Την 1/12 σημειώνεται έκρηξη στα Έβερεστ - της γνωστής αλυσίδας ταχυφαγείων του
ομίλου Βγενόπουλου - της πλατείας Βικτωρίας. Αιτία οι εργασίες οξυγονοκόλλησης στο
υπόγειο του καταστήματος, οι οποίες γίνονταν παράνομα χωρίς να σταματήσει η 24ωρη
λειτουργία του, αλλά και χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου ασφαλείας. Το αποτέλεσμα της
έκρηξης ήταν μια νεκρή υπάλληλος και τέσσερεις τραυματίες. Ο θάνατος αυτός δεν είναι ένα
«ακόμη» εργασιακό ατύχημα, αλλά μια ξεκάθαρη εργοδοτική δολοφονία για το κέρδος.
Με τη συνεχή υποτίμηση των ζωών μας και με τον εκβιασμό της απόλυσης και της
ανεργίας, οι εργασιακές συνθήκες γίνονται oλοένα και πιο απάνθρωπες. Η απλήρωτη και
ευέλικτη εργασία, οι μισθοί πείνας, τα εξαντλητικά ωράρια, η κατάργηση της Kυριακάτικης
αργίας, η απουσία ή η μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι μόνο μερικές πτυχές του
εργασιακού εφιάλτη που όλοι και όλες βιώνουμε. Έναν εφιάλτη που οικοδομείται, στο όνομα
της αύξησης των κερδών και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, πάνω στις πλάτες των από
κάτω, είτε ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες είτε ως άνεργοι και άνεργες είτε ως
καταναλωτές και καταναλώτριες. Τελικά την «δίκαιη» ανάπτυξή τους την πληρώνουμε με
τη ζωή μας.
Αντιμετωπίζουμε καθημερινά το έλλειμμα μιας οργανωμένης απάντησης στους
εκβιασμούς των εργοδοτών. Η απάντηση αυτή δεν μπορεί να είναι ατομική αλλά συλλογική.
Δημιουργούμε/συμμετέχουμε σε σωματεία βάσης και λειτουργούμε ισότιμα και οριζόντια,
χωρίς τη διαμεσολάβηση εργατοπατέρων και «ειδικών», χωρίς συμφωνίες κάτω από το
τραπέζι με τα αφεντικά. Δρούμε με συλλογικές αποφάσεις και υπερασπιζόμαστε τα
εργασιακά δικαιώματα και τη ζωή μας.
Όλοι εμείς που συμμετέχουμε και σε συνελεύσεις των γειτονιών μας είμαστε
εργαζόμενοι και εργαζόμενες, άνεργοι και άνεργες, επισφαλείς, μετανάστες και μετανάστριες.
Είμαστε άνθρωποι που έχουμε αποφασίσει να αγωνιστούμε ενάντια σε οποιουδήποτε είδους
καταπίεση, εκμετάλλευση και εξαναγκασμό. Παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, χτίζοντας
κοινότητες αγώνα για αξιοπρέπεια και ελευθερία.
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