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Εργατική Πρωτομαγιά 2020
Συναδέλφισσες,συνάδελφοι
Η Εργατική Πρωτομαγιά, είναι η μέρα της Εργατικής Τάξης. Η μέρα που συμβολίζει
τους αγώνες των εργαζομένων για την κοινωνική απελευθέρωση και την απαλλαγή τους
από τα δεσμά της εκμετάλλευσης.
Ο Αγώνας των εργατών του Σικάγο το 1886 αλλά και μεταγενέστερα για την
καθιέρωση του 8ώρου, την ύπαρξη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τα Συνδικαλιστικά
Δικαιώματα, την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της Παιδείας, της Υγείας κτλ παραμένει
όμως επίκαιρος.
Στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία, με εργαλείο τα επαναλαμβανόμενα
Μνημόνια, οδηγηθήκαμε στην κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων ενός αιώνα. Η
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, οι μειώσεις Μισθών και συντάξεων, η
υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών σε υγεία και παιδεία, η κατάργηση του 8ώρου, η
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η καθιέρωση της απλήρωτης και
ανασφάλιστης εργασίας και πρόσφατα η αμφισβήτηση του δικαιώματος στην απεργία,
είναι μερικές πτυχές της ασκούμενης μνημονιακής πολιτικής.
Η πανδημία του κορωνοϊου που έπληξε και την χώρα μας, απέδειξε με τον πλέον
χαρακτηριστικό και δυστυχώς τραγικό τρόπο τα αποτελέσματα της απαξίωσης και
υποβάθμισης δομών που στηρίζουν κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία. Οι τραγικές
ελλείψεις προσωπικού στις Δημόσιες Υπηρεσίες, η έλλειψη υποδομών, τα νοσοκομεία που
έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια και ποτέ δεν άνοιξαν είναι αποτελέσματα
συγκεκριμένων πολιτικών. Απ΄την κατάσταση αυτήν άλλωστε δεν ξέφυγαν ούτε οι
φορολογικές υπηρεσίες, όπου οι εργαζόμενοι βρέθηκαν για μια ακόμη φορά στη πρώτη
γραμμή, χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, χωρίς υλικοτεχνική υποδομή και εντός
ενός χαοτικού, φορολογικού και διοικητικού συστήματος υπερέβαλαν εαυτόν,
προκειμένου οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν και να ανταποκριθούν στις αυξημένες
ανάγκες της περιόδου και των πολιτων.
Ο φετινός εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς πρέπει να αποτελέσει την
αφετηρία για την κινητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων, Δημόσιου και Ιδιωτικού
τομέα, ενάντια στη μονιμοποίηση των μνημονίων για την επανάκτηση των δικαιωμάτων
και των κατακτήσεών μας.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες το μήνυμα της Πρωτομαγιάς παραμένει επίκαιρο όσο
ποτέ.
Τα Δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων δεν διαπραγματεύονται.
Ενωμένοι αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματα μας.

