






 

                           



 
 

[Συζητώντας για την ανεργία…] 
 

Η ανεργία έχει μπει σε κάθε οικογένεια. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς άνεργο. Νέοι και γυναίκες 
πλήττονται περισσότερο απ' όλους. Καθημερινά ακούμε για συνανθρώπους μας που δίνουν τέλος 
στην ζωή τους σαν μια λύση στο αδιέξοδο που βρέθηκαν.  
 

Αιτία της κρίσης που βιώνουμε όλοι -εργαζόμενοι και άνεργοι- είναι οι πολιτικές που ασκήθηκαν 
για πολλά χρόνια στη χώρα μας (και όχι μόνο). Δεν πρόκειται για μια κρίση κακής διαχείρισης, 
όπως επικαλούνται πολλοί, ούτε ένα αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε το “παράδοξο” 
ενώ υπάρχει πλούτος, να είναι στα χέρια ελάχιστων και να τον χειρίζονται όπως θέλουν -όπου θα 
έχουν το μέγιστο κέρδος. Είναι χαρακτηριστικό του ίδιου του καπιταλισμού που μέσα από την 
κρίση του επιδεινώνεται. 
 

Κοροϊδεύουν αυτοί που λένε ότι θέλουν να καταπολεμήσουν την ανεργία, ενώ την ίδια ώρα 
αρνούνται να πάρουν το παραμικρό μέτρο προστασίας για τους ανέργους, ενώ την ίδια στιγμή 
παίρνουν μια σειρά από αντεργατικά μέτρα, προωθούν, μέσω και των ΜΚΟ, τα προγράμματα της 
λεγόμενης κοινωφελούς εργασίας, τάζοντας  μας ολιγόμηνη εργασία  για να μας  πείσουν να 
συμβιβαστούμε με την υποαπασχόληση και τη μη σταθερή δουλεία με εξευτελιστικές αμοιβές. Το 
αποτέλεσμα είναι να μας θάβουν πιο βαθιά στο λάκκο της ανεργίας και της ανασφάλιστης 
εργασίας. Τα μέτρα που πάρθηκαν σε τίποτα δε μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
ανεργίας και το μόνο που κάνουν είναι να την ανακυκλώνουν προωθώντας την κατάρτιση και 
επανακατάρτιση των ανέργων.  
 

Οι άνεργοι αυξάνονται ραγδαία… και η μεγαλοεργοδοσία αξιοποιεί όλο το αντεργατικό 
οπλοστάσιο ΕΕ και των πολιτικών εκπροσώπων της με στόχο την οριστική κατάργηση της 
σταθερής και πλήρους απασχόλησης. Μας καταδικάζουν στην πλήρη εξαθλίωση. Κρύβουν ότι 
άνεργοι δεν είναι μόνο οι απολυμένοι, ότι η ανεργία δεν είναι πρόσκαιρο και μεμονωμένο 
φαινόμενο. Ότι ο άνεργος δε θα λύσει το πρόβλημά του μόνο αναζητώντας εναγωνίως δουλειά, 
αλλά και ότι το όποιο «λαβωμένο» σήμερα και ευκαιριακό μεροκάματο δε θα του φτάνει αύριο για 
την εξασφάλιση της επιβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του. 
 

Φτάνει πια η κοροϊδία. Η ανεργία δεν είναι ατομική ευθύνη. Κανένας 
μόνος του! Όλοι μαζί να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, να οργα-
νώσουμε την πάλη μας, άνεργοι και εργαζόμενοι μαζί, σε κάθε κλάδο, 
σε κάθε γειτονιά ώστε να γίνει υπόθεση των σωματείων, του ταξικού 
εργατικού κινήματος, των κατοίκων των γειτονιών. Η διεκδίκηση 
μέτρων προστασίας για τους ανέργους και τις οικογένειές τους είναι 
ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την εξασφάλιση της επιβίωσης 
τους. Απάντηση, ο αγώνας για μόνιμη - σταθερή δουλειά και όρους 
αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους μας. 
 

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ 
Μια κοινωνία βασισμένη στην αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια. 
Μια κοινωνία χωρίς «διαχειριστές» και «διαχειριζόμενους». Μια 
κοινωνία όπου η διαχείριση θα γίνεται με την συμμετοχή όλων και 
το προϊόν της εργασίας μας θα είναι πλούτος για όλους. 
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