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Η εργασία απελευθερώνει,  έγραφαν οι ναζί στην είσοδο του Άουσβιτς. Η 
κυβέρνηση του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), του ακροδεξιού κόμματος των 
Ελεύθερων (FPÖ) και του νεοφιλελεύθερου κόμματος (ΝΕΟΣ) της Αυστρίας, με 
επιχείρημα  "οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία είναι απαραίτητες για να έχουν οι 
εταιρείες μεγαλύτερη ευελιξία", υπερψήφισε το αντεργατικό νομοσχέδιο που προβλέπει 
την αύξηση των εργασίμων ωρών, έως και 12 την ημέρα, ή 60 την εβδομάδα. 

Όλοι μαζί, νεοφιλελεύθεροι, ακροδεξιοί και φασίστες προχώρησαν στη 
νομοθέτηση της εργασιακής ημέρας των 12 ωρών επαναφέροντας συνθήκες 
εργασιακού μεσαίωνα για τους εργαζομένους της χώρας! Το επόμενο βήμα 
ενδέχεται είναι η επαναφορά της ... δουλείας. 

Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία το οκτάωρο, καθώς και οι διακοπές με 
αποδοχές, ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου της Γαλλικής 
Αριστεράς του σοσιαλιστή Λέον Μπλουμ το 1936. Από τότε,  το οκτάωρο ως ημερήσια 
εργασία, εφαρμόστηκε σχεδόν σε  όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες της Ευρώπης και 
στη συνέχεια όλης  της υφηλίου. Σήμερα, εν έτει 2018,  η αυστριακή κυβέρνηση 
ψήφισε ένα νόμο που φέρνει ογδόντα χρόνια πίσω την ευρωπαϊκή ιστορία. 

Ο Καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς, γοήτευσε τους "πατριώτες" της χώρας του, 
τάζοντας τους "ευημερία και ανάπτυξη". Μια "ευημερία και ανάπτυξη" που θα 
πραγματοποιηθεί, με τους σύγχρονους κωπηλάτες της πατριωτικής γαλέρας. Ο 
Καγκελάριος ζήτησε θυσίες για τη πατρίδα, ζήτησε από το λαό, να μπει  μπροστά για 
τη πατρίδα και να αφήσει στην άκρη  ζωή, οικογένεια, αξιοπρέπεια. Δεν μετράνε αυτά 
μπροστά στη μεγάλη – αλλά καλά  περιχαρακωμένη στα σύνορά της - Αυστρία. 

Όλες τις προηγούμενες μέρες στην Αυστρία οι σύνδεσμοι των βιομηχάνων και 
των επιχειρηματιών πανηγύριζαν για την ψήφιση του νόμου, επειδή σύμφωνα με 
μερίδα του Αυστριακού Τύπου έγινε «όπως παραγγέλθηκε»!!! Η εθνικιστική 
συγκυβέρνηση της Αυστρίας εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου,  άνοιξε 
το δρόμο για την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων.  
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Τα επόμενα χρόνια, λόγω του «ανταγωνισμού»,  διαφαίνεται ότι θα ανοίξει το  
θέμα σε όλη την Ευρώπη και για την τυπική κατάργηση του οκτάωρου και την 
εφαρμογή εργασιακών συνθηκών ρωμαϊκής γαλέρας, με όσες ώρες εργασίας απαιτήσει 
το μεγάλο κεφάλαιο,  για τον σύνολο των εργαζομένων. 

Η αποδιάρθρωση  των εργασιακών σχέσεων θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση των κοινωνικών-ασφαλιστικών παροχών  και  την ανατροπή των 
σημερινών όρων και προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότηση. Εργασιακές  συνθήκες, 
που κατακτήθηκαν με αγώνες, με συγκρούσεις, με αίμα, χάνονται.  

Καλή επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα. 

 

 
 
 

 
 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 


