Την Παρασκευή 12 Γενάρη απεργούμε και διαδηλώνουμε για να μην περάσει το πολυνομοσχέδιο που, με τη
συναίνεση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι, θέλει να καταργήσει τον πρωτοβάθμιο συνδικαλισμό και να ξεπουλήσει
στους τραπεζίτες και στα κοράκια του κεφαλαίου τα σπίτια του λαού και τη δημόσια περιουσία.
Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. καλεί κάθε εργαζόμενη/ο, άνεργη/ο και νεολαίο να δώσει βροντερό παρόν στην
απεργίαπου οργανώνεται από τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις συνελεύσεις τους, ομοσπονδίες και
εργατικά κέντρα με αποφασιστική ενωτική συμβολή των μαχόμενων δυνάμεων αριστεράς, των ταξικών
δυνάμεων, μιας απεργίας "των κάτω" και "από τα κάτω".
Απεργούμε και παλεύουμε:
Γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε το μοναδικό όπλο μας, το δικαίωμα μας στην απεργία, την
οργάνωση, την συλλογική πάλη και δράση. Ενάντια στην καταστολή και τις διώξεις των
αγωνιστών του κινήματος.
Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στην παράδοση του δημόσιου πλούτου στους επιχειρηματικούς
ομίλους.
Διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, για ΣΣΕ εργασίας
παντού, για μαζικές προσλήψεις, για να πάρουμε πίσω όλα τα κλεμμένα.
Ενάντια στους πλειστηριασμούς και την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από
τράπεζες και κράτος.
Για να σταματήσει η διαρκής φοροληστεία, για να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ και κάθε είδους
χαράτσια, για διαγραφή χρεών των λαϊκών οικογενειών.
Απεργούμε και παλεύουμε:
Για να βάλουμε τέλος στο σύνολο των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων, των μνημονίων που θα
συνεχίζονται αιώνια αν δεν τους ανατρέψουμε.
Eνάντια στο δημοσιονομικό σφαγείο της ΕΕ και του ΔΝΤ, των πλεονασμάτων που βγαίνουν από
το αίμα και τον ιδρώτα μας, για να τρέφουν τα κέρδη και τα επενδυτικά όνειρα των
καπιταλιστών.
Eνάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που συνεχίζει και κλιμακώνει την πιο "μαύρη" δεξιά
πολιτική, δεν διστάζει να αφαιρέσει και τα πιο στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα για να πιάσει
τους στόχους των δανειστών - ληστών. Γι αυτό παίρνει τα εύσημα της ΕΕ, των Αμερικάνων, του
ΣΕΒ, της ΝΔ, όλης της αστικής, κοινοβουλευτικής "αντιπολίτευσης".
Παλεύουμε για να για να μη ζήσουμε το ζοφερό «μεταμνημονιακό μέλλον» που μας τάζει η κυβέρνηση, την
κανονικότητα των αμέτρητων αντεργατικών νόμων που ήρθαν για να μείνουν, της δουλειάς των 300 ευρώ,
της κατάργησης των δημοσιών παροχών και αγαθών, της απλήρωτης εργασίας, του συνεχούς 12ωρου και
14ωρου για ένα κομμάτι ψωμί, της δουλειάς την Κυριακή, της σφαγής των συντάξεων.
Για να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο στην κοινωνία που τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς θα είναι
πάνω από τα δικαιώματα του κεφαλαίου, των εκμεταλλευτών, των «επενδυτών». Για διαγραφή του
χρέους, την έξοδο από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Απεργούμε για ολόκληρη και όχι για μισή ζωή, για να ζήσουμε
σαν άνθρωποι και όχι να επιβιώνουμε σαν δούλοι.

Καταδικάζουμε τη λυσσαλέα προσπάθεια των ρετιρέ του κυβερνητικού και εργοδοτικού
συνδικαλισμού να βοηθήσουν με κάθε τρόπο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να περάσει το νέο
μνημονιακό σφαγείο της 3ης και 4ης αξιολόγησης χωρίς αντίσταση, με ένα .... απογευματινό
συλλαλητήριο για να βγει η υποχρέωση.
Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της ΝΔ, του Κινήματος Αλλαγής (πρώην ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι) και
ΣΥΡΙΖΑ, σε αγαστή συνεργασία στα τριτοβάθμια και πολλά δευτεροβάθμια όργανα,
καταψηφίζουν την απεργία. Φοβούνται ότι έρχεται θύελλα, γι αυτό δεν θέλουν "να κουνηθεί
φύλλο"!

[

Δεν θα μας εμποδίσουν! Οι απεργιακές αποφάσεις πληθαίνουν. Να φτάσει παντού το απεργιακό
μήνυμα! Το μαχόμενο εργατικό κίνημα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, χωρίς αναμονή.

]

Ο αντιαπεργιακός νόμος θα μείνει στα χαρτιά! Το δικαίωμα της απεργίας είναι
αδιαπραγμάτευτο! Το έχουμε κατακτήσει με αμέτρητες θυσίες και αίμα! Δεν επιτρέπουμε σε
κανέναν να το αγγίξει!
Οι εργαζόμενοι δεν θα παραδοθούν στις ορέξεις των αφεντικών και της τρόικας. Με αγωνιστική,
ταξική ενότητα και ορμή, σε ρήξη με τον υποταγμένο συνδικαλισμό, μπορούμε να νικήσουμε!
Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. καλεί όλες τις δυνάμεις της μαχόμενης αριστεράς στο κίνημα σε κοινό
αγωνιστικό μέτωπο για να στηρίξουμε την αντεπίθεση του εργατικού κινήματος ενάντια σε
κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ, για να μην περάσουν τα νέα μέτρα για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας
λεηλάτησαν.

Την Παρασκευή 12 Γενάρη

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
και ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ με συνέχιση της απεργίας και τη Δευτέρα 15 Γενάρη
[μέρα ψήφισης του αντιδραστικού νόμου]

-Να μην περάσει η αντιαπεργιακή ρύθμιση
-Να μην περάσουν τα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης
-Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση στους χώρους δουλειάς
-Όλη η εξουσία στις γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων

