Διήμερη απεργία στον κλάδο τροφίμων-ποτών
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Κάλεσμα από το Ε.Κ. Αγρινίου, για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στις 13
και 14 του μηνός, για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης. Συγκεντρώσεις σε επιχειρήσεις
του Αγρινίου

Η ανακοίνωση - κάλεσμα από το ΕΚΑ, αναφέρει χαρακτηριστικά: "Συνάδελφοισυναδέλφισσες στον κλάδο Γάλα-Τρόφιμα –Ποτά
Η ταξική ομοσπονδία του κλάδου σας αποφάσισε 48ωρη απεργία στις 13&14 Σεπτέμβρη με
θέμα αιχμής την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στον κλάδο.
Δεν πρέπει να πάμε πίσω από αυτό.
Η υπογραφή Σ.Σ. σε ένα κλάδο κερδοφόρο εν μέσο καπιταλιστικής κρίσης, που
δραστηριοποιούνται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και πολυεθνικές, που κάποιες
κυριολεκτικά έχουν μονοπωλήσει την αγορά, θα αποτελέσει σημαντικό βήμα όχι μόνο για
τον κλάδο σας αλλά για ολόκληρη την εργατική τάξη.
Η Σ.Σ. δεν αφορά μόνο το οικονομικό κομμάτι. Αφορά το ωράριο, την ασφάλιση, τα μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας, τη δουλειά με δικαιώματα. Την αστική τάξη την ενδιαφέρει κατά
βάθος να τσακίσει στο σύνολο τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, να μας έχει υποχείριο
μέσα από επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις, να έρχεται τετ-α-τετ με τον καθένα μας
ξεχωριστά για να μπορεί πιο εύκολα να μας αντιμετωπίσει. Προσπαθεί να χτυπήσει τις
συλλογικέ διεργασίες, την οργανωμένη πάλη των εργατών, τα συνδικάτα και την υπόστασή
τους.
Μη τους το επιτρέψουμε.
Όλοι για έναν και ένας για όλους.
Ούτε βήμα πίσω από την υπογραφή Σ.Σ. στον κλάδο.
Ο ΣΕΒ επεξεργάζεται και προτείνει μέτρα έντασης της εξαθλίωσης για τους εργαζόμενους.
Ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε την επίθεση κατά κλάδο εργαζομένων. Κατά της
φοροεπέλασης με άμεσους φόρους και χαράτσια, κατά της πολιτικής που στερεί από τα
παιδιά μας ολόπλευρη μόρφωση, δασκάλους, βιβλία, κονδύλια συντήρησης των σχολείων.
Το ΕΚΑ στηρίζει και κυρήσει απεργία στις 13&14 Σεπτέμβρη στον κλάδο, καλύπτει όλους
τους εργαζόμενους στους χώρους Γάλα Τρόφιμα Ποτά.
Το ΕΚΑ θα δώσει τη μάχη της 48ωρης κλαδικής με όρους γενικής απεργίας, για την
υπεράσπιση των Σ.Σ.Ε. Με οργάνωση, προπαγάνδα και περιφρούρηση στους χώρους
δουλειάς.
Καλούμε σε απεργιακές συγκέντρωσεις:
•
Την Τρίτη 13/9 στις 9πμ έξω από την επιχείρηση « Agrino»
•
Την Τετάρτη 14/9 στις 9πμ έξω από την επιχείρηση «Αυφαντής»"
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