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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι-σες
Το Πανελλήνιο κλαδικό σωµατείο εργατοϋπαλλήλων βαρειάς
βιοµηχανίας «Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», που µε πρωτοβουλία της οµοσπονδίας
µας δηµιουργείται και αφορά κυρίως εργαζοµένους που δεν
εκπροσωπούνται συνδικαλιστικά αλλά και εργαζοµένους που επιθυµούν
να δραστηριοποιηθούν και στο κλαδικό αυτό σωµατείο της βαρειάς
βιοµηχανίας είναι προ των θυρών και τον Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθεί
συγκέντρωση, συνέλευση και ακολούθως εκλογές.
Θεωρούµε ότι µε το νέο αυτό κλαδικό σωµατείο προβλήµατα, όπως
οι ελαστικές µορφές απασχόλησης, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, το
απαράδεκτο
καθεστώς στις εργασιακές
σχέσεις µε τους
απασχολούµενους εργαζόµενους είτε σε εργολάβους είτε σε εταιρίες
καθώς και άλλα προβλήµατα θα αντιµετωπισθούν πιο οργανωµένα και
πιο αποτελεσµατικά.
Στεφόµαστε ιδιαίτερα, στους ονοµαζόµενους συµβασιούχους
συναδέλφους που απασχολούνται στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
και σε οποιοδήποτε άλλο εργασιακό χώρο, θέλοντας αφενός µεν να τους
τονίσουµε ότι η συστράτευση τους µας δηµιουργεί έντονο αίσθηµα
ευθύνης για την αντιµετώπιση των εργασιακών προβληµάτων τους,
αφετέρου δε να εκφράσουµε την έντονη δυσαρέσκεια και αντίθεση µας,
πιστεύοντας ακράδαντα, ότι είναι απαράδεκτο και άδικο οι συνάδελφοι
αυτοί να είναι όµηροι νόµων που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, που συνεχίζουν να ισχύουν και µε την κυβέρνηση της Ν∆ και
που εκµεταλλευόµενοι την ανάγκη των συναδέλφων αυτών για εργασία
να δηµιουργούν ένα σύγχρονο δουλεµπόριο µε κατάφορα άνισες
οικονοµικές και άλλες συνθήκες µε τους µόνιµους εργαζόµενους στους
χώρους αυτούς.
Καλούµε όλες τις πολιτικές δυνάµεις και τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις να σταθούν στην ουσία του ζητήµατος και να στηρίξουν την
προσπάθεια αυτή, για την κατάργηση της συνέχισης του εγκλωβισµού
των εργαζοµένων συναδέλφων στο απαράδεκτο αυτό καθεστώς.

∆ηλώσεις υποψήφιου βουλευτή κατά την επίσκεψη του στα
εργοστάσια ΕΑΣ Ελευσίνας και Μάνδρας, καθώς και κάποιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων πού έσπευσαν να υπερθεµατίσουν µε
κοµµατικές γενικόλογες, κενές περιεχοµένου δηλώσεις υποστήριξης,
ουδόλως συνδράµουν στο να βοηθήσουµε τους συναδέλφους αυτούς, που
όλοι θα έπρεπε να αναγνωρίζουµε και να δηλώνουµε το δίκαιο των
αιτηµάτων τους.
Λογικές, συµβασιούχοι είναι τι να κάνουµε, είναι έκφραση
αδιαφορίας που δεν αρµόζει σε εκπροσώπους εργαζοµένων. Χιλιάδες
συµβασιούχοι έχουν µονιµοποιηθεί στο παρελθόν µέσα από αγώνες πού
έχουν κάνει και µε την συµπαράσταση του συνδικαλιστικού κινήµατος.
Εµείς αφενός δεν ανακαλύψαµε τώρα την πυρίτιδα, αφετέρου
θεωρούµε ότι δεν ευθύνονται οι εργαζόµενοι για λάθη, παραλήψεις και
πολιτικές οποιασδήποτε κυβέρνησης.
Καθιστούµε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι κάθε προσπάθεια
περαιτέρω βλαπτικής µεταβολής των εργασιακών σχέσεων των
συναδέλφων αυτών, από όπου και αν προέρχεται, θα αποτελέσει για
εµάς αιτία πολέµου και µε όλες τις δυνατότητες που έχει η οµοσπονδία
µας θα αγωνισθούµε για να µην υπάρξει καµία απόλυση στα ΕΑΣ.
∆ηλώνουµε, και θα αγωνιστούµε για αυτό, ενάντια σε οποιανδήποτε
κυβέρνηση προκύψει, ότι :
όλοι οι συµβασιούχοι συνάδελφοι έχουν αποκτήσει ώριµα εργασιακά
δικαιώµατα και αν χρειαστεί θα προσφύγουµε στη δικαιοσύνη για την
διασφάλιση τους.
Όλοι οι συµβασιούχοι έχουν άµεση ανάγκη της εργασίας τους για
την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους. ∆ηλώνουµε γι’ αυτό
υπέρµαχοι των δίκαιων αιτηµάτων τους και συντασσόµαστε µε τη
διακήρυξή τους ότι θα αγωνισθούν ενωµένοι µέχρι την πλήρη
µονιµοποίηση τους.
Στην συγκέντρωση-συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί τον
Οκτώβριο και στην οποία θα συµµετάσχουν οι εργαζόµενοι-µέλη του
σωµατείου «Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» επιφυλασσόµαστε να πούµε περισσότερα
για τη συνδικαλιστική δράση του σωµατείου, καθώς και για τα νόµιµα
δικαιώµατα των εν λόγω εργαζοµένων.
Ας κάνουν, λοιπόν, όλοι λίγο υποµονή και ας είναι φειδωλοί στις
δηλώσεις τους, γιατί ενδέχεται να εκτεθούν από τις θέσεις που παίρνουν.
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