ΜΚΟ = Μισθωμένες Κομματικές Οργανώσεις (ή αλλιώς πράττουν ότι κατήγγειλαν)
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Αυτό το καλοκαίρι θα μας μείνει αξέχαστο για δυο επιπλέον λόγους πολιτικής αήθειας από την κυβέρνηση.Και δεν αναφέρομαι στα της οικονομικής πολιτικής και στα του
φανερού σπρωξίματος της χώρας στην κατοχή της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αναφέρομαι στην...
χείριστη έκφανση πολιτικής υποκρισίας και ανακυβίστησης των μελών της κυβέρνησης στο θέμα των blogs και στο θέμα των ΜΚΟ.
Για τα blogs και την υποκριτική στάση του ίδιου του ΓΑΠ ο οποίος λιδωρούσε την ΝΔ για το θέμα των blogs και προασπιζόταν την ελευθερία της έκφρασης μέσω των
ανεξάρτητων και αδέσμευτων ελεύθερων απόψεων, ενώ σήμερα ετοιμάζει πραξικοματικό
νομοσχέδιο για τον έλεγχο και το κλείσιμο αυτών των ελευθεριών, έχουμε αναφερθεί πολλάκις τον τελευταίο καιρό. Ας δούμε και το θέμα με τα "stage" νέας γενιάς και το
"πάρτυ" με τις ΜΚΟ.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργεύων, όντας στην αντιπολίτευση, προς διετίας φώναζε για τις δήθεν προσπάθειες ομηρίας των νέων εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων stage, την
στιγμή που σήμερα νομοθέτησαν με αμέτρητη υποκρισία την πρόσληψη 5.500 νέων ανέργων μέσω ΜΚΟ (μισθωμένες κομματικές οργανώσεις), προσφέροντας μισθός 550
ευρώ (που θα βρούν να το φορολογήσουν και αυτόν) και ένσημα.
Δεν ήταν αυτή η καλή κυριούλα, η υφυπουργός Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου που το 2009, ούσα τότε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η οποία είχε τότε καταγγείλει την
διοίκηση του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις στα προγράμματα Stage και σήμερα, όχι μόνο επικροτεί τα από τους ιδίους καταγγελόμενα, αλλά προσθετικά δίνει και προμήθεια στις ΜΚΟ περίπου 9,5 εκατ. ευρώ (το 5% του
προγράμματος);
Τότε αγαπητέ πρωθυπουργέ εσωτερικού Μπένι ήταν "όργιο ρουσφετιού" και τώρα είναι "προσλήψεις για την ανάπτυξη του πυλώνα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας";
Και για να λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι.
Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί προχωρείτε σε αυτό το πρόγραμμα ΜΕΣΩ ΜΚΟ με διαχείριση από την ΙΝΕ-ΓΣΕΕ;
Μπορείτε να μου εξηγήσετε αγαπητοί λάτρεις του σπορ της ανακυβίστησης και της κυβολίσθησης πως είναι δυνατόν να ταίζετε με κοινοτικούς πόρους της ΜΚΟ και την ίδια ώρα να κλείνετε 460 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
σε όλη την