ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ για ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

Όλες και όλοι, την Παρασκευή και Σάββατο 6 και 7 του Μάη στην 48ωρη
ΑΠΕΡΓΙΑ
Όλοι και όλες στη µάχη για την επιτυχία της απεργίας

Ολοι και όλες στην Πρωτοµαγιάτικη Απεργία την Κυριακή 8 Μάη,
και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.
∆ίνουµε όλες τις δυνάµεις για την επιτυχία της 48ωρης απεργίας!
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Ήδη το σχέδιο νόµου έχει κατατεθεί στις επιτροπές της Βουλής και το επόµενο
Σαββατοκύριακο θα συζητηθεί στην ολοµέλεια. Από πολύ νωρίς το ΠΑΜΕ είχε καλέσει
τους εργαζόµενους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε διαρκή επαγρύπνηση και αγώνα
χαρακτηρίζοντας κάθε παρέµβαση στο ασφαλιστικό, ως αιτία πολέµου. Το ασφαλιστικό
είναι ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για κάθε εργατική-λαϊκή οικογένεια, αφορά τη ζωή µας.
Φτάνοντας στην τελική ευθεία καλούµε τους εργαζόµενους σε ξεσηκωµό για να
αποτρέψουµε το νέο έγκληµα. ∆εν επιτρέπεται να λιποτακτήσει κανείς από αυτή τη µάχη
Το βαρύ πλήγµα που φέρνουν στο ασφαλιστικό και το φορολογικό δεν αφήνει
κανέναν ανέγγιχτο! Έρχεται να εγκατασταθεί πάνω σε όλα τα προηγούµενα αντεργατικά
και αντιλαϊκά µέτρα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της καπιταλιστικής εργοδοσίας για
περισσότερα κέρδη, για µεγαλύτερη εκµετάλλευση της εργατικής τάξης.
Ο λογαριασµός που θα κληθούν να πληρώσουν συνταξιούχοι και ασφαλισµένοι από
τις νέες ανατροπές που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε το νέο Ασφαλιστικό
είναι ασήκωτος. Όπως προκύπτει από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που
συνοδεύει το σχέδιο νόµου για το Ασφαλιστικό και κοστολογεί την κάθε διάταξη, οι
συνολικές επιβαρύνσεις για συνταξιούχους και εν ενεργεία ασφαλισµένους φτάνουν τα
8,234 δισ. ευρώ µόνο για την επόµενη τετραετία! Οι εργαζόµενοι και συνταξιούχοι δεν
πρέπει να ξεγελαστούν από την άθλια προπαγάνδα της κυβέρνησης περί «δίκαιης» και
«ταξικά µεροληπτικής υπέρ των αδυνάτων» µεταρρύθµισης του ασφαλιστικού
συστήµατος. Τα στοιχεία αυτά καταρρίπτουν τους µύθους της κυβέρνησης ότι µε το νόµο
που κατέθεσε προστατεύει δήθεν το µεγαλύτερο µέρος των συνταξιούχων, και µάλιστα
τους πιο αδύναµους.

Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει. Το σχέδιο νόµου δεν αφήνει κανέναν αλώβητο.
Χτυπάει αλύπητα τους συνταξιούχους και ασφαλισµένους όλων των Ταµείων. Ειδικά
στους χαµηλοσυνταξιούχους η επίθεση παίρνει χαρακτηριστικά εξανδραποδισµού τους.
Πιο συγκεκριµένα:
• Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ, κλιµακώνεται από το
2016 µέχρι το 2019.
• Μείωση συντάξεων στους νέους συνταξιούχους, εξαιτίας του νέου τρόπου
υπολογισµού τους.
• Κατάργηση της κατώτατης σύνταξης: Στο νέο αντιασφαλιστικό τερατούργηµα η
τωρινή κυβέρνηση καταργεί την κατώτερη σύνταξη. Οδηγεί σε απόγνωση
µελλοντικούς συνταξιούχους που µε 15 χρόνια Ασφάλισης θα πρέπει να ζήσουν µε
346 ευρώ εθνική σύνταξη και ένα ελάχιστο πρόσθετο ποσό από την ανταποδοτική.
Το τελικό ποσό θα είναι µικρότερο ακόµα και από 486 ευρώ κατώτερη σύνταξη που
χορηγούσε το ΙΚΑ, δηλαδή µείωση 14,63%. Επίσης γίνονται χειρότερες οι
προϋποθέσεις που µπαίνουν για τις αναπηρικές συντάξεις.
• Μείωση συντάξεων θανάτου (χηρείας), λόγω των νέων αυστηρότερων
προϋποθέσεων.
• Περικοπή συντάξεων λόγω µείωσης του ανώτερου ποσού εισοδήµατος από
συντάξεις που µπορεί να λάβει κάποιος συνταξιούχος.
• «Πάγωµα» συντάξεων λόγω της µη καταβολής αυξήσεων σε υφιστάµενους
συνταξιούχους.
• Μείωση οικογενειακών παροχών στους νέους συνταξιούχους
• Μείωση επικουρικών συντάξεων στους υφιστάµενους συνταξιούχους και στους
νέους συνταξιούχους.
• Περικοπές στα εφάπαξ και στα µερίσµατα δηµοσίων υπαλλήλων
• Αύξηση των εισφορών για τις επικουρικές συντάξεις στους µισθωτούς και
στους άλλους ασφαλισµένους που έχουν επικουρική ασφάλιση.
• Αύξηση εισφορών στους αγρότες στους αυτοαπασχολούµενους και στους
ελεύθερους επαγγελµατιες.
• Αύξηση ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.
Οι απώλειες αυτές, που θα εκφραστούν το αµέσως επόµενο διάστηµα είτε ως
περικοπές συντάξεων και άλλων παροχών είτε ως αύξηση των εισφορών, προστίθενται
στα ποσά που αφαιρέθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, οδηγώντας στη φτώχεια τη µεγάλη
πλειοψηφία των σηµερινών συνταξιούχων. Είναι επίσης περικοπές που συµπληρώνουν το
πετσόκοµµα των εισοδηµάτων για όλους τους εργαζόµενους, φέρνοντας «ίσα βάρκα, ίσα
νερά» µισθούς και συντάξεις, προκειµένου να υπηρετηθούν η ανταγωνιστικότητα και η
κερδοφορία του κεφαλαίου.
Ιδιαίτερα οι νέοι εργαζόµενοι, που σήµερα υποφέρουν από τις εργασιακές σχέσεις –
λάστιχο και τους µισθούς πείνας, από την εναλλαγή ανεργίας – «απασχόλησης»,
καταδικάζονται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για τη ζωή και το µέλλον τους.
Και από πάνω έρχεται νέα άγρια φορολογία για τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες,
την ίδια στιγµή που φοροαπαλλάσσονται µε διάφορες τροπολογίες βιοµήχανοι,
εφοπλιστές, µεγαλοεπιχειρηµατίες.

