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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.∆.Ε.∆.Υ.
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ
Οι αποφάσεις για τη µείωση των µισθών και εισοδηµάτων, τη φορολογία
(κυρίως έµµεση) και προωθείται τώρα µε το σχέδιο για την ασφάλιση (αύξηση
εργάσιµου βίου, µείωση συντάξεων) ή τη συρρίκνωση των κοινωνικών δαπανών (που
υπηρετείται από τη µείωση – σταδιακή απόσυρση του Κράτους στη χρηµατοδότηση
και της Κοινωνικής Ασφάλισης), έχει ένα προκλητικό αποτέλεσµα:
Το 90% της επιβάρυνσης, του λογαριασµού, πλήττει τα µικρά, µεσαία και
αδύναµα κοινωνικά στρώµατα και το 10% τα υψηλά (και τα επιστρέφει από την
πολιτική στις εργασιακές σχέσεις και τους µισθούς).
Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε οξεία ανισότητα, συστηµατοποιεί µια
επικίνδυνη κατάσταση φτωχών εργαζοµένων – φτωχών συνταξιούχων, αυξάνει τα
φαινόµενα αποκλεισµού των ανέργων, των νέων, συσσωρεύει, άµεσα και προοπτικά,
εκρηκτικά κοινωνικά και οικονοµικά αδιέξοδα.
Προχωρά σε µια νέα αντιασφαλιστική παρέµβαση, που :
1. Απουσιάζει οποιαδήποτε µελέτη
αναγκαιότητας και αποτελέσµατος.

τεκµηρίωσης

της

υποτιθέµενης

2. Αποδιαρθρώνει µε νέες διαιρέσεις, κατατµήσεις, επιλεκτικότητες τον
καθολικό, αναδιανεµητικό χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης,
αυξάνει το ρήγµα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.
3. Αποσταθεροποιεί το σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης αφού εισάγει
µηχανισµούς (π.χ. προσδόκιµο ζωής) για τη συνεχή επανεξέταση ορίων
ηλικίας, ύψους σύνταξης, παροχών µε τους κανόνες και τους στόχους που
επιβάλλει η Τρόικα και το Μνηµόνιο. Τίποτα για το µέλλον δεν είναι
εγγυηµένο και βέβαια και το παρόν σχέδιο είναι περιορισµένης χρονικής
ισχύος, συγκυριακό. Προετοιµάζει την πλήρη εφαρµογή του Μνηµονίου.
4. ∆ιαλύει την καθολικότητα και την ενότητα κανόνων για το
συνταξιοδοτικό καθεστώς του δηµοσίου µε αποτέλεσµα: τη δραµατική
http://users.sch.gr/dimitrako

http://users.sch.gr/dimitrako

και άδικη αύξηση των ορίων ηλικίας των γυναικών µε πρόσχηµα την
απόφαση του ∆ΕΚ, την αποδυνάµωση και συρρίκνωση των ισχυρών
πόλων της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης αφού η ένταξη των νέων στο
ΙΚΑ πέρα από την επιβάρυνση του ΙΚΑ διαλύει την Κοινωνική Ασφάλιση
στο ∆ηµόσιο και κυριολεκτικά «πετάει στον αέρα» τα Ταµεία του
∆ηµοσίου (ΤΕΑ∆Υ, ΤΠ∆Υ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ & ΟΠΑ∆).
Οι αντιασφαλιστικές ανατροπές είναι παντού:
• Στις συντάξιµες αποδοχές
• Στο σύστηµα υπολογισµού και τα ποσοστά αναπλήρωσης
• Στην αγοραστική δύναµη των συντάξεων
• Στα ώριµα και θεµελιωµένα δικαιώµατα µε τους νέους και δυσµενείς,
άδικους και απαράδεκτους χρονολογικούς περιορισµούς
Πυκνώνουµε τις κινητοποιήσεις, απεργούµε µε στόχο να µην περάσει αυτό το
αντιασφαλιστικό σχέδιο.
∆υναµώνουµε τον αγώνα µας, είναι καθοριστικό το µήνυµα της γενικής
απεργίας της Πέµπτης 20 Μάη, γιατί υπάρχει λύση υπέρ της Κοινωνικής
Ασφάλισης, µπορούµε µε σχέδιο που:
1. Να οργανώνει αποτελεσµατικά την εξασφάλιση των πόρων του
συστήµατος (εισφοροδιαφυγή), να δηµιουργεί και να διευρύνει τους
πόρους από νέες πηγές και όχι σε βάρος των ασφαλισµένων.
2. Να ενεργεί µε ακεραιότητα και υπευθυνότητα για την επιστροφή
µεσοµακροπρόθεσµα των απωλειών από , την επί δεκαετίες,
καταλήστευση των αποθεµατικών.
3. Να ενοποιεί κανόνες ελάχιστου και µέγιστου (35ετία) εργάσιµου βίου
χωρίς ανατροπή από τα όρια ηλικίας και σαφή κοινωνικά κριτήρια
(µητέρες, πολύτεκνοι, αναπηρικές κλπ).
4. Να κεφαλαιοποιεί πόρους για τις νέες γενιές.
Τα συνδικάτα είναι µε συλλογική υπευθυνότητα στον αγώνα γιατί είναι
ξεκάθαρα στις προτάσεις τους, στην αδιαπραγµάτευτη στάση υπεράσπισης των
αρχών, των στοιχείων, των δικαιωµάτων και παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης,
την αλληλεγγύη µέσα και ανάµεσα στις γενιές.
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΑΓΩΝΑ
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