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28 Νοέμβρη 2018:
Απεργούμε – διεκδικούμε! Όλοι στη μάχη για νέα κλαδική σύμβαση!

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες.

Στις 28/11 έχουμε την ευκαιρία να αντιδράσουμε απέναντι στο μαύρο μέτωπο που απειλεί
τις ζωές μας.
Την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που πουλάει παραμύθια
ότι βγήκαμε από τα μνημόνια όταν διατηρεί όλους τους μνημονιακούς νόμους της 8ετίας και
κατεβάζει έναν αντιδραστικό προϋπολογισμό για το 2019 με νέες περικοπές κοινωνικών
δαπανών, όλα τα μνημονιακά κόμματα νέα και παλιά που «μας κουνάνε το δάχτυλο» να μην
τολμάμε να διεκδικούμε και να αποδεχθούμε τη μιζέρια, τους ξένους και ντόπιους
ολιγάρχες και τους πολιτικούς υπηρέτες τους που σπέρνουν ανεργία και μισθούς φτώχειας,
τους τραπεζίτες που έχουν το θράσος να ζητάνε να πληρώσουμε εμείς τις ζημιές
τους!

Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο, αφού η κλαδική σύμβαση λήγει στις
31/12. Οι τραπεζίτες «διώχνουν» μαζικά καθημερινά συναδέλφους με συνεχιζόμενα
εθελούσια προγράμματα, οι μισθοί μας έιναι καθηλωμένοι, τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα
χάνονται όλα σιγά σιγά, και η τρομοκρατία των απολύσεων και των ατομικών στόχων είναι
καθημερινά φαινόμενα στους χώρους δουλειάς.
Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και οι εργολαβίες αυξάνονται και οι τραπεζίτες
χρησιμοποιούν τον μπαμπούλα της ψηφιοποίησης για να μας πουν ότι περισσεύουμε και
πρέπει να μείνουμε άνεργοι!
Όμως εμείς βλέπουμε ότι η δουλειά δεν βγαίνει και η εντατικοποίηση αυξάνεται, οι
απλήρωτες υπερωρίες παραμένουν, τα δικαιώματά μας θυσιάζονται, και χρειάζονται
μαζικές προσλήψεις αντί για μείωση θέσεων εργασίας.
Όσο κι αν θέλουν να μας πείσουν ότι οι νέες τεχνολογίες έιναι κάτι κακό και πρέπει να την
πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι, εμείς ξέρουμε ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας
μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερο και να δουλεύουμε όλοι, ότι μπορούμε να αξιοποίησουμε
την πρόοδο προς όφελος των εργαζομένων, κι όχι για να κερδίζουν οι εργοδότες.
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Στην τρομοκρατία τους, απαντάμε με συλλογική δράση! Οι
αγώνες στα χέρια μας!

Φτάνει, ως εδώ! Δεν θα την πληρώσουμε άλλο οι τραπεζοϋπάλληλοι. Οι τράπεζες
έχουν ακόμη δεκάδες
golden boys
που γυρνάνε από τράπεζα σε τράπεζα με προκλητικούς μισθούς, δανείζουν εκατομμύρια σε
επιχειρηματίες και διαγράφουν τεράστια επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια φορτώνοντάς τα
στο λαό και τις πλάτες μας, δίνουν εκατομμύρια σε εργολάβους και εταιρείες με
αλισβερίσια, όταν έχουν χιλιάδες ενοικιαζόμενους των 700 ευρώ και αρνούνται να μας
δώσουν πίσω αυτά που χάσαμε από τους μισθούς μας τα τελευταία χρόνια!

Η ΟΤΟΕ νοιάζεται περισσότερο για τη σταθερότητα των τραπεζών από τα εργασιακά μας
δικαιώματα, ακόμα δεν έχει καταρτίσει πλαίσιο κλαδικής σύμβασης και πρόγραμμα δράσης,
περιμένοντας ξανά να λήξει η σύμβαση και να είμαστε με την πλάτη στον τοίχο.

Να απεργήσουμε, να δώσουμε τη μάχη της αξιοπρέπειας και του συλλογικού
αγώνα, διεκδικώντας αξιοπρεπή κλαδική σύμβαση! Να δώσουμε τη μάχη ενωμένοι,
ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση. Να σηκώσουμε κεφάλι, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
ότι δεν παραδινόμαστε!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
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