωϊνές ώρες που πάνε οι εργαζόμενοι στη δουλειά. Μείωση της τιμής
του εισιτηρίου τις επόμενες ώρες. Κατάργηση των διοδίων , ελεύθερη
πρόσβαση στους δρόμους που έχουν χρυσοπληρώσει τα λαϊκά
στρώματα.
Συνάδελφοι,
Λίγες μέρες μετά τις «προτάσεις» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
για σαρωτικά μέτρα στο ασφαλιστικό σύστημα, στις δημόσιες κοινωνικές
δαπάνες και στην αγορά εργασίας και την προκλητική παρέμβαση του
ΣΕΒ με το¨όσο αργούμε να πάρουμε αυτά τα μέτρα τόσο χειροτερεύει η
κατάσταση¨.
Η κυβέρνηση «άνοιξε» το κρίσιμο ζήτημα του ασφαλιστικού
«κηρύσσοντας» την έναρξη του «κοινωνικού διαλόγου».
Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο «διάλογος» δεν θα
οδηγήσει σε ασφαλιστικό νομοσχέδιο μέσα στην τετραετία, ανατρέπεται
από το ερώτημα το που στοχεύει ο διάλογος.
Είναι καθαρό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέα επίθεση ενάντια στο
ασφαλιστικό και στις εργασιακές σχέσεις, στο άνοιγμα των φακέλων που
παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
στοχεύουν στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, στην αύξηση των
εισφορών των εργαζομένων, στην καρατόμηση των κοινωνικών δαπανών,
σε συνδυασμό με τις περικοπές στον κλάδο υγείας. Στην επέκταση της
μερικής και προσωρινής απασχόλησης, στη μείωση μισθών κλπ.
Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ δεν αποδέχεται
«τετελεσμένα» όπως η παραδομένη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ.
Απέναντι στους στόχους του ΔΝΤ, της πλουτοκρατίας και των
κυβερνήσεών της έχουμε καθαρή τη δική μας στρατηγική, τους δικούς
μας στόχους.
Υπερασπιζόμαστε με κάθε μορφή πάλης τα ασφαλιστικά μας
δικαιώματα, παλεύουμε για νέα δικαιώματα, δημιουργούμε τις
πολιτικές προϋποθέσεις για ένα σύστημα ασφάλισης που θα υπηρετεί
την εργατική τάξη και τις ανάγκες της.
Απαιτούμε την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων του ΠΑΣΟΚ και
της Ν.Δ. ΄Εχουμε δικαίωμα να βγαίνουμε στη σύνταξη για να ζήσουμε
και όχι να συνταξιοδοτηθούμε με το ένα πόδι στον τάφο, όπως θέλει η
βάρβαρη πολιτική της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ, της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
΄Εχουμε δικαίωμα να μπορούμε να ζήσουμε με τη σύνταξη και όχι να
φυτοζωούμε.
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Διεκδικούμε:
Σύνταξη στα 55, επαναφορά των 4050 ενσήμων για κατοχύρωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αναγνώριση και διανομή των υπέρ
αγνώστων.
Υπεράσπιση και επέκταση του κατακτημένου πλαισίου των βαρέων
ανθυγιεινών επαγγελμάτων, προσδιορισμό του συντελεστή στις
οικοδομικές εργασίες σε 1 – 1,70.
Συνάδελφοι,
Κανένας οικοδόμος, κανένας εργάτης δεν πρέπει να ανεχθεί την άθλια
κατάσταση που επικρατεί στην υγεία, την εμπορευματοποίηση, το
φακελάκι που οργιάζει, τα ιδιωτικά κριτήρια που επεκτάθηκαν και στα
δημόσια νοσοκομεία τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες του ΙΚΑ που εκτός
από τις ελλείψεις σε γιατρούς και υποδομή φτάνει μέχρι του σημείου να
καθορίζει το χρόνο της εξέτασης του ασθενούς στα 10 λεπτά της ώρας.
Διεκδικούμε:
Αποκλειστικά Δημόσια – Δωρεάν Υγεία. Κατάργηση της ιδιωτικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο υγείας, των
εισφορών στα φάρμακα των εισιτηρίων στα δημόσια νοσοκομεία.
Πλήρη κάλυψη των αναγκών της υγείας με χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Ουσιαστική πρωτοβάθμια φροντίδα που θα
στηρίζεται σε κέντρα υγείας στις πόλεις και την ύπαιθρο. Πλήρη
επάνδρωση και εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων
υγείας στα δημόσια νοσοκομεία.
