ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Η διαδικασία εξ ορθολογισµού στο ∆ηµόσιο δεν αποτελεί πρωτοφανές
γεγονός, παρά µια σταδιακή κι ολοένα κλιµακούµενη –στα χρόνια της
καπιταλιστικής κρίσης- υποτίµηση της εργασιακής µας δύναµης. Η
αναδιάρθρωση για την οποία γίνεται λόγος, όντως συµβαίνει µε επιτυχία…
στα κέρδη των αφεντικών και στις δικές µας πλάτες. Πάντοτε βέβαια µε
όρους «Εθνικής Σωτηρίας» και κοινωνικής υπευθυνότητας. Σύµφωνα µε τους
ίδιους άλλωστε όρους θα τεθούν υπό καθεστώς απόλυσης και διαθεσιµότητας
χιλιάδες διοικητικοί υπάλληλοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, όχι µόνο καθιστώντας
ελλειµµατική έως κι αδύνατη τη λειτουργία των ιδρυµάτων, αλλά
διευκολύνοντας ακόµη περισσότερο τ’ αφεντικά µέσ’ απ’ το κρατικό τους
δεκανίκι, να κάνουν λάστιχο τα όποια εργασιακά κεκτηµένα µας έχουν
αποµείνει. Οι κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων ή των καθηγητών
της ΟΛΜΕ, δεν είναι παρά ενδεικτικές µιας προδιαγεγραµµένης πλέον για
εµάς εργασιακής πορείας, στρωµένης µε ροδοπέταλα σκλαβοπάζαρου.
Οι ταξικοί φραγµοί που σπέρνει η αστική τους δηµοκρατία ,γίνονται
ολοφάνεροι, απ’ τη δευτεροβάθµια κιόλας εκπαίδευση ,όπως τους επιβάλλει
το νοµοσχέδιο περι Νέου Λυκείου, το οποίο και υπερψηφίστηκε από την
κυβερνητική συµµαχία Ν∆-ΠΑΣΟΚ. Με βάση αυτό, θεσπίζονται πανελλαδικού
τύπου εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου και στην πρώτη
του επαγγελµατικού, οι οποίες συνυπολογίζονται για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, ο αποκλεισµός του πιο αδύναµου
οικονοµικά µαθητικού πληθυσµού µέσα από ένα σχολείο δύο ταχυτήτων,
έρχεται να συµπληρώσει τα σχέδια µείωσης εισακτέων στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα όπως αυτά µεθοδεύονται τόσο απ’ τις συγχωνεύσεις
και το κλείσιµο τµηµάτων όσο κι απ’ την έµµεση επαναφορά της βάσης του
10 µε πανελλαδικά θέµατα αυξανόµενης δυσκολίας. Επιπλέον, στο Τεχνικό
Λύκειο επανεισάγεται ο θεσµός της µαθητείας, η συγκαλυµµένη δηλαδή,στ’
όνοµα της πρακτικής άσκησης, εργασία των µαθητών από αφεντικό σε
αφεντικό µε µισθούς πείνας και µηδενικά δικαιώµατα. Σηµειωτέο, δίχως
την παραµικρή επιβάρυνση του εργοδότη. Η εργασία- µπαλαντέρ άλλωστε
έχει καταντήσει πια δηµοφιλέστατο καθεστώς, καµουφλαρισµένο περίφηµα µε
το προσωπείο της κατάρτισης.
Κάτι αντίστοιχο αποδεικνύουν τα προγράµµατα ανέργων του ΟΑΕ∆, τα οποία
απ’ τη µια µηδενίζουν την κάρτα ανεργίας για µόλις έναν µήνα κατάρτισης
κι αµοιβές- φιλοδωρήµατα των 500 ευρώ, κι απ’ την άλλη ως κρατικοί
διαµεσολαβητές επισυνάπτουν συµβάσεις µε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
‘απασχόληση’ ανέργων. Στην τελευταία περίπτωση ,παρατηρούµε την
απροκάλυπτη προσπάθεια για εξολοκλήρου άρση της µονιµότητας στο
εργασιακό τοπίο, καθώς οι άνεργοι µετατρέπονται σε µάζα εργατικού
δυναµικού προς ολιγόµηνη ενοικίαση που άγεται και φέρεται από
επιχείρηση σε επιχείρηση, µε αποκλειστική επιβάρυνση του δηµοσίου, το
οποίο εκµισθώνει στην ουσία εταιρείες για την πρόσληψή τους. Ο
'ωφελούµενος' (εργαζόµενος) είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει µέχρι το
τέλος το πρόγραµµα κατάρτισης ώστε να αµειφθεί, ενώ δεν δικαιούται ούτε
καν συντάξιµα ένσηµα. Το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγµα

δουλεµπορίου των ανέργων είναι τα γνωστά και µη εξαιρετέα προγράµµατα
κοινωφελούς εργασίας µε πεντάµηνη διάρκεια και πλήρη απουσία
επιδοµάτων, αδειών, δικαιώµατος απεργίας κοκ. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση, τον ρόλο του µεσολαβητή για ενοικίαση σε δήµους και
κοινωνικές δοµές ,συχνά σε θέσεις εργασίας απολυµένων ή υπό
διαθεσιµότητα υπαλλήλων, αναλαµβάνουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Αυτές παράλληλα ‘καβατζώνουν’ το 5% της µισθολογικής πίτας (µια τέτοια
εταιρεία ενοικίασης είναι και η κατά τα άλλα Γενική Συνοµοσπονδία
Εργατών µέσω του Ινστιτούτου της)i.