Αυτή η αντεργατική – αντιλαϊκή βαρβαρότητα δεν έχει τέλος! Παζαρεύουν νέα
µέτρα. Η κυβέρνηση µαζί µε τα κόµµατα που ψήφισαν το 3ο µνηµόνιο έχουν συµφωνήσει
για απελευθέρωση των απολύσεων, νέα µείωση µισθών και µεροκάµατων, περιορισµό της
συνδικαλιστικής δράσης, πλειστηριασµούς για τα σπίτια του λαού.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εργατική πρωτοµαγιά και τους νεκρούς της τάξης
µας δεν µπορεί να αποτελέσει καµιά τυπική επετειακή εκδήλωση.
∆ίνουµε την απάντηση που αρµόζει, όπως εµείς ξέρουµε, στην άθλια ενέργεια της
κυβέρνησης να στείλει σε πολυήµερη αργία τους εργαζόµενους και στην ουσία να
ακυρώσει την πρωτοµαγιάτικη απεργία, µε την απόφασή της για µεταφορά της
Πρωτοµαγιάς στις 3 Μάη.
Τιµούµε την Εργατική Πρωτοµαγιά, τους χιλιάδες επώνυµους και ανώνυµους που
πάλεψαν σκληρά µε τα αφεντικά και το κράτος τους σε όλο τον κόσµο για τις µεγάλες
κατακτήσεις του 20ου αιώνα, οργανώνοντας εδώ και τώρα την πάλη των εργαζόµενων µε
µοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών µας!
Συνεχίζουµε τις αγωνιστικές παραδόσεις του κινήµατός µας, βαδίζουµε τον ίδιο
δρόµο που χαράχτηκε από το Σικάγο του 1886 ως τη Θεσσαλονίκη του 1936 και την
Καισαριανή του 1944, µέχρι τις µέρες µας!
• ∆υναµώνουµε την οργάνωσή µας, την ταξική ενότητά µας!
• ∆υναµώνουµε την εργατική αλληλεγγύη. Είναι το δικό µας όπλο!
• Παλεύουµε για δουλειά για όλους µε πλήρη δικαιώµατα στη βάση των σύγχρονων
αναγκών µας!
• Οργανώνουµε τη 48ωρη απεργία – κλιµακώνουµε τον αγώνα µας απέναντι στο νέο
νοµοσχέδιο. Να µην περάσει το νέο έγκληµα! ∆ε θα παραδώσουµε την ασφάλιση
στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιρειών που καραδοκούν! ∆εν παραιτούµαστε
από τα δικαιώµατά µας, τη ζωή µας, τον κόπο, τον ιδρώτα και το αίµα µας!
• Καµία συµµετοχή, καµία εµπλοκή στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις. Απειθαρχία
στις συνθήκες της ΕΕ, στο ∆ουβλίνο και τη Σένγκεν. Άσυλο στους πρόσφυγες και
ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν όπου επιθυµούν. Να κλείσουν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, να δηµιουργηθούν ανθρώπινοι ανοιχτοί χώροι
φιλοξενίας. Νοµιµοποίηση των µεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα µας
και έχουν αποκτήσει βιοτικούς δεσµούς.
Με την εργατική τάξη στην πρωτοπορία, µε την κοινωνική – λαϊκή συµµαχία
µας, προχωράµε µπροστά για το µέλλον που µας ανήκει, για τη µεγάλη υπόθεση της
απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσµένων από τα δεσµά της
εκµετάλλευσης.

