Μία από τις μεγαλύτερες απεργίες των
τελευταίων ετών στην Κίνα

China Labour Bulletin (μετάφραση: Μίνα Κωστοπούλου)

Τουλάχιστον 10 χιλιάδες εργαζόμενοι σε εργοστάσια παραγωγής παπουτσιών στη
βιομηχανία Yu Yuan Industrial στο Dongguan της Κίνας βγήκαν στους δρόμους τη Δευτέρα
14 Απριλίου 2014. Διαμαρτύρονταν ενάντια στην μη απόδοση από την εταιρεία των
εργοδοτικών εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση και τη στέγαση στους 70 χιλιάδες
εργαζομένους της.
Οι εργάτες κατέκλυσαν τα γήπεδα μπάσκετ στην περιοχή των κοιτώνων τους, κρατώντας
πανό που έγραφαν: «Πληρώστε τις εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση και τη στέγαση.
Ντροπή στην παρανομία της Yu Yuan».
Όταν η ειρηνική διαδήλωση τελείωσε στις 5:30 το απόγευμα, εκατοντάδες άντρες των
ομάδων καταστολής, οπλισμένοι με γκλομπ, επιτέθηκαν στο πλήθος και άρπαξαν 10 άτομα
που κρατούσαν τα πανό, δύο εκ των οποίων γυναίκες, και τους «πέταξαν» στο βαν της
αστυνομίας. Τέσσερις εργαζόμενοι νοσηλεύτηκαν λόγω ξυλοδαρμού.
Η επιχείρηση - που είχε υποσχεθεί να δώσει λύση στη διαμάχη που ξέσπασε στις 5
Απριλίου, όταν εκατοντάδες εργαζόμενοι μπλόκαραν μια τοπική γέφυρα - ανακοίνωσε τη
Δευτέρα ότι δέχεται μόνο την υπογραφή νέων συμβάσεων με τους εργαζομένους της, την
1η Μαΐου. Αρνήθηκε να αποδώσει τις καθυστερημένες εισφορές.

«Η εταιρεία δεν μας έχει δώσει όσα μας χρωστάει από το 2006, η σημερινή ανακοίνωση
δείχνει ότι ξέρουν τι κάνουν και ότι δε θέλουν να πληρώσουν ούτε ένα σεντ», δήλωσε ο
Xue, εργαζόμενος της επιχείρησης. «Κάποιοι από τους συναδέλφους μου εκτιμούν ότι η Yu
Yuan χρωστάει πάνω από 1 δισεκατομμύριο γουάν όλα αυτά τα χρόνια».
«Ορισμένοι δημιούργησαν μια διαδικτυακή ομάδα επικοινωνίας πριν τα γεγονότα της 5ης
Απριλίου στην οποία υπήρχαν χιλιάδες συμμετοχές», τόνισε ο Xue. «Αλλά σύντομα το
γκρουπ μπλοκαρίστηκε. Τώρα έχουμε τέσσερις νέες ομάδες online και ο αριθμός όσων
θέλουν να συμμετέχουν αυξάνεται».
Σύμφωνα με έναν παλιό εργαζόμενο, τον Zhu, οι εργαζόμενοι προετοιμάζονται να
οργανώσουν την Τρίτη μια μεγάλης κλίμακας απεργία: «Η Yu Yuan μετατοπίζει την
παραγωγή της από την περιοχή Dongguan στις επαρχίες της ενδοχώρας, όπως ακριβώς
κάνουν η Ινδονησία και το Βιετνάμ για πολλά χρόνια, αλλά οι εργαζόμενοι που έχασαν τα
καλύτερα χρόνια τους στα εργοστάσια, δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια».
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