
Ποιος θυµάται τη «γενιά των 700» ευρώ; Ε, καλά θα κάνει να την 
ξεχάσει! Οι προ πενταετίας προειδοποιήσεις των αφεντικών που έλεγαν 
ότι θα δουλεύουµε πολύ, θα είµαστε ανασφάλιστοι για να πληρωνόµαστε 
ψίχουλα είναι πια ντεµοντέ.

Tα αφεντικά λένε κοινωφελή εργασία
και εννοούν σκλαβιά

Μέσα σε λίγα µόνο χρόνια, το µοντέλο 
του ελαστικά εργαζόµενου νεολαίου 
διευρύνθηκε, καλύπτοντας και 
µεγαλύτερες ηλικίες, ενώ οι µισθοί 
έπεσαν στο µισό και η Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύµβαση είναι πια και αυτή 
παρελθόν. Τα αφεντικά έχουν πάψει να 
µαςµας ονοµάζουν εργαζόµενους και 
χρησιµοποιούν διάφορα τροµαχτικά 
παρατσούκλια, όπως «ωφελούµενοι», 
«εθελοντές», «συνεργάτες». 

Ζούµε µια κατρακύλα που φαίνεται να 
µην έχει τελειωµό.

Μέρος της κατρακύλας είναι και η 
θεσµοθέτηση των νέων stage µε την 
ευφάνταστη ονοµασία «Κοινωφελή 
Εργασία». Από το περασµένο καλοκαίρι 
57,000 άνεργοι ενοικιαζόµαστε από 
εργοδότριες ΜΚΟ σε εκατοντάδες 
δηµόσιες υπηρεσίες, µε 5µηνες 
συµβάσεις,συµβάσεις, για να καλύψουµε πάγιες 
ανάγκες και να αντικαταστήσουµε τους 
µονίµους υπαλλήλους που τίθενται σε 
«διαθεσιµότητα», σε θέσεις άσχετες µε το 
αντικείµενο πρόσληψης, συχνά µε 
κινδύνους για την υγεία µας και πολύ 
συχνά στερούµενοι το δικαίωµα άδειας 
καικαι απεργίας. Η δε µη καταβολή των  

µισθών µας στοχεύει σε ένα ξεκάθαρο 
µήνυµα προς όλους τους ανέργους: «θα 
δουλεύετε φτηνά, χωρίς δικαιώµατα και 
θα λέτε και ευχαριστώ, ειδάλλως 
υπάρχουν κι άλλοι που περιµένουν στην 
ουρά!». Σε αυτό το σύστηµα καταστολής 
των εργαζοµένων διεκδικούν µερίδιο (5% 
τουτου µισθού µας) εδραιωµένες ΜΚΟ αλλά 
και ΜΚΟ-βιτρίνες που δηµιουργή- θηκαν 
εν µια νυκτί και µετατράπηκαν σε εταιρείες 
ενοικίασης εργαζοµένων, µε πρώτη και 
καλύτερη το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της 

ΓΣΕΕ. 

Οι εργαζόµενοι στα Προγράµµατα ΚΟΧ 
εξυπηρετούµε ένα διπλό ρόλο: αφενός 
στελεχώνουµε φτηνά τον κρατικό 
µηχανισµό, αφετέρου λειτουργούµε σα 
φόβητρο για τους υπόλοιπους ανέργους. 
Γιατί ο φόβος για την ανεργία καθορίζει το 
επίπεδο (υπερ)εκµετάλλευσης των 

εργαζόµενων.εργαζόµενων.

Παρότι λοιπόν όλοι «λυπούνται» και 
δηλώνουν αναρµόδιοι, εµείς ξέρουµε 
πολύ καλά ότι η ανακύκλωση των 
ανέργων και η ταυτόχρονη υποτίµηση 
της εργατικής µας δύναµης αποτελεί 
κρατική στρατηγική. Τα αφεντικά ξέρουν 
καλά ότι σήµερα η µόνη δουλειά µε 

µέλλον είναι η ανεργία!µέλλον είναι η ανεργία!

Επειδή λοιπόν η κυκλική εναλλαγή ανέργου-εργαζοµένου αφορά όλους και όλες µας, 
Επειδή δεν κερδίζεται τίποτα µε το να κοιτάει ο καθένας µας να σώσει το τοµάρι του, 

Οργανωνόµαστε συλλογικά σε κάθε ΜΚΟ, σε κάθε χώρο εργασίας, 
µαζί µε τους συναδέλφους µας 

ενάντια στο µέλλον που µας επιβάλλουν. 
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