
ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ-ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ,
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΔΟΣΙΑ

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό πρέπει να αποτελέσει αιτία πολέμου για
τον εργαζόμενο λαό.  Στους  ήδη κακοπληρωμένους νέους και  παλιούς εργαζόμενους,  στους
χαμηλόμισθους συνταξιούχους,  στους ανέργους, που μέχρι σήμερα έχουν επωμιστεί όλα τα
βάρη της κρίσης, η κατάσταση που δημιουργεί το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο θα κάνει τη ζωή
τους ακόμα χειρότερη. 

Η  κυβέρνηση παρουσιάζει  τη  μεταρρύθμιση  αυτή  σαν  μια  «δίκαιη»  μεταρρύθμιση,  που
φορτώνει  τάχα  τα  βάρη  του  συστήματος  στους  πιο  εύπορους  και  απαλύνει  τους  πιο
αδύναμους. Είναι ψέμα και κοροϊδία. Με το νομοσχέδιο μειώνονται παλιές και νέες συντάξεις,
κύριες  και  επικουρικές,  οι  εισφορές  στους  αυτοαπασχολούμενους  και  τους  μικρομεσαίους
αγρότες αυξάνονται, καταργούνται τα κατώτερα όρια των συντάξεων.

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υλοποιούν ένα από τα πάγια αιτήματα χρόνων του μεγάλου κεφαλαίου. Να
τελειώνει  ο  όποιος  κοινωνικός  χαρακτήρας  της  ασφάλισης  και  να  αντικατασταθεί
ολοκληρωτικά από την ιδιωτική ασφάλιση.  

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι εξασφάλισε την «εθνική» σύνταξη στο ύψος των 384 ευρώ,
από τα 486 που ήταν μέχρι σήμερα και αποκρύπτει σκόπιμα ότι η θεσμοθέτηση της «εθνικής»
σύνταξης όχι μόνο δεν αντικαθιστά τα κατώτερα όρια, αλλά δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα,
αφού η απόδοση ολόκληρου του ποσού των 384 ευρώ εξαρτάται από τη συμπλήρωση 20 ετών
ασφάλισης, αντί της 15ετίας που ισχύει ως τώρα. 

Πόσο πιθανό είναι, λοιπόν, ένας σημερινός νέος που μαστίζεται από την ανεργία του 25% να
συμπληρώσει τις απαραίτητες μέρες ασφάλισης; Αυτό πρακτικά δεν οδηγεί ολόκληρες γενιές
εργαζομένων αντί για σύνταξη να ζουν με πενιχρά προνοιακά επιδόματα; 

Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό μας αφορά όλους! Σήμερα, η συγκυβέρνηση θάβει το
ασφαλιστικό,  την  ασφαλιστική  και  συνταξιοδοτική  προστασία,  όπως  ακριβώς  έχει  κάνει
συνολικά με την Κοινωνική Ασφάλιση, την πρόσβαση και τις παροχές στις υπηρεσίες Υγείας και
Πρόνοιας, την προστασία απ' τον επαγγελματικό κίνδυνο. Αυτές οι κατακτήσεις δε χαρίστηκαν,
καταχτήθηκαν  μέσα  από  σκληρούς,  αιματηρούς  πραγματικά  αγώνες  των  εργαζομένων  για
δεκαετίες.

Τα μέτρα δεν είναι προσωρινά και δεν είναι τα τελευταία! Οι θυσίες για το λαό στο βωμό
του στόχου της ανάκαμψης των κερδών του κεφαλαίου δεν έχουν τέλος. Είναι ώρα ευθύνης.
Για τους εργαζόμενους και την κάθε λαϊκή οικογένεια το ερώτημα είναι αν θα αποδεχτούν να
ζουν με συντάξεις πείνας και οι νεότερες γενιές αν θα σταματήσουν να ελπίζουν ότι θα πάρουν
σύνταξη. 

Η κυβέρνηση πρέπει να συναντήσει την καθολική απόρριψη και καταδίκη από την πλευρά
των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων.  Καλούμε το λαό της Πετρούπολης  το
συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την Τρίτη 26 Απρίλη, στις 7 μ.μ., στο Σύνταγμα, στην απεργιακή
πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 8 Μάη, στις 10:30 π.μ., στο Σύνταγμα και στη
48ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία.

Οι  εργαζόμενοι,  οι  φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι,  οι άνεργοι  ,οι νέοι  και  οι  γυναίκες των
λαϊκών  οικογενειών  έχουν  σήμερα  καθήκον  να  υπερασπιστούν  ό,τι  με  θυσίες  και  αίμα
κατακτήθηκε πριν από 130 χρόνια, το Μάη του 1886, και σήμερα κυβέρνηση, Ε.Ε, το μεγάλο
κεφάλαιο προσπαθούν να πάρουν πίσω. 

Να μας βρουν ανυποχώρητους και αποφασισμένους να συνεχίσουμε τον αγώνα για δουλειά
με  δικαιώματα  με  βάση  τις  σύγχρονες  ανάγκες  μας,  για  Κοινωνική  ασφάλιση  για  όλους
αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική!                                                                                                 


