
13 Σεπτέμβρη: Πανευρωπαϊκή μέρα αλληλεγγύης στους εργάτες του ΙΚΕΑ  
στην Πιατσέντσα (Ιταλία) «Ένα πλήγμα σε έναν είναι πλήγμα σε όλους» 

«Πάρε μια παραδοσιακή απεργία στην οποία ανεμίζεις μια σημαία ή σκαρφαλώνεις σε μια στέγη για να διαμαρτυρηθείς. 
Μπορείς να περάσεις όλη σου τη ζωή εκεί, τίποτα δε θα αλλάξει. Όχι άλλες απεργίες πείνας! Είναι καιρός ο εργοδότης να 

πεινάσει! Όσο για μας, εμείς υποφέρουμε αρκετά καθημερινά στον χώρο εργασίας. Αυτός δεν είναι  μόνο ο δικός μας αγώνας, 
είναι ο αγώνας του καθενός από μας μέσα στην κρίση: αν νικήσουμε σε ένα μέρος, τα πράγματα γίνονται καλύτερα για όλους 

μας» ( Από συνέντευξη του Μοχάμετ Αραφάτ, εργάτη στον κλάδο των  logistics, 1/1/2013) 

Από το 2008 στην Ιταλία γίνονται μεγάλες κινητοποιήσεις στον κλάδο των 
logistics (μεταφορά και συσκευασία). Στον κλάδο αυτό οι εργάτες, στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία μετανάστες,  δουλεύουν για μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρίες μέσω ενός συστήματος υπεργολαβιών, που χρησιμοποιείται από τις 
εταιρίες για να αποφύγουν τη συμμόρφωση με τις συλλογικές συμβάσεις και τα 
δικαιώματα που απορρέουν από αυτές για τους εργάτες. Οι εργάτες με τους 
αγώνες τους διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, δίκαιες αμοιβές, 
αξιοπρέπεια στην εργασία. 

Οι εργάτες που δουλεύουν για λογαριασμό του ΙΚΕΑ δεν αποτελόυν 
εξαίρεση. Δεν είναι άμεσα απασχολούμενοι από την εταιρία επίπλων, παρά δουλεύουν μέσω υπεργολαβιών. Στα μέσα 
Οκτώβρη 2012 οι εργάτες στις εγκαταστάσεις του ΙΚΕΑ στην Πιατσέντσα της Βόρειας Ιταλίας κατέβηκαν σε απεργία 
εναντίον των πενιχρών τους αμοιβών και για ίση κατανομή του φόρτου εργασίας. Η Πιατσέντσα αποτελεί για το ΙΚΕΑ 
έναν μεγάλο διαμετακομιστικό κόμβο μέσω του οποίου τα προϊόντα της εταιρίας διανέμονται σε όλη τη Μεσόγειο, και 
στην Ελλάδα.  

Η αντίδραση της κοινοπραξίας των εργολάβων και του ΙΚΕΑ ήταν η άρνηση κάθε διαπραγμάτευσης, οι απειλές 
και τελικά η απόλυση 107 εργαζομένων. 

Μετά από μήνες αγώνων, οι εργάτες επαναπροσλήφθηκαν τον Γενάρη του 2013. Αλλά το ΙΚΕΑ δεν ήταν 
διατεθειμένο να δεχτεί το χτύπημα. Τον περασμένο Μάη 33 από τους πιο ενεργούς συνδικαλισμένους εργάτες τέθηκαν 
σε διαθεσιμότητα, και ύστερα οι 24 από αυτούς απολύθηκαν. 

Ως απάντηση, τα μεγάλα συνδικάτα βάσης του κλάδου, SI Cobas και ADL Cobas κήρυξαν την 26η Ιούλη ως εθνική 
μέρα αλληλεγγύης. Οργανώθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις σε 13 πόλεις εντός των ιταλικών συνόρων αλλά και στην 
Ισπανία, τη Γερμανία και την Αυστρία. 

Μπροστά στην άρνηση του ΙΚΕΑ να υποχωρήσει οι εργαζόμενοι και οι αλληλέγγυοι συνεχίζουν τον αγώνα. Στις 
13 Σεπτέμβρη οργανώνουν μια μεγάλη διαδήλωση στην Πιατσέντσα.  

Την περίοδο της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου οι εργαζόμενοι 
οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι μας ενώνουν πολύ περισσότερα από όσα 
φανταζόμαστε με τους εργάτες όλου του κόσμου. Δε βιώνουμε απλά την ίδια 
εκμετάλλευση παρά, όλο και συχνότερα, έχουμε απέναντί μας τις ίδιες πολυεθνικές 
εταιρίες ως εργοδότες. Ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των logistics είναι 
αναγκαίο να στηριχτούν από όλους μας, γιατί ο κλάδος αυτός έχει κομβικό ρόλο 
στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων και, συνεπώς, στην ολοκλήρωση αυτού που 
ονομάζουμε παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. Η αντίσταση στην υποτίμηση της 
εργασίας μας προϋποθέτει την αλληλεγγύη μας στους αγώνες των εργατών, 
ντόπιων και μεταναστών, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Κάθε νικηφόρος αγώνας σε 
κάθε μέρος του κόσμου είναι μια νίκη για όλους μας. Ας βάλουμε τα θεμέλια για 
έναν αληθινό διεθνισμό. 
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