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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ένωση Μονίμων & ∆οκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ συμμετέχει στην 24ωρη
πανεργατική απεργία που έχουν εξαγγείλει ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ την Τετάρτη 6/4
Τα προβλήματα που βιώνουμε όλοι μας είναι τεράστια, ιδιαίτερα το
τελευταίο διάστημα που έχει ξεσπάσει ένας ακόμη άδικος πόλεμος στην
Ευρώπη. Η ανασφάλεια, η αβεβαιότητά και η αγωνία για το μέλλον μας είναι μια
καθημερινότητα με την οποία δε μπορούμε να συμβιβαστούμε. Η φτώχεια, η
ανεργία και η ακρίβεια που έχει σφίξει σαν θηλιά το λαιμό όλων μας δεν
αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του
πολέμου στην Ουκρανία.
Η αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης μετρά ήδη τρία
χρόνια και τ’αποτελέσματα της δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό σε όλους μας. Με
τους αγώνες μας μόνο θα καταφέρουμε να αλλάξουμε την κατάσταση για να
επαναφέρουμε το κοινωνικό κράτος και την προστασία της εργασίας απέναντι
στην εργοδοτική αυθαιρεσία.
∆ιεκδικούμε να καταργηθεί ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη που βάζει
στο γύψο τα συνδικάτα και τα εργασιακά δικαιώματα. ∆ιεκδικούμε αυξήσεις σε
μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας. ∆ιεκδικούμε ισχυρό σύστημα δημόσιας
υγείας και αποτελεσματικό σύστημα δημόσιας παιδείας για τη λαϊκή οικογένεια.
Είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε πίσω τις ζωές μας, είμαστε
αποφασισμένοι να δώσουμε μαζική απάντηση για το ζοφερό μέλλον που έχουν
σχεδιάσει για εμάς και τα παιδιά μας. Όλοι στην πανεργατική απεργία την
Τετάρτη 6 Απρίλη και στην απεργιακή συγκέντρωση.
Ενώνουμε τις φωνές μας και διεκδικούμε:






Επαναφορά της προστασίας της εργασίας και των εργαζομένων
Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων σε όλους τους κλάδους
Λήψη μέτρων για την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων
Αυξήσεις στους μισθούς όχι στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια
Οι λαοί χρειάζονται ειρήνη-Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς
Προσυγκέντρωση στα γραφεία της Ένωσης στις 10πμ
Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 6 Απριλίου
στις 11πμ στην Πλ. Κλαυθμώνος
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