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Η Οµοσπονδία µας πραγµατοποίησε στις 4 Ιουνίου 2010 την
ολοµέλεια του ∆ιοικητικού της συµβουλίου.
Κοινή διαπίστωση όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
είναι ότι οι εργαζόµενοι βρίσκονται στη δίνη της καταστροφής όλων των
εργασιακών, ασφαλιστικών και οικονοµικών τους δικαιωµάτων.
Οι ΣΣΕ, οι εργασιακές σχέσεις, η κοινωνική ασφάλιση βρίσκονται
στο κρεµατόριο της Ε.Ε και του ∆.Ν.Τ , τα αντιλαϊκά µέτρα διαδέχονται
το ένα το άλλο και επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόµενους, τους
συνταξιούχους και τους ανέργους.
Βιώνουµε µια καθαρή λεηλασία µε µονοµερή µέτρα εις βάρος των
εργαζοµένων και των συνταξιούχων που καλούνται να πληρώσουν και να
επωµισθούν όλα τα βάρη στις πλάτες τους, να πληρώσουµε πάλι εµείς
επειδή φταίνε άλλοι, αυτοί που διαχειρίστηκαν και άσκησαν εξουσία και
πολιτικές σε βάρος των εργαζοµένων, για την κερδοσκοπία, το
προσωπικό όφελος και τις αγορές.
Η κυβέρνηση είτε από ανεπάρκεια, είτε ως εκτελεστής άνωθεν
εντολών και κάτω από το βάρος του χρέους, για το οποίο και η ίδια
φέρει µεγάλο µερίδιο ευθύνης, νοµοθετεί αντεργατικά και αντικοινωνικά
µέτρα καταργώντας όσα µε αγώνες και θυσίες έχουµε κατακτήσει εδώ
και χρόνια.
Οι εργαζόµενοι απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που µας οδηγούν σε
έναν εργασιακό µεσαίωνα θα πρέπει να απαντήσουν µε ενωτικούς
µαζικούς αγώνες και µε αποφασιστικότητα να διεκδικήσουν µια
διαφορετική οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική.
Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ενωµένοι, έξω και µακριά από
ψευτοδιλήµµατα, µε την ΓΣΕΕ να αναλαµβάνει ουσιαστικές
πρωτοβουλίες εγκαταλείποντας κάθε αναστολή, µε επισκέψεις στους
εργασιακούς χώρους µε σκοπό να ανεβάσει το ηθικό των εργαζοµένων,
να ενηµερώσει, να προτρέψει, να καταρρίψει το επιχείρηµα ότι τίποτα
δεν µπορεί να γίνει και αφότου αντιληφθούµε όλοι, ότι ατοµική ευθύνη
έχει και κάθε εργαζόµενος ξεχωριστά, να αντισταθούµε, να απαντήσουµε
πιο δυναµικά, πιο αποφασιστικά και σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου, µε την
καθολική και συνεχή συµµετοχή µας στις απεργιακές κινητοποιήσεις,

διότι το διακύβευµα αυτή τη στιγµή δεν είναι να χάσουµε κάτι,
κινδυνεύουµε να τα χάσουµε όλα.
Η Οµοσπονδία µας ενώνει τη φωνή της µε όλους τους εργαζόµενους
και απαιτεί εδώ και τώρα να καταργηθεί κάθε αντεργατικό,
αντιασφαλιστικό µέτρο που υπαγορεύεται από σύµφωνα σταθερότητας,
και µνηµόνια που µε εγκληµατικό τρόπο συνυπέγραψε η κυβέρνηση µε
την τρόϊκα. Απαιτούµε και θα αγωνισθούµε για:
Άµεση διαδικασία υπογραφής ικανοποιητικών ΣΣΕ, που θα
διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώµατα, τις ελεύθερες συλλογικές
διαπραγµατεύσεις και τις θέσεις εργασίας. Ο Ιδιωτικός τοµέας της
οικονοµίας δεν µπορεί και δεν πρέπει να θιγεί, διότι είναι το µοναδικό
όχηµα πλέον για την έξοδο από την ύφεση και την κρίση. Ο ΟΜΕ∆ και ο
θεσµός της διαιτησίας πρέπει να διατηρηθούν και να προστατευτούν.
