Για την Εργατική Πρωτομαγιά την Πέμπτη 6 Μάη

135 χρόνια μετά την εξέγερση των ηρωικών εργατών στο Σικάγο, το αίτημα για
8ωρη εργασία γίνεται επίκαιρο ξανά στην Ελλάδα του 2021 αποκτώντας ξεχωριστή
σημασία λόγω των αντεργατικών μέτρων που ήδη υιοθετήθηκαν τον τελευταίο
χρόνο και όσες έχει αναγγελθεί ότι θα κατατεθούν προς ψήφιση. Οι εργαζόμενοι θα
βροντοφωνάξουν την αντίθεσή τους σε αυτές τις πολιτικές την Εργατική
Πρωτομαγιά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Η επίθεση είναι συνολική με μια σειρά αντεργατικές ρυθμίσεις και την εργοδοτική
αυθαιρεσία σε όλο της το μεγαλείο, σε μια εποχή που η φροντίδα μας έπρεπε να
είναι η μείωση των ωρών εργασίας επ’ ωφελεία των εργαζομένων, λόγω της
τεχνολογικής προόδου και της επερχόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Οι αντεργατικές ρυθμίσεις, η διάλυση του οκταώρου, οι απλήρωτες υπερωρίες, η
απελευθέρωση καταχρηστικών απολύσεων είναι η μία πλευρά του νομίσματος
αυτής της πολιτικής στην κοινωνία. Η άλλη πλευρά αφορά τη δημόσια υγεία. Παρά
το ότι μόνο τα δημόσια νοσοκομεία σήκωσαν το βάρος της πανδημίας, δεν υπάρχει
κανένα μακρόπνοο σχέδιο ή άλλο μέτρο ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου
συστήματος υγείας. Τουναντίον αναμένεται να πληγεί περαιτέρω, αφού τα έσοδα
του θα μειωθούν ανεπανόρθωτα με την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών.
Ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουμε και άλλους λόγους να βρεθούμε στον
δρόμο στις 6 Μάϊου. Πέρα από το ζοφερό εργασιακό μέλλον που ετοιμάζεται, τα
δημόσια Πανεπιστήμια βρίσκονται ήδη σε μία βίαιη διαδικασία μετασχηματισμού
και σταδιακής τους απαξίωσης. Η κυβέρνηση ψήφισε νόμους που οραματίζονται το
αστυνομοκρατούμενο Πανεπιστήμιο εν είδει στρατοπέδου, μακριά από κάθε
Ευρωπαϊκή παράδοση και προωθούν την εκ των έσω ιδιωτικοποίηση των
Πανεπιστημίων, καταστρατηγώντας το άρθρο 16 του Συντάγματος με τη
δυνατότητα διοργάνωσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων υψηλών
διδάκτρων και για Ευρωπαίους, άρα και Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα ισχυροποιεί
κάθε λογής ιδιωτικό κολλέγιο με την πλήρη εξίσωση ως προς τα επαγγελματικά
δικαιώματα.
Όλες οι παραπάνω αρνητικές εξελίξεις συντελούν στη συνολική πολιτική στόχευση
της κυβέρνησης, που βάλει κατά του κόσμου της εργασίας και του δημόσιο χώρου.
Θα διατρανώσουμε φέτος πιο δυναμικά από ποτέ στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς,
όλοι οι συντελεστές της πανεπιστημιακής κοινότητας, ότι θα παλέψουμε τόσο για
τη βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων όσο και για να παραμείνει το
Πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία, με στόχευση την ποιοτική και δωρεάν
εκπαίδευση για όλους και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και ότι δε θα
επιτρέψουμε την αυταρχική μετάλλαξή του.

