Κείμενο για το Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ
- ΑΔΕΔΥ, 31/10/2012
Πόσες ακόμη 24ωρες ψόφιες απεργίες θα κηρύξουν
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, χωρίς στόχο και προοπτική νίκης;
Εμπρός για μια πραγματική Γενική Απεργία Διαρκείας,
για να γκρεμίσουμε τα αντεργατικά μέτρα
Το Μνημόνιο 3 είναι εδώ, οι νέες αντεργατικές ρυθμίσεις είναι εδώ, και
εισάγονται προς ψήφιση στη Βουλή. Η κυβέρνηση, παρά το παιχνίδι των
εντυπώσεων που παίζουν τις τελευταίες ημέρες τα κόμματα που την
συναποτελούν, είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση των εντολών των
αφεντικών και της Τρόικας. ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ετοιμάζονται για μια ακόμη
απεργία-άσφαιρη τουφεκιά. Θα έχουν κάνει και πάλι το καθήκον τους, αλλά το
γκολ θα το έχουμε δεχτεί από τα αποδυτήρια.
ΓΣΕΕ: Γραμματεία Συμφιλίωσης Εργατών Εργοδοτών
Η ΓΣΕΕ υπερηφανεύεται στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά συνδικάτα πως είναι η πιο
μαχητική συνομοσπονδία, έχοντας κηρύξει 15 απεργίες τα τελευταία 2,5
χρόνια. Οι απεργίες μιας ημέρας, με την εκ των πραγμάτων μικρή συμμετοχή,
είναι το καλύτερο μέσο για να αχρηστεύσουν οι ξεπουλημένοι γραφειοκράτες
συνδικαλιστές το πιο ισχυρό μας όπλο: τη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, τη γενική απεργία
διαρκείας.
Η ΓΣΕΕ λειτουργώντας ως παράρτημα του ΣΕΒ φροντίζει να εκτονώνει
τη συσσωρευμένη οργή των εργαζομένων, για το συνεχές πετσόκομμα
κατακτήσεων που έχουμε κερδίσει ως εργατική τάξη μετά από διαρκείς
αγώνες. Οι εργατοπατέρες με τη σύνεση και τον ρεαλισμό τους, μας οδηγούν
από ήττα σε ήττα. Ξέρουμε πλέον καλά, πως από επαγγελματίες και
κομματικούς συνδικαλιστές δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτε. Έχουν πάρει
θέση στο πλευρό των αφεντικών και των κυβερνώντων. Δύο επιλογές μας
απομένουν: ή θα παραδοθούμε στις επιθέσεις της εργοδοσίας και της
εξουσίας, ή θα οργανώσουμε τον αγώνα μόνοι μας, βασιζόμενοι στην ενότητα
και την αλληλεγγύη.
Καμία αυταπάτη! ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ…μούγκα και υποταγή!
Ας δημιουργήσουμε το αντίπαλο δέος, ας χτίσουμε την Γενική Απεργία
Διαρκείας.
- με καθημερινές μάχες στους χώρους δουλειάς ενάντια σε μειώσεις μισθών,
απολύσεις,
μη καταβολή δεδουλευμένων
- με μαχητικές κλαδικές απεργίες και καταλήψεις
- με διακλαδική αλληλεγγύη για ουσιαστική στήριξη όσων κλάδων και
εργασιακών
χώρων αγωνίζονται
- με μαχητικά σωματεία βάσης και λαϊκές συνελεύσεις γειτονιάς
- με καθημερινές διαδηλώσεις και καταλήψεις δημοσίων κτιρίων
- με ταμεία αλληλοβοήθειας για την στήριξη των ανέργων, των απλήρωτων

εργαζόμενων,
των χαμηλοσυνταξιούχων
- με οργανωμένη αντίσταση και αυτοάμυνα στην εργοδοτική, κρατική και
φασιστική τρομοκρατία
Η γενική απεργία διαρκείας δεν είναι τίποτα λιγότερο από την γενικευμένη
κοινωνική εξέγερση. Η παραγωγή πρέπει να μπλοκαριστεί, η αγορά πρέπει να
παραλύσει, η κοινωνία πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με τους όρους των
καπιταλιστών.
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ούτε θέλουν, ούτε μπορούν. Η εργατική τάξη μπορεί, αρκεί να
θέλει… με αγωνιστικότητα, οργάνωση και τόλμη.
ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
για να πάρουμε πίσω όσα μας ανήκουν, για να πάρουμε πίσω τη ζωή
που μας κλέβουν.
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