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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στον χώρο
των Μ.Μ.Ε. στη χθεσινή συνεδρίασή της αποφάσισε, μεταξύ άλλων,
τη δημιουργία ενός ευρύτατου αποτελεσματικού μετώπου απέναντι
στην κυβέρνηση και την εργοδοσία για το θέμα των ΣΣΕ με τη
συμπόρευση όλων των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών στην κοινή
προσπάθεια ανατροπής της πολιτικής ισοπέδωσης των συλλογικών
και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
Πρόκειται για το κυρίαρχο θέμα του κλάδου, που ανέκυψε με
ακόμα μεγαλύτερη σφοδρότητα πριν από λίγες μέρες και αφορά
άμεσα όλους τους συνάδελφους του κλάδου, καθώς στην
πραγματικότητα καταργούνται πλέον εντελώς οι κλαδικές μας

συμβάσεις εργασίας. Η κυβέρνηση ξεπέρασε κάθε όριο πρόκλησης,
ψηφίζοντας το νόμο του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο  βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει πάλι την Τετάρτη, 2
Νοεμβρίου για να καθορίσει την κοινή γραμμή αντίδρασης για την
ανατροπή στην πράξη του νέου νόμου. Η εφαρμογή του
συγκεκριμένου αντισυνταγματικού θεσμικού πλαισίου σε συνδυασμό
με το επαπειλούμενο «κούρεμα» των ασφαλιστικών Ταμείων, τον
στραγγαλισμό των εργασιακών δικαιωμάτων, τις ομαδικές
απολύσεις, την ανεργία, την αφαίμαξη των συντάξεων δημιουργεί
σκόπιμο χάος κατά του κόσμου της εργασίας και παραδίνει τους
εργαζόμενους βορά στα χέρια των εργοδοτών.
Οι Ενώσεις του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου σε συνεργασία
και με τις ευρύτερες δυνάμεις των εργαζομένων είμαστε
υποχρεωμένοι να ανατρέψουμε τον εργασιακό Μεσαίωνα. Ως εδώ.
Δεν θα αφήσουμε τους εργαζόμενους να γίνουν τα θύματα της
εργοδοσίας, και της κυβέρνησης της τρόικας. Αυτό το πλαίσιο θα
ανατραπεί με κάθε τρόπο.
Στους εκβιασμούς και στην τρομοκρατία τους, οφείλουμε σύσσωμοι
να αντιτάξουμε την αγωνιστικότητά μας μέχρι τέλους. Κανείς
μόνος του στην κρίση.
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