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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αναφορικά µε την από 5/3/2009 καταγγελία µας προς το τµήµα
κοινωνικής επιθεώρησης εργασίας Ευβοίας ως προς την απόφαση για
κατάτµηση της άδειας των εργαζοµένων στην εταιρεία
“INTEΡKEM”, σας ενηµερώνουµε ότι η δυναµική µας αυτή
παρέµβαση ανάγκασε τα αρµόδια όργανα να ανακαλέσουν την εν
λόγω παράνοµη απόφαση, όπως προκύπτει και από το
συναποστελλόµενο έγγραφο.
Προβαίνοντας σε µια συνολική αποτίµηση της παρέµβασής µας
και του ανωτέρω αποτελέσµατος, που αποτελεί απόρροια της
συνδυασµένης αντίδρασης τόσο της Οµοσπονδίας µας όσο και του
Πρωτοβάθµιου Σωµατείου, µε ικανοποίηση διαπιστώνουµε ότι
κανένας αγώνας δεν πάει χαµένος όταν τα αιτήµατά µας είναι δίκαια
και εύλογα και όταν η δράση µας διέπεται από ορθή οργάνωση και
συστηµατικότητα.
Πρόθεσή µας φυσικά δεν είναι να πανηγυρίσουµε για αυτό το
αποτέλεσµα, το οποίο άλλωστε θεωρούµε τουλάχιστον αυτονόητο σε
µία κοινωνία που η αρχή της νοµιµότητας της δράσης της διοίκησης
και της προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένα. Σκοπός µας είναι να επισηµάνουµε την
ανάγκη για συλλογική και συστηµατική δράση και αντίδραση όλων
των εργαζοµένων. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική
στις δύσκολές εποχές που διανύουµε και που χαρακτηρίζονται από
την καταφανή προσπάθεια των εργοδοτών να φορτώσουν τις
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στις πλάτες των εργαζοµένων, ενώ
γνωρίζουν καλά ότι αυτοί οι ίδιοι και τα διάφορα “golden boys”
αποτελούν τους ηθικούς αυτουργούς της κρίσης αυτής.
Σας καλούµε να µην ενεργείτε κατευθυνόµενοι από το αίσθηµα
της ανασφάλειας και της ηττοπάθειας απέναντι σε κάθε απόφαση της
εργοδοσίας, καθώς το µόνο αποτέλεσµα µια τέτοιας συµπεριφοράς θα
είναι να εκµεταλλευτούν οι εργοδότες αυτή την ανασφάλεια και να
νιώσουν παντοδύναµοι. Αντίθετα, θα πρέπει µε τη δράση µας να

καταστήσουµε σαφές ότι η εργοδοσία είναι αυτή που θα πρέπει να
αισθάνεται ανασφαλής, καθώς χωρίς την προσφορά της εργασίας
των υπαλλήλων και των εργατών θα είναι αδύνατο να επιβιώσει.
Σας ζητάµε, λοιπόν, να ενηµερώνετε άµεσα την Οµοσπονδία για
κάθε τυχόν πρόβληµα που ενσκήπτει στον εργασιακό χώρο, καθώς η
συλλογική και οργανωµένη αντίδρασή αποτελεί το δραστικότερο και
αποτελεσµατικότερο όπλο των εργαζοµένων απέναντι στην ασυδοσία
κάποιων εκ των εργοδοτών.
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