Συνάδελφοι,
Κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό. Τα εγκλήματα στους χώρους δουλειάς δεν
έχουν σταματημό.
13 νεκρούς θρηνήσαμε μόνο στην
κατασκευή των Ολυμπιακών
εγκαταστάσεων.
Η Ομοσπονδία, τα Συνδικάτα έχουν κάνει εκατοντάδες παρεμβάσεις.
Ασκήσαμε πιέσεις, προλάβαμε δολοφονίες εργατών, αλλά έχουμε πολύ
δουλειά μπροστά μας.
Πρέπει να πάρουμε πιο αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπισθούν
παραβιάσεις των κανόνων για την υγιεινή και την ασφάλεια, να
εμποδίσουμε την εντατικοποίηση της δουλειάς.
Θωρακίζουμε το 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο με την πάλη μας ανοίγουμε
το δρόμο για 6ωρο –5νθήμερο –30ωρο.
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Παλεύουμε για την επιβολή μέτρων όπως:
• Επάνδρωση των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των ΚΕΠΕΚ (Κέντρα
Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου) με το απαραίτητο και
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τα κατάλληλα μέσα.
• Αυστηρές ποινικές και οικονομικές κυρώσεις στους εργοδότες που
αδαιαφορούν για την τήρηση των κανονισμών υγιεινής και
ασφάλειας.
• Να σταματούν αμέσως τα έργα, όπου δεν τηρούνται οι κανονισμοί με
την υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει ημερομίσθιο και
ασφάλιστρο στους εργαζόμενους μέχρι την πλήρη υλοποίηση των
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
• Κατάργηση των ιδιωτικών εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας
πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και της ανάθεσης καθηκόντων τεχνικών
ασφαλείας στους εργοδότες.
• Αναβάθμιση του ρόλου των Συνδικάτων στον σχεδιασμό των μέτρων
υγιεινής και ασφάλειας, τεχνικούς ασφαλείας και γιατρούς εργασίας
από κρατικό σώμα ενταγμένο στο δημόσιο σύστημα υγείας.
• Να αποκλεισθεί η ανάθεση νέου δημόσιου έργου σε εργοδότες, που
σε έργο ευθύνης τους, δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας ή συνέβη
ατύχημα εξ αιτίας της έλλειψής τους.
Συνάδελφοι,
Η διαρκώς υποβαθμιζόμενη εκπαίδευση ακριβότερη όλο και
περισσότερο προσαρμοζόμενη στις ανάγκες του κεφαλαίου εκπαίδευση
είναι αυτό που γνωρίζουν, που ζουν οι λαϊκές οικογένειες.
Κανένας εργάτης δεν μπορεί, δεν πρέπει να ανεχθεί τους ταξικούς
φραγμούς, τα εμπόδια που βάζει η κυρίαρχη πολιτική για τη μόρφωση
των παιδιών μας.
Διεκδικούμε:
Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών μέσα από το δημόσιο,
δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Ενιαίο, 12χρονο υποχρεωτικό σχολείο για όλους.
Ριζική αλλαγή στο περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία) και
στη λειτουργία του σχολείου.
Ενιαία Ανώτατη εκπαίδευση.
Πλήρη κάλυψη των αναγκών της παιδείας από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
΄Αδειες με αποδοχές για τους εργαζόμενους μαθητές σπουδαστές, στις
εξετάσεις.
Δημόσια – δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση μετά το Λύκειο.
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Κατάργηση των διδάκτρων στα ΙΕΚ.
Όχι στην ιδιωτικοποίηση των σχολών του ΟΑΕΔ.
Δωρεάν στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές, σπουδαστές, ανάλογη
οικονομική στήριξη για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών για
την κάλυψη του συνόλου των αναγκών.
Συνάδελφοι,
Κάθε αντιλαϊκή επίθεση έχει ανάγκη την αυταρχική θωράκιση του
κράτους. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η πολιτική της θα συναντήσει τις
αντιδράσεις των εργαζομένων.
Γι αυτό καταφεύγει στην ενίσχυση των μέτρων παρακολούθησης και
καταστολής που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Ο απεργός για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, ο απεργός που
διεκδικεί τα δίκια του, τα δικαιώματά του, ο νέος που παλεύει για το
δικαίωμα στη μόρφωση, ο διαδηλωτής κατά των ιμπεριαλιστικών
εγκλημάτων θα βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη των «τρομονόμων» και των
τρομοσυμφωνιών.
