376 συμβασιούχοι του Οργανισμού Εργασίας χάνουν τη δουλειά τους!

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ, ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι απολυμένοι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δήμου όπως: καθαριότητα, εξωτερικά συνεργεία για
την διαμόρφωση πλατειών και δρόμων, συντήρηση πρασίνου, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, κλπ.
Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς οι περικοπές των εργαζομένων φτάνουν στους 70 από 150 συνολικά εργαζόμενους.
Oι σταθμοί θα συρρικνωθούν. Και ας φωνάζει ο Δήμαρχος ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η «απαράδεκτη έκφραση»
από έναν γονέα στο ΔΣ την Τρίτη, ότι «τα παιδιά μας θα σταβλίζονται στους σταθμούς, γιατί οι εναπομείναντες νηπιαγωγοί
δεν θα μπορούν να παρέχουν την απαιτούμενη φροντίδα ».
Η κατάθεση του υπομνήματος χτες 20/01/2011 στο Υπουργείο Εργασίας και στη Βουλή με αίτημα να αλλάξει ο Καλλικράτης, όπως αναμενόταν δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Με το υπόμνημα αυτό ο Πατούλης ζητούσε την ανανέωση των συμβάσεων για ένα χρόνο και στη συνέχεια την πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ. Η απάντηση του Πρόεδρου της Βουλή
Φ.Πετσάλνικου στην τοποθέτηση του εκλεγμένου εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης «Εκτός των Τειχών» ήταν: “δεν δεχόμαστε υποδείξεις κύριε από κανέναν και έχουμε εικόνα της κοινωνίας καλύτερη από αυτή που εσείς μας περιγράφετε”.
Πίσω από τις υποκριτικές δηλώσεις αλληλεγγύης του Δημάρχου για τους συμβασιούχους που απολύονται, είναι η
εφαρμοζόμενη πολιτική της Δημοτικής Αρχής για πλήρη εκχώρηση του Δημοτικού έργου (καθαριότητα, εξωτερικά συνεργεία, συντήρηση πρασίνου, δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κ. α.) στους ιδιώτες και στις Σ.Δ.Ι.Τ.
(σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), με βάση και το προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξης Πατούλη.
Η αποδοχή των ρυθμίσεων του Καλλικράτη για τους Ο. Τ. Α. λειτουργεί ως άλλοθι για τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο
στο θέμα των συμβασιούχων και ανοίγει το δρόμο μέσω των καταργήσεων των διάφορων οργανισμών του Δήμου για
απολύσεις ακόμα και μόνιμου προσωπικού αορίστου χρόνου.
Οι δηλώσεις του Δήμαρχου ότι δεν μπορεί να παρανομήσει αποδεικνύουν περίτρανα ότι το μέλλον που επιφυλάσσει η
διοίκηση Πατούλη για τους συμβασιούχους του Δήμου Αμαρουσίου δεν είναι άλλο από την ανεργία. Είναι το μέλλον της
τρόϊκας, Κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. για τον Ελληνικό λαό. Σε αυτό το μέλλον είμαστε υποχρεωμένοι να αντισταθούμε. Δεν παζαρεύουμε, δεν διαπαραγματευόμαστε. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αναγκών και των δικαιωμάτων μας χωρίς καμία περικοπή.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να προχωρήσουν στη δράση. Απο την εξουσία δεν
έχουν να περιμένουν τίποτα. Ο υποταγμένος «επίσημος» γραφειοκρατικός συνδικαλισμός απο την άλλη δεν θέλει να
συγκρουστεί με την οικονομική και πολιτική εξουσία για να υπερασπίσει τις εργατικές κατακτήσεις.
Οι αγώνες μας στη σημερινή πραγματικότητα προσλαμβάνουν χαρακτήρα κοινωνικής αναμέτρησης που για να έχει
προοπτική πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, καθορίζοντας ταυτόχρονα μέσα από διαδικασίας ανοιχτών
συνελεύσεων στους τόπους δουλειάς και τα πρωτοβάθμια συνδικάτα τους στόχους μας στο έδαφος των οποίων θα συνδιαμορφώνουμε το κοινό πλαίσιο και θα αναπτύσσουμε την κοινή μας δράση.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
- Χωρίς διαμεσολαβητές και παζάρια, μέσα από την δική μας ανεξάρτητη συλλογική αυτοοργάνωση.
- Ανατροπή και κατάργηση του Καλλικράτη και του μνημόνιου τώρα.
- Ανατροπή συνολικά της κυβέρνησης και κάθε επίδοξου διαχειριστή του συστήματος
που θέλει να λεηλατήσει τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας.
- Δεν χρωστάμε τίποτα και σε κανένα, δεν πληρώνουμε κανένα χρέος.

ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

