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Όταν το δικαίωμα στην εργασία γίνεται απασχόληση, 
ημιαπασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, εποχιακή 
απασχόληση και τελικά κοινωφελής εργασία.

Όταν κράτος και αφεντικά σε αγαστή συνεργασία με τη ΓΣΕΕ, 
τις ΜΚΟ και την τοπική αυτοδιοίκηση προωθούν την κυκλική 
παροδική εκμετάλλευση της ανάγκης των ανέργων για 
εργασία. 

Όταν οι όροι εργασίας των αυτοαπασχολούμενων με 
μπλοκάκι είναι ληστρικοί, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο 
εργασίας τείνει να γίνει η κύρια συναλλαγή μεταξύ εργοδότη-
εργαζόμενου. 

Όταν όσοι καταφέρουν να βρουν δουλειά θα είναι 
αναλώσιμοι, χωρίς ωράριο, χωρίς δικαιώματα στην εργασία 
και στην απόλυση, με δύο λέξεις σκλάβοι του 21ου αιώνα.

Τότε, είναι η ώρα να κάνουμε κι εμείς κάτι για την αξιοπρέπεια μας. Για το μέλλον μας που διαγράφεται ζοφερό μέσα 
σε μια κοινωνία φόβου, εξατομίκευσης, ψυχολογικού βιασμού και διάχυτου κοινωνικού κανιβαλισμού.

Τότε, είναι η στιγμή να πολλαπλασιαστούν οι οριζόντιες δομές μέσα από συνελεύσεις σε κάθε γειτονιά, προκειμένου 
να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Τότε είναι η στιγμή που η κοινωνική αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια θα 
αντικαταστήσουν την εξατομίκευση και τον κοινωνικό κανιβαλισμό.

Τότε, η οργάνωση μας σε σωματεία βάσης και εργατικές συλλογικότητες στους χώρους δουλειάς είναι μονόδρομος, 
ώστε να δημιουργηθεί η σπίθα της ταξικής συνείδησης και να γίνει φλόγα ταξικής αλληλεγγύης, προκειμένου να 
σταματήσει την όρεξη των αφεντικών και του κεφαλαίου για μεγαλύτερη κερδοφορία.
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Τότε, η γενική απεργία διαρκείας θα καταστρέψει τα σχέδια των κρατών, που επιδιώκουν την εδραίωση καθεστώτων 
έκτακτης ανάγκης και ειδικών οικονομικών ζωνών, για την πλήρη υποταγή της εργατικής τάξης.

Όταν στόχος τους είναι στις πλάτες των ανέργων, να εφαρμόσουν κάθε νέο μνημονιακό συμφωνηθέν, στο νέο εργασιακό χάρτη 
που διαμορφώνεται. Tότε το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων μετατρέπεται σε γραφείο ενοικίασης 
εργαζομένων, επαληθεύοντας για ακόμα μια φορά τον ξεπουλημένο ρόλο του.

Όταν αυτό το μοντέλο εργασίας προωθείται επικοινωνιακά 
από το κράτος σαν σχέση δύο επιχειρηματιών, ενώ οι 
εργαζόμενοι με μπλοκάκι, δεν έχουν κανένα εργασιακό 
δικαίωμα.

Όταν κάποιοι άνεργοι, στην ανάγκη για μεροκάματο, θα 
καταφεύγουν σε νέο-ναζιστικά γραφεία ευρέσεως εργασίας 
"μόνο για έλληνες", παραδιδόμενοι με αυτόν τον τρόπο, μέσα 
στην απελπισία τους, στους εχθρούς της τάξης τους.
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