Στον ευρύτερο ιδιωτικό τοµέα, µε την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων
από το άρθρο 37 του Πολυνοµοσχεδίου, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη
να προχωρήσει σε επιχειρησιακή πλέον σύµβαση µε µια ένωση προσώπωνii η
οποία απαιτεί για τη σύστασή της τα 2/3 των εργαζοµένων. Υπό την απειλή
της ανεργίας, είναι ευνόητο πως η συµµετοχή στην ένωση και την υπογραφή
της σύµβασης είναι εξαναγκαστική για τους εργαζοµένους. Ένα τέτοιο
καθεστώς οδηγεί σε ντόµινο µισθολογικών µειώσεων, στην προσπάθεια των
επιχειρήσεων να γίνουν όλο και πιο ανταγωνιστικές. Ενώ, όσον αφορά τον
δηµόσιο από το 2011, η µείωση εργαζοµένων µέσω εφεδρείας και
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, ο καταποντισµός αποδοχών σε επίπεδα που
ξεπερνούν το 40%, η κατάργηση επιδοµάτων κεκτηµένων µέσα από πολύµηνες
απεργίες και η χειραγώγηση των εργαζοµένων µέσω της αξιολόγησης
(προσόντων, παραγωγικότητας) αποτελούν πραγµατικότητα που κοντεύει να
γίνει συνήθεια.
Όταν η ανεργία στους νέους φτάνει το 50%, όταν το 2015 οι δαπάνες για
την παιδεία µε µειώσεις προσωπικού και εισακτέων θα φτάνει µόλις το
2,23% επί του ΑΕΠ κι όταν τα τελευταία µέτρα των µνηµονίων δίνουν σε
νέους κι ανέργους µισθούς εξευτελισµού, αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο
αγώνας διοικητικών κι εκπαιδευτικών γενικότερα, δεν αποτελεί απλά µια
ενόχληση στην κατά τα άλλα οµαλή διεξαγωγή της εξεταστικής και των
εγγραφών µας. Αντιθέτως αποτελεί ,σε βαθµό ταύτισης µάλιστα, το
εργασιακό παρελθόν, παρόν, µέλλον µας. Με βάση την επίθεση που
δεχόµαστε, η σύνδεση των αγώνων κρίνεται αναγκαία. Τις τελευταίες µέρες
µαζί µε καθηγητές και διοικητικούς, έχει ανοίξει µέτωπο απεργιακών
κινητοποιήσεων από µηχανικούς του δηµοσίου, νοσοκοµειακούς γιατρούς
καθώς κι από εργαζοµένους σε ασφαλιστικά ταµεία, στο εµπόριο, σε
υπουργεία κι επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου. Θεωρούµε ότι η προοπτική
ενός µετώπου αποφέρει καρπούς εάν και εφόσον γίνεται σε επίπεδο βάσης,
µε την επιθετικότητα της αδιαµεσολάβητης, αντιιεραρχικής δράσης, δίχως
την αυταπάτη της θεσµικής κατοχύρωσης. Η αλληλεγγύη στον αγώνα τους
είναι πρωτίστως αλληλεγγύη στον δικό µας αγώνα, είναι κινητοποίηση για
τα δικά µας συµφέροντα και δεν χωράει δεκανίκια…
i

Οµολογουµένως η ΓΣΕΕ πρωτοστατεί στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας, µε απορρόφηση
του 60% των ανέργων, εφαρµόζοντας πρώτη και καλύτερη τις χειρότερες εργασιακές σχέσεις,
αντί να τις καταδικάζει. Είναι χαρακτηριστικό (έως και τραγελαφικό) πως στον Βόλο, οι
εργαζόµενοι του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απειλήθηκαν µε απόλυση από τη ΓΣΕΕ σε περίπτωση που
συµµετείχαν στη 48ωρη απεργία που η ίδια είχε προκυρήξει!
ii
Οι ενώσεις προσώπων αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις µε λιγότερους των 40 εργαζοµένων,
δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η σύστασή τους διαρκεί
το πολύ ένα εξάµηνο και δεν αποτελούν τη σταθερή συνδικαλιστική εκπροσώπηση του
σωµατείου, παρά την ευκαιριακή σύναψη σύµβασης µε τον εργοδότη.
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