Ανοιχτή επιστολή
για την παναττική απεργία στις 17 Γενάρη 2012
των εργαζοµένων στην Ελληνική Χαλυβουργία που
εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση 4-1-2012
Συνάδελφε - συναδέλφισσα,
Σου απευθύνουµε θερµό ταξικό χαιρετισµό. Το 2012 µπορεί να γίνει
η "δική µας χρονιά", της εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης. Δεν πρέπει
να χάσουµε ούτε λεπτό, είναι η ώρα της οργάνωσης και της δράσης.
Συνεχίζουµε αταλάντευτα την απεργιακή µας κινητοποίηση που
ξεκινήσαµε στις 31 Οκτώβρη, χωρίς να µας φοβίζουν οι απολύσεις
και οι εκβιασµοί της εργοδοσίας. Θα συνεχίσουµε µέχρι να
ικανοποιηθούν τα αιτήµατά µας. Να γυρίσουν πίσω οι απολυµένοι και
να συνεχίσουµε να δουλεύουµε όλοι µε τα ωράρια και τα
µεροκάµατα που προβλέπονται από τις συµβάσεις µας. Για µας δεν
υπάρχουν απολυµένοι και µη, είµαστε όλοι απολυµένοι, µε αυτό το
πνεύµα παλεύουµε.
Ο αγώνας µας στηρίζεται απ' όλη την εργατική τάξη, τα λαϊκά
στρώµατα, µε ένα πρωτόγνωρο κύµα έµπρακτης αλληλεγγύης
και συµπαράστασης. Έχει προκαλέσει το θαυµασµό όλων των
εργαζοµένων και της νεολαίας. Απ' όλες τις γωνιές της Ελλάδας και
από το εξωτερικό έρχονται µηνύµατα συµπαράστασης. Όλοι οι τίµιοι
εργάτες, ακόµα και εκείνοι που αντιµετωπίζουν µε φόβο και
δυσπιστία τους αγώνες, ή δεν πιστεύουν στην αποτελεσµατικότητα
τους, τον θεωρούν δικό τους αγώνα. Καταλαβαίνουν ότι µια νίκη
των χαλυβουργών θα είναι νίκη όλων των εργαζοµένων. Θα
δηµιουργήσει
αυτοπεποίθηση,
αγωνιστικό
κλίµα,
καλύτερες
προϋποθέσεις ώστε το παράδειγµα της Χαλυβουργίας να το
ακολουθήσουν και άλλοι χώροι δουλειάς.
Συνάδελφε - συναδέλφισσα,
Τα µέτρα που πήρε ο Μάνεσης δεν αφορούν µόνο τη Χαλυβουργία.
Ήδη έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται σε αρκετούς χώρους, σε
πολλούς κλάδους. Ο στόχος είναι να γενικευτούν σε όλους τους
χώρους. Μπροστά µας έρχεται βαρύς χειµώνας και πρέπει να
προετοιµαστούµε για µεγάλους, σκληρούς και µακροχρόνιους
αγώνες. Το µαύρο µέτωπο ΕΕ, εργοδοσίας και κυβέρνησης, µας
ετοιµάζει µια χρονιά χειρότερη από την προηγούµενη. Αυτό δεν
αλλάζει µε σιχτιρίσµατα και αναµονές, µε κοινωνικούς διαλόγους,
ούτε µε ατοµικές προσπάθειες. Αυτό ο καθένας µας το γνωρίζει.
Δεν αλλάζει, όµως, ούτε και µε τους αγώνες που ξέραµε µέχρι
τώρα. Απαιτεί να οργανωθούµε σε όλους τους χώρους δουλειάς, να
συγκροτήσουµε γερά κλαδικά συνδικάτα, µε στηρίγµατα σε όλους
τους χώρους δουλειάς, εργοστασιακά σωµατεία, σωµατειακές
επιτροπές. Απαιτεί αλλαγή των συσχετισµών σε όλους τους χώρους.

Να τελειώνουµε µε τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό,
που είναι µε την πλευρά της εργοδοσίας, που ταυτίζει το δικό µας
συµφέρον µε αυτό της εργοδοσίας. Εµείς, όµως, γνωρίζουµε από την
πείρα µας ότι τέτοιο πράγµα δεν µπορεί να υπάρξει. Απαιτεί κάθε
αγώνας να στηρίζεται απ' όλους τους εργαζόµενους όπως ο δικός
µας αγώνας. Χωρίς αυτά δύσκολα θα αντιµετωπίσουµε τα νέα
κυβερνητικά αντεργατικά µέτρα του 2012, που είναι ακόµα
χειρότερα από αυτά που πήγε να περάσει ο Μάνεσης στη
Χαλυβουργία.
Σας καλούµε να πάρετε στα χέρια την υπόθεση της παναττικής
- πανεργατικής απεργίας στις 17 Γενάρη, που αναγκάστηκαν
να αποφασίσουν τα Εργατικά Κέντρα της Αττικής. Να
νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς σε όλους τους κλάδους. Να
αποτελέσει την απαρχή σκληρών αγώνων που πρέπει να
οργανώσουµε µέσα στο 2012, µε πρωτοπόρους τους βιοµηχανικούς
εργάτες. Για να µην περάσουν τα νέα βάρβαρα µέτρα, για να
ανατρέψουµε µια σειρά άλλα που έχουνε παρθεί, να περάσουµε στην
αντεπίθεση µέχρι να πάρουµε στα χέρια µας όλο τον πλούτο που µας
ανήκει. Να δείξουµε τη δύναµή µας, ότι εµείς είµαστε οι παραγωγοί
του πλούτου, "ότι χωρίς εµάς γρανάζι δεν γυρνά, ότι µπορούµε
χωρίς αφεντικά".
Συνάδελφε - συναδέλφισσα,
Με τη συµµετοχή σου στην απεργία προσφέρεις την καλύτερη
αλληλεγγύη στον αγώνα µας, βοηθάς όµως και τον εαυτό σου. Αν
χάσουµε εµείς θα χάσεις και εσύ. Αν κερδίσουµε εµείς θα κερδίσεις
και εσύ, θα κερδίσουµε όλοι µας. Στις 17 Γενάρη δεν απεργείς µόνο
για µας αλλά και για τον εαυτό σου, για ολόκληρη την τάξη µας,
ενάντια και στο δικό σου εργοδότη, ενάντια συνολικά στην τάξη των
εργοδοτών. Ηρθε η ώρα να ξεσηκωθούµε, το οφείλουµε σε αυτούς
που πάλεψαν πριν από µας, στους νεκρούς του αγώνα. Το οφείλουµε
στα παιδιά µας για να µπορούµε να τα κοιτάµε µε υπερηφάνεια στα
µάτια, λέγοντας τους ότι δε γονατίσαµε, δεν τα προδώσαµε. Εµείς
αυτό προσπαθούµε να κάνουµε όλο αυτό το διάστηµα. Στηριζόµαστε
απ' όλους τους εργαζόµενους και αυτό µας δίνει κουράγιο, µας
µεγαλώνει την ευθύνη. Τώρα είναι η ώρα όλοι µαζί, εργάτες,
αυτοαπασχολούµενοι, συνταξιούχοι, νέοι, να κάνουµε ένα βήµα
µπροστά µε µπροστάρηδες τους εργάτες. Ζήτω η εργατική
αλληλεγγύη. Η νίκη των χαλυβουργών θα είναι πριν απ' όλα
νίκη όλων των εργατών.

