Μετά τις εναλλασσόμενες μνημονιακές κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
αλλά και των πρόθυμων εταίρων τους, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει πάρει τη
σκυτάλη, για να ισοπεδώσει τη ζωή μας, βαδίζοντας στον ίδιο δρόμο με τις
προηγούμενες. Η ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο μνημονιακό μπλοκ αξιοποιείται
σήμερα από τις δυνάμεις του συστήματος ενάντια σε όποιον επιμένει πως ο
φαύλος κύκλος χρέους- μνημονίων- νέων ελλειμμάτων- νέων μνημονίων δεν
είναι μονόδρομος.
Για εμάς υπάρχει άλλος δρόμος
Δεν δεχόμαστε, εμείς που ζούμε από τη δουλειά μας και παράγουμε, ότι δεν υπάρχει
άλλη εναλλακτική. Η θετική διέξοδος από τη κρίση για τους εργαζόμενους μηχανικούς
προϋποθέτει την αποδόμηση της συνθήκης που οδηγεί τον κόσμο στον φόβο, την
ανασφάλεια, την φτώχεια, την μετανάστευση. Προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων
αγώνων σε συμπόρευση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που θα
ανατρέψουν την πολιτική της νεομνημονιακής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και θα
έρθουν σε ρήξη με την ΕΕ και το ΔΝΤ.
Η σταθερή σύμπραξη του ΤΕΕ με την ουσία των μνημονιακών πολιτικών τα
προηγούμενα χρόνια είναι γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από
κανέναν. Από τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, ως την σιωπή
του στις αλλαγές που "άνοιξαν το επάγγελμα" καταργώντας τις ελάχιστες αμοιβές, όχι
μόνο έδειξε απροθυμία να υπερασπιστεί τους συναδέλφους απέναντι στην
καταστροφή, αλλά και σε κάποια θέματα υπήρξε ο πρωτεργάτης των αντιδραστικών
αλλαγών. Χαρακτηριστική περίπτωση η αναδιάρθρωση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων για την οποία ειδικά το Τ.Κ.Μ. έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο στην
κατεύθυνση της πλήρους απαξίωσης των σπουδών των μηχανικών, σε όφελος των
κέντρων πιστοποίησης. Δεν το κρύβουν μάλιστα ότι αυτό είναι το όραμά τους για το
ΤΕΕ. Να το μετατρέψουν σε ένα κέντρο πιστοποίησης προσόντων που θα εισπράττει
«λύτρα» , έναντι της πρόσβασής μας στην εργασία.
Λύση δεν αποτελεί η μη συμμετοχή και η αποχή από της εκλογές του ΤΕΕ. Η δράση
και η συμμετοχή εντός – εκτός και εναντίον του ΤΕΕ είναι ο μόνος δρόμος για να
φέρνουμε στο προσκήνιο τα δικαιώματα όλων όσων ζούμε από τη δουλειά μας υπό
το πρίσμα της συνολικής υπεράσπισης των δικαιωμάτων της κοινωνικής
πλειοψηφίας, ενάντια στους σφετεριστές των κοινωνικών αγαθών και της
εργασίας μας.
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