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Ψήφισμα συμπαράστασης για την παράνομη και καταχρηστική απόλυση
εγκύου συναδέλφου από την εταιρία MIGATO AE.
Καταγγέλλουμε την παράνομη και καταχρηστική απόλυση εγκύου συναδέλφου
από την εταιρία MIGATO AE, και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που δίνει η
εργαζόμενη μηχανικός μέσα από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.
Η συνάδελφος τεχνικός εργαζόταν στην εταιρία, υπό το άθλιο καθεστώς του δελτίου
παροχής υπηρεσιών, μεθόδευση την οποία χρησιμοποιούν όλο και πιο συχνά οι
εργοδότες με σκοπό να θέτουν υπό αμφισβήτηση τα εργασιακά δικαιώματα των
εργαζόμενων τεχνικών. Όταν ανακοίνωσε στην εταιρία την εγκυμοσύνη της, η εργοδοσία
την ανάγκασε να υπογράψει λύση της σύμβασης της, επικαλούμενη υπογραφή νέας που
θα όριζε αλλαγή των όρων εργασίας. Ωστόσο, η νέα σύμβαση δεν κοινοποιήθηκε ποτέ
στην εργαζόμενη. Αντιθέτως, στις συνεχείς ερωτήσεις της συναδέλφου για την υπογραφή
νέας σύμβασης, η εταιρία απάντησε ότι δεν τίθεται ζήτημα καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για
οικειοθελή αποχώρηση!
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο εργοδοτικών
αυθαιρεσιών. Έρχεται ακόμη να επιβεβαιώσει, ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική μας έχει
φέρει 100 χρόνια πίσω, με τα αφεντικά να νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργούν
αυθαίρετα. Οι εργαζόμενοι βαφτίζονται «συνεργάτες», με στόχο να μην τολμούν να
διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, τρομοκρατούνται, απειλούνται και
εργάζονται υπό το καθεστώς συνεχούς φόβου. Εμείς τους απαντάμε ότι η επίθεση στη
μητρότητα, η τρομοκρατία που βιώνουν εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, η
εργοδοτική ασυδοσία, η καταστρατήγηση των εργατικών δικαιωμάτων και η χειροτέρευση
των όρων εργασίας δεν θα μείνουν αναπάντητα.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην απολυμένη εργαζόμενη και απαιτούμε την άμεση
και πλήρη ηθική και οικονομική αποκατάσταση της συναδέλφου!
Να σταματήσει η εργοδοτική τρομοκρατία και η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων.
Κανένας εργαζόμενος μόνος του!
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