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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2020

  

Συνάδελφοι,

  

η 1η Μάη είναι η μέρα που οι εργάτες όλου του κόσμου τιμούν τους νεκρούς της τάξης τους,
τους ηρωικούς εργατικούς-λαϊκούς αγώνες, τις εργατικές αιματηρές κατακτήσεις, στην
ανειρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας. Είναι μέρα-σύμβολο στον αγώνα για την
κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο

  

Αποδίδουμε φόρο τιμής στα χιλιάδες θύματα της εργατικής τάξης, στη χώρα μας αλλά και
σε όλο το κόσμο, που βρέθηκαν εκτεθειμένα στην πανδημία του κορωνοϊού για τα κέρδη των
λίγων. 
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Δυναμώνουμε ακόμη περισσότερο την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στους γιατρούς, τους
νοσηλευτές, σε όσους δίνουνε άνιση μάχη με την πανδημία, εξαιτίας των τεράστιων
ελλείψεων στη Δημόσια Υγεία, που οδήγησαν οι εγκληματικές πολιτικές όλων των
κυβερνήσεων σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Πολιτικές που εμπορευματοποίησαν ακόμη
περισσότερο την Υγεία, για να στηριχτεί η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων.

  

Η 1η Μάη μας θυμίζει την τεράστια αλήθεια ότι ο πιο θανατηφόρος ιός είναι ο
καπιταλισμός.

  

Επιδίωξη του μεγάλου κεφαλαίου, της ΕΕ και των κυβερνήσεών τους είναι τα «έκτακτα»
αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν με αφορμή της πανδημίας να παραμείνουν

  

Προετοιμαζόμαστε από τώρα και για την επόμενη μέρα, με ενίσχυση της οργάνωσής μας σε
κάθε χώρο δουλειάς για να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να διεκδικήσουμε
όλες τις ανάγκες μας.

  

Ο δικός μας αγώνας για την επόμενη ημέρα αφορά την υγεία, τη ζωή, την καθημερινή μας
επιβίωση.

  

Ο δικός μας δρόμος έχει ως μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών.

    
    -  Να παρθούν πίσω καταργηθούν όλες οι ΠΝΠ και οι αντεργατικές διατάξεις.  
    -  Απαιτούμε διαγραφή των χρεών όλων των εργατικών οικογενειών.  
    -  Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  
    -  Απαλλαγή από τις χρεώσεις σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο.  
    -  Να μην υπάρχουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, νερού.  
    -  Να ανασταλούν όλες οι πληρωμές προς Δημόσιο, τράπεζες. Να καταργηθούν οι
πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας και οι κατασχέσεις.   
    -  Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης.  
    -  Άμεση κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας με προσλήψεις
μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη δικαιώματα. Κάλυψη όλων των
αναγκών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και υποδομές που απαιτούνται για την πλήρη
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λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και έρευνας.   
    -  Να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων στους χώρους δουλειάς.   
    -  Σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Κατάργηση όλων των αρνητικών μεταβολών στις
συμβάσεις των εργαζομένων.   
    -  Να ανακληθούν όλες οι απολύσεις και να διασφαλιστούν οι πολιτικές και
συνδικαλιστικές ελευθερίες, κι όλα τα δικαιώματα στο μισθό, στο χρόνο εργασίας, στην
άδεια.   

  

Συμμετέχουμε στις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε
όλες τις πόλεις της χώρας με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας
χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες, καθώς και διατηρώντας τις απαραίτητες
αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων

  

Παραμένουμε όρθιοι και δυνατοί γιατί ο αγώνας τώρα ξεκινά

  

Το ΔΣ
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