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ΟΛΕΣ ΚΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Με τα ταξικά σωματεία!

ΑΘΗΝΑ: 10:30 ΧΑΥΤΕΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ/ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 11:00 ΚΑΜΑΡΑ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ!

Διεκδικούμε:
- Μέτρα στήριξης για όλο το λαό
- Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους
- Ίσα εργασιακά δικαιώματα για ντόπιους, πρόσφυγες και μετανάστες
- Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και ασφαλείς χώρους για όλους/ες
- Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών
- Αποσυμφόρηση των φυλακών, άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των κρατουμένων
- Προσλήψεις, επαρκή μέσα και αξιοπρεπείς συνθήκες για τους εργαζομένους στον
τομέα της υγείας, δημόσια δωρεάν περίθαλψη για όλους/ες
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Η απόφαση της κυβέρνησης για "μεταφορά" της εργατικής πρωτομαγιάς το Σάββατο 9
Μαΐου, με πρόσχημα την προφύλαξη από τον κορονοϊό αποτελεί μια απαράδεκτη και
πλήρως αντιδημοκρατική παρέμβαση,
με προφανή στόχο να δώσει μήνυμα πυγμής ενάντια στο εργατικό και συνδικαλιστικό
κίνημα και τις διεκδικήσεις του.

Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι απεργία, παγκόσμια μέρα τιμής και αγώνα της εργατικής
τάξης, παγκόσμια μέρα έκφρασης της διεθνιστικής αλληλεγγύης και ενότητας της
παγκόσμιας εργατικής τάξης, κατακτήθηκε με αγώνες και αίμα και δεν είναι θέμα καμίας
κυβέρνησης να αποφασίσει αν και πότε θα γίνει.

Η κυβέρνηση υποκρίνεται όταν ζητάει από τα συνδικάτα να "δείξουν υπευθυνότητα" καθώς η
ίδια όχι μόνο δεν άλλαξε στο παραμικρό την πολιτική διάλυσης του δημόσιου συστήματος
υγείας, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει να ρίξει τα βάρη της κρίσης και της πανδημίας στις
πλάτες των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, προωθεί τώρα μέσα στην
πανδημία, αντιδραστικά νομοσχέδια για την εκπαίδευση και το περιβάλλον, προωθεί τους
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας! Πολύ περισσότερο όταν δύο ημέρες μετά αρχίζει η
περίοδος σταδιακής άρσης των περιορισμών στη λειτουργία καταστημάτων και στις
μετακινήσεις.

Δίνουμε την μάχη για ένα μαζικό, ταξικό, αγωνιστικό γιορτασμό της φετινής Εργατικής
Πρωτομαγιάς, με απεργία και μαζικές διαδηλώσεις στα κέντρα των πόλεων, με τα
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης

ΑΝΤΑΡΣΥΑ – ΑΡΙΣ – ΕΕΚ – ΕΚΚΕ – ΚΚΕ (μ-λ) – Κρίση και Κριτική – ΝΑΡ για την
Κομμουνιστική Απελευθέρωση – νΚΑ – ΟΚΔΕ – ΟΚΔΕ Σπάρτακος – Πολιτική Οργάνωση
“Κόκκινο Νήμα”
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