Επαναπρόσληψη τώρα των καθαριστριών!
Για μια ακόμη φορά στον καιρό του μνημονίου, η «τυφλή» δικαιοσύνη ακολουθώντας πιστά την κυβερνητική
γραμμή απέρριψε την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών
υιοθετώντας τα γνωστά μας πλέον κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ατομικών συμφερόντων» (!) που δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το «γενικό συμφέρον». Ένα «γενικό συμφέρον» στο οποίο προφανώς δεν
περιλαμβάνονται ούτε οι 1.500.000 άνεργοι, ούτε οι 1.200.000 εργαζόμενοι που μένουν απλήρωτοι από 3 ως
12 μήνες έχοντας υποστεί περικοπές 35%-40%, ούτε οι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι που ξεπερνάνε το 30% των
εργαζομένων ούτε φυσικά οι διαθέσιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ο πολύμορφος αγώνας που έχουν ξεκινήσει οι 595 καθαρίστριες εδώ και μήνες, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα
αντίστασης και αξιοπρέπειας για ολόκληρη την κοινωνία. Αυτές οι γυναίκες, εδώ και καιρό σηκώνουν πάνω
τους το βάρος της αντίστασης απέναντι στην μνημονιακή βαρβαρότητα, δίνοντας κουράγιο και δύναμη σε
όλους τους εργαζόμενους που βιώνουν την κυβερνητική επίθεση. Δίνουν κουράγιο και δύναμη στους
απολυμένους εκπαιδευτικούς, τους σχολικούς φύλακες, τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, τους διοικητικούς
υπαλλήλους των πανεπιστημίων. Δείχνουν τον δρόμο στο 15% των δημοσίων υπαλλήλων που θα βγει σε
διαθεσιμότητα γιατί θα έχουν κριθεί εκ των προτέρων ακατάλληλοι μέσω της «αξιολόγησης» αφού η
κυβέρνηση θα πρέπει να πιάσει το όριο των 15.000 απολύσεων και των 25.000 διαθεσιμοτήτων εντός του
2014.
Το σχέδιο της κυβέρνησης για ανάθεση του καθαρισμού των δημοσίων υπηρεσιών σε εργολαβικές ιδιωτικές
εταιρείες ώστε οι εργαζόμενες σε αυτές να δουλεύουν με ακόμα χαμηλότερους μισθούς και μηδενικά
εργασιακά δικαιώματα σε καθεστώς απόλυτης εργοδοτικής αυθαιρεσίας ( βλ. Κων/να Κούνεβα) βρίσκεται σε
πλήρη σύμπνοια με την απελευθέρωση της ενοικίασης εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για
την πλήρη κατάργηση της σταθερής εργασίας και την μετατροπή των εργαζομένων σε «απασχολούμενους»
χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Στον αγώνα αυτό των καθαριστριών η κυβερνητική απάντηση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την ωμή
καταστολή. Στις βίαιες επιθέσεις και τους ξυλοδαρμούς προστέθηκαν το τελευταίο διάστημα ασφαλίτικες
πρακτικές παρακολούθησης τόσο των καθαριστριών όσο και των αλληλέγγυων σε αυτές. Μέχρι στιγμής τρεις
αλληλέγγυοι-εκ των οποίων ένας σύντροφός μας- προσήχθησαν σε Αστυνομικά Τμήματα με την ίδια
δικαιολογία περί ομοιότητας με υπόπτους ληστειών. Είναι προφανές ότι το μόνο που πετυχαίνουν με αυτές τις
πρακτικές είναι η ενίσχυση του αγώνα των καθαριστριών και το πείσμα για τη νίκη. Ο φόβος έχει αλλάξει
στρατόπεδο.

Ζητάμε πλήρη και σταθερή εργασία για όλους και όλες για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Να δοθεί ένα τέλος
στο βάρβαρο καθεστώς των εργολαβιών.
Με μαζικούς και ενωτικούς αγώνες στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές και τους δρόμους θα
ανατρέψουμε την ακροδεξιά κυβέρνηση των μνημονίων. Καλούμε όλο τον κόσμο, να βρίσκεται στο πλάι
τους κάθε μέρα στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