Το ασφαλιστικό σύστηµα επιβάλλεται να διατηρήσει το δηµόσιο,
καθολικό, υποχρεωτικό και κοινωνικό του χαρακτήρα, δεν αρκεί να είναι
οικονοµικά βιώσιµο. Θα πρέπει επιτέλους µια σοσιαλιστική κυβέρνηση
να αντιληφθεί ότι το ζητούµενο είναι να έχει πρώτα από όλα κοινωνική
αποτελεσµατικότητα. Τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων
είναι αδιαπραγµάτευτα.
Πρέπει να σταµατήσει η κυβερνητική τροµοκρατία µε το
ψευτοδίληµµα της χρεοκοπίας που στόχο έχει να γίνει αδιαµαρτύρητα
αποδεκτή η αντιασφαλιστική θύελλα. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις,
µε ποιο σκεπτικό αυξάνεται, τόσο βάναυσα ο εργασιακός βίος και ποιος
εργαζόµενος ιδιαίτερα του ιδιωτικού τοµέα που είναι κοντά στην
συνταξιοδότηση θα µπορέσει να αντέξει την αύξηση αυτή, αφού πρώτα
βέβαια είναι τυχερός και δεν θα έχει απολυθεί λόγω ηλικίας.
Πώς οι νέες γενιές θα πληρώσουν το βαρύτατο τίµηµα, όταν το
κράτος αποσύρεται, ανατρέπει τον χαρακτήρα αναδιανοµής και
αποδιαρθρώνει το χρηµατοδοτικό µηχανισµό της κοινωνικής ασφάλισης;
Συµπερασµατικά, ο λογαριασµός για άλλη µια φορά στέλνεται στους
µισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Καταδικάζουµε µε τον πιο έντονο τρόπο την στοχοποίηση των
αµοιβών των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα ως αποκλειστικά
υπεύθυνων για την ύφεση. Την κρίση την δηµιούργησαν οι πολιτικές της
Τρόϊκας και των εκάστοτε κυβερνήσεων και αυτοί είναι υπεύθυνοι για
την κατάντια της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Ο ιδιωτικός τοµές έχει εδώ και αρκετά χρόνια κακοπληρωµένους και
ανασφαλείς εργαζόµενους και αν όλα αυτά γίνονται για την περαιτέρω
περικοπή των µισθών και την βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας,
ενηµερώνουµε τα βαµπίρ της κυβέρνησης και της τροϊκας ότι οι
εργαζόµενοι πλέον δεν έχουµε άλλο αίµα για να πιουν.

Ειδικότερα για τους εργαζόµενους στη Χηµική Βιοµηχανία θα πρέπει
επιτέλους να σταµατήσουν οι πειραµατισµοί και τα πορίσµατα των
διαφόρων επιστηµόνων εξ αποστάσεως.
Ο εργασιακός αυτός χώρος είναι ο πλέον βεβαρηµένος. Οι
εργαζόµενοι χαµηλόµισθοι στο σύνολό τους, είναι καθηµερινά σε επαφή
µε επικίνδυνα τοξικά και καρκινογόνα υλικά και θα πρέπει επιτέλους
κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και πριν βγάλουν επιστηµονικά
πορίσµατα να επισκεφθούν τους χώρους αυτούς και τότε θα έχουν την
δυνατότητα να αντιληφθούν ότι η Χηµική βιοµηχανία ταυτίζεται
απόλυτα µε τον κλάδο των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελµάτων.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
∆ηλώνουµε αποφασισµένοι να αντισταθούµε στη λεηλασία και
τον σφαγιασµό των εργασιακών και ασφαλιστικών µας
δικαιωµάτων.
Θα αγωνισθούµε µαζί µε όλους τους εργαζόµενους για:
- Αποτροπή της αποδόµησης του θεσµού και άµεση υπογραφή
ΣΣΕ.
- Στήριξη του θεσµού ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆)
- Ανάκληση του µνηµονίου που οδηγεί τα εργασιακά και
ασφαλιστικά µας δικαιώµατα στον εργασιακό µεσαίωνα.
- Προστασία του κλάδου των ΒΑΕ.
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