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Η οικονομική τρομοκρατία που έχει εξαπολυθεί στο όνομα της κρίσης, με ολομέτωπη επίθεση σε
όλα τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας, μεταφράζεται ήδη σε εργοδοτική
τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς με κύριο στόχο τους ανυπόταχτους αγωνιζόμενους
εργαζόμενους που χαλάνε το κλίμα της συναίνεσης και της υποταγής.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι πρόσφατες απολύσεις των Α. Παυλίδη, Κ. Βογιατζή, Β. Καλατζή
από το εργοστάσιο της ΜΕΤΚΑ στο Βόλο και η απόλυση του Ντίνου Παλαιστίδη από τις εκδόσεις
Άγρα. Δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι όλοι οι απολυθέντες είχαν αναπτύξει έντονη μαχητική
συνδικαλιστική και ευρύτερα κοινωνική δράση, καθώς και ότι είχαν βρεθεί αρκετές φορές στο
στόχαστρο απειλών της εργοδοσίας για τη δράση τους.
Πρόκειται για προσπάθεια τρομοκρατικής αποτροπής και ακύρωσης κάθε ανεξάρτητης εργατικής
δράσης που ξεπερνάει τον καθεστωτικό συνδικαλισμό, τον θεσμικό στυλοβάτη-εταίρο της
πολιτικής του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, σε μια περίοδο που αναπτύσσονται ταχύτατα
οι τάσεις εργατικής αμφισβήτησης και αναζήτησης μαχητικών, αυτοοργανωμένων και
αμεσοδημοκρατικών μορφών ενότητας, δράσης και αλληλεγγύης όλων των εργαζομένων για τις
ανάγκες και τα δικαιώματά τους.
Είναι ανάγκη να υπάρξει η πιο αποφασιστική μαχητική απάντηση που θα κάνει καθαρό προς όλους
ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένας εργαζόμενος να θυσιαστεί στο βωμό της κρίσης τους, δεν θα
διαπραγματευτούμε κανένα δικαίωμα και ανάγκη των εργαζομένων, δεν θα υποχωρήσουμε από τη
συνολική διεκδίκηση του πλούτου που παράγουμε και την κατάργηση όλων των μορφών
εκμετάλλευσης και κυριαρχίας στην παραγωγή και την κοινωνία.
Είναι η ώρα να αναπτυχθεί και να δυναμώσει παντού το ρεύμα της ανεξάρτητης μαχητικής δράσης
για την εργατική χειραφέτηση.
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