ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Είναι φανερό ότι όσο η χώρα βρίσκεται κάτω από τις μνημονιακές επιταγές, η
νεοφιλελεύθερη πολιτική απέναντι στην εργασία, στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους
θα θριαμβεύει, γι αυτό χρέος μας είναι η ανατροπή τους.
Οι αγώνες των εργαζομένων, αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για την αναχαίτιση των
μνημονιακών πολιτικών, για μικρές και μεγάλες νίκες, και η ενδυνάμωσή τους αποτελεί
επιτακτικό καθήκον όλων μας.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ αγωνίζεται και θα προσπαθήσει να συμβάλει ώστε τα πρωτοβάθμια
σωματεία να αναγεννηθούν, να ισχυροποιηθούν, να μετατραπούν ανάχωμα στις μνημονιακές
πολιτικές και σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων, να πετυχαίνουν μικρές και μεγάλες νίκες,
χτίζοντας καθημερινά τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες θα οδηγήσουν στη συνολική ανατροπή
των μνημονιακών πολιτικών και την απαλλαγή της χώρας μας από την επιτροπεία των
δανειστών.
Όλος ο κλάδος και οι παρατάξεις διεκδικούν μόνιμους μαζικούς διορισμούς.
Η ΔΑΚΕ και η ΑΣΚ όμως στις ανακοινώσεις και στις διεκδικήσεις τους για αυτό το
θέμα δίνουν την εντύπωση ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το 2015 και μετά. Θέλουν να
αποκρύψουν, για προφανείς λόγους και να ξεχαστεί ότι οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
διαχρονικά στην ουσία επέλεξαν να έχουν ΙΔΑΧ, αλλά και απολύσεις, υιοθετώντας μάλιστα και
σύστημα απόλυσης, μέσω της αξιολόγησης με τα περίφημα ποσοστά κόφτες.
Είναι φανερό ότι επιδιώκουν να ξαναέρθουν στη διακυβέρνηση οι πολιτικοί εκφραστές
του νεοφιλελευθερισμού: η ΝΔ του Μητσοτάκη και η ΔΗΣΥ ( Δημοκρατική Συμπαράταξη) της
Γεννηματά, μήπως και τελειώσουν ότι άφησαν στη μέση.
Όμως οι δικαστικοί υπάλληλοι με τους αγώνες τους δεν θα επιτρέψουν το καταστροφικό
παρελθόν τους να επανέλθει στην η ζωή μας. Αυτή η οδυνηρή πραγματικότητα που
διαμορφώθηκε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν μπορεί να εξαρτάται από μνημόνια
«αξιολογήσεις» και «δεσμεύσεις».

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σας καλεί όλους να συμμετέχετε στους συλλογικούς –
ενωτικούς αγώνες, μαζικά και ενωτικά να διεκδικήσουμε και να αγωνιστούμε για:

Την ανατροπή των μνημονίων και της επιτροπείας, ώστε να γίνουν μαζί με τις
πολιτικές λιτότητας παρελθόν. Η ιστορική εμπειρία από τους αγώνες μας, τις νίκες και τις ήττες
μας, μας έμαθε πως τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς μάχη και συλλογική διεκδίκηση.

Αυξήσεις στους μισθούς ώστε για να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας.
Αλλαγή του φορολογικού συστήματος προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων, 12 χιλιάδες
Αφορολόγητο.
Τα όρια συνταξιοδότησης και το ύψος των συντάξεων αποτελούν για μας γεγονός
τελεσίδικο. Η ανατροπή των συγκεκριμένων διατάξεων και ρυθμίσεων αποτελεί για την
παράταξή μας προτεραιότητα στις διεκδικήσεις και στον αγώνα μας.
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