Χρέος μας είναι να δυναμώσουμε την πάλη μας, για την κατάργηση των
τρομονόμων και κάθε μέτρου που κτυπάει δημοκρατικά δικαιώματα και
ελευθερίες.
Για το ξήλωμα του χαφιέδικου μηχανισμού παρακολούθησης που
έστησαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Ενάντια στο «ευρωσύνταγμα» και τις συνέπειες από την εφαρμογή του.
Συνάδελφοι,
΄Εχουμε καταγγείλει την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. γιατί
χρησιμοποίησαν τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) για τους
σκοπούς της Ολυμπιάδας, των πολυεθνικών και των χορηγών. Πρόκειται
για μεγάλη ληστεία σε βάρος των εργαζομένων και των χρημάτων που
έχουν καταβάλλει στον ΟΕΚ. Υπάρχουν μεγάλες πολιτικές ευθύνες.
Θεωρούμε πρόκληση σε βάρος του συνόλου της εργατικής τάξης το
κόστος κατασκευής των κατοικιών στο Ολυμπιακό Χωριό. Πραγματικά
είναι πρόκληση τα 1500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Κανένας
εργαζόμενος δεν μπορεί να ανεχθεί αυτή την κατάσταση. Θα δώσουμε
μάχη για να μην μετατραπεί το δικαίωμα στη στέγη σε θηλιά στο λαιμό
των συναδέλφων μας. Επιστρέφουμε στους υπεύθυνους σαν απαράδεκτη
κάθε σκέψη που οδηγεί στο χαράτσωμα των εργατικών οικογενειών, με
ποσά που ξεπερνούν τον πανελλαδικό μέσο όρο των 400 – 450 ευρώ το
τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα απαιτούμε καμιά ιδιωτικοποίηση των
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αξιοποίησή τους για λαϊκές πολιτιστικές
ανάγκες, για ανάπτυξη γνήσιου μαζικού αθλητισμού.
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Συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ελλάδας –
Αλβανίας, αναζωπυρώθηκε το εθνικιστικό, ρατσιστικό κλίμα που
καλλιεργείται από πολλές πλευρές χρόνια τώρα.
Το «αυγό του φιδιού» υπάρχει και κάποιοι συνειδητά το εκτρέφουν
αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να κάτσει με σταυρωμένα
χέρια απέναντι στο εμπρηστικό ρατσιστικό κλίμα που δημιουργείται.
Η άρχουσα τάξη πατώντας στην γνωστή λογική του «διαίρει και
βασίλευε» προσπαθεί με κάθε τρόπο να χωρίζει ΄Ελληνες και
οικονομικούς μετανάστες να κρατά διασπασμένη την ΕΤ και να προωθεί
στην πράξη τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, να δυσκολεύει
τους αγώνες της. Τα τελευταία γεγονότα δεν βρίσκονται έξω απ΄ αυτές τις
βρώμικες επιδιώξεις.
Ο εθνικισμός και η διάσπαση είναι όπλα των αντιπάλων μας του
κεφαλαίου και των υπηρετών του και πρέπει να τα καταστρέψουμε.
Αυτό πρέπει να κατανοήσουν ΟΛΟΙ ΄Ελληνες εργάτες και οικονομικοί
μετανάστες.
Κάναμε θετικά βήματα στην οργάνωση των οικονομικών μεταναστών. Να
τα συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά, να διώξουμε από πάνω τους το βάρος
«ξένος σε ξένη χώρα» που περιορίζει τη δράση τους.
Να απαιτήσουμε πιο έντονα τη νομιμοποίηση των μεταναστών που
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Απλοποίηση των διαδικασιών και δημιουργία ενιαίου φορέα για τη
χορήγηση άδειας παραμονής και εργασίας.
΄Ισα δικαιώματα για όλες τις εργατικές οικογένειες στη δουλειά, την
ασφάλιση, την υγεία, την παιδεία.
Διαφύλαξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Σύναψη διακρατικών
συμφωνιών ώστε η περίοδος ασφάλισής τους στη χώρα μας να
λαμβάνονται υπόψη στις χώρες προέλευσής τους για θεμελίωση
ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και παροχών.
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