Ανεπιθύμητη η Υπουργός Εργασίας στο Γαλάτσι

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, αυξήσεις
στους μισθούς, να πάρουμε από τα κέρδη του κεφαλαίου!
Μια υπουργός θυμήθηκε το Γαλάτσι! Έρχεται μάλιστα να
μας μιλήσει για τη… «Δίκαιη ανάπτυξη με αξιοπρεπή
εργασία». Είναι η υπουργός Εργασίας Ε. Αχτσιόγλου, η
οποία έχει αναλάβει εργολαβικά στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την υλοποίηση με τον πιο πιστό
τρόπο της βαθιά αντεργατικής πολιτικής της ΕΕ, του ΔΝΤ
και του κεφαλαίου ειδικά στο πεδίο των εργασιακών δικαιωμάτων.
Ας θυμηθούμε τι έχει γίνει επί υπουργίας της…
- Έχει εκτιναχθεί στα ύψη η ελαστική εργασία, με το
56% των νεοπροσλαμβανόμενων να εργάζονται με
συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης,
χωρίς να είναι επιλογή τους!
- Η επίσημη ανεργία υποτίθεται ότι μειώνεται καθώς
όπως διαλαλούν το 2017 έκαναν 2,4 εκατ. προσλήψεις.
Υπάρχουν όμως και 2,25 εκατ. νέες απολύσεις, και
το ποσοστό επίσημης ανεργίας παραμένει πάνω από
20%.
- Ένας στους δύο νέους δεν βρίσκει δουλειά. Τα μεροκάματα για αυτούς είναι 200-300 ευρώ, με την παρούσα
κυβέρνηση να συνεχίζει το μνημονιακό καθεστώς που
θέλει χαμηλότερους μισθούς για τους νέους κάτω των
25 ετών.
- Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι μιας χρήσης, ακόμα
και μίας ώρας την εβδομάδα! Το 2017, 10.000 εργαζόμενοι απασχολούνταν 1-2 ώρες την εβδομάδα, ενώ
κάτω από 10 ώρες 111.000 εργαζόμενοι. Επίσης, 245.672
εργάζονταν 10,1-20 ώρες/βδομάδα και 218.302 20,1-35
ώρες/βδομάδα.
- Τα μεροκάματα που αντιστοιχούν στην ελαστική εργασία, που έχει γενικευτεί επί ημερών της κας Αχτσι-

όγλου, είναι πείνας για χιλιάδες εργάτες. Κάτω από
500 ευρώ λαμβάνουν 413.285 μερικώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι, ή 1 στους 5! Δεν ξεπερνούν τα 1000
ευρώ πάνω από 1,1 εκατ. εργαζόμενοι.
- Επί ημερών της οι επιδοτούμενοι άνεργοι παραμένουν
σε ποσοστό μόλις 1 στους 10! Την ίδια ώρα γιγαντώνονται τα προγράμματα επιδότησης των εργοδοτών και
του κεφαλαίου, προσφέροντάς δημόσιο χρήμα, ως και
500 ευρώ το μήνα, για κάθε πρόσληψη.
Η κα Αχτσιόγλου και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για ποια
«αξιοπρεπή εργασία» και ποια «δίκαιη ανάπτυξη» μας
μιλάνε, όταν οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των 5,4 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός των Ελλήνων
εργαζομένων βρίσκεται στην 20η θέση εντός ΕΕ και σε
ακραία φτώχεια βρίσκεται 1 στα 4 νοικοκυριά;
Να θυμίσουμε τέλος ότι επί υπουργίας Αχτσιόγλου η
«αριστερή» κυβέρνηση κατάργησε ουσιαστικά το δικαίωμα στην απεργία στα πρωτοβάθμια σωματεία, σε αγαστή συμφωνία με ΕΕ-ΔΝΤ και βιομηχάνους, νομίζοντας
ότι έτσι θα σταματήσει κάθε απόπειρα εργατικής αντίστασης στους χώρους δουλειάς, κάθε τάση εργατικής
χειραφέτησης και αγώνα για την ανατροπή της πολιτικής υπέρ κεφαλαίου και ΕΕ.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η υπουργός Εργασίας είναι ανεπιθύμητη στο Γαλάτσι από τους εργαζόμενους,
τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τον κόσμο της εργασίας και τη νεολαία της περιπλάνησης.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το Καμίνι, την Τετάρτη 31/1, 6μμ
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