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Απεργία της ΑΔΕΔΥ Πέμπτη 26-11-2020
Συνάδελφισες /φοι τη στιγμή που ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς
λοκ ντάουν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η κυβέρνηση της ΝΔ
βρίσκει την ευκαιρία να επιτεθεί στους εργαζόμενους καταπατώντας
δικαιώματα που είχαν κατακτήσει τον προηγούμενο αιώνα με πολλούς
αγώνες και αίμα.
Αντί να πάρει μέτρα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας με
προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αντί να πάρει μέτρα
για τα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ή των σχολείων που έχουν μετατραπεί σε
υγειονομικές βόμβες, ετοιμάζεται να πάρει μέτρα κατ’ εντολή των
βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών προκειμένου να τονώσουν
την κερδοφορία τους.
Προωθούν την 10ώρη ημερήσια εργασία, τις απλήρωτες υπερωρίες, την
επέκταση και γενίκευση της δουλειάς την Κυριακή, επεκτείνει τις
ευέλικτες μορφές εργασίας παντού. Μειώνει ακόμα περισσότερο τους
μισθούς που θα ξεκινούν από τα 200 ευρώ.
Φέρνουν «εκσυγχρονιστικό» συνδικαλιστικό νόμο που ανάμεσα σε άλλα
προβλέπει την απαγόρευση της απεργίας, την ακύρωση μαζικών διαδικασιών
και γενικών συνελεύσεων σωματείων, ορίζοντας ως προϋπόθεση για την
κήρυξη της απεργίας την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία που προκηρύσσει η
ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και
Απαιτούμε: ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων
στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα
Υγείας και Πρόνοιας, με ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό και όχι αγορά
υπηρεσιών. Μαζικές στη προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών,
εκπαιδευτικών, καθαριστριών. Αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
με προσλήψεις προσωπικού, επίταξη χιλιάδων ιδιωτικών λεωφορείων που
βρίσκονται σε απραξία. Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και
14ου μισθού. Να δοθεί τώρα παράταση στη θητεία των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων.
Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει ο κυβερνητικός αυταρχισμός
όπως εκφράστηκε στις εκδηλώσεις τιμής για το Πολυτεχνείο σε πολλές πόλεις και
στην Ηγουμενίτσα. Να παρθούν πίσω τα άδικα πρόστιμα σε κόσμο που
διαδήλωνε τηρώντας τα μέτρα προστασίας.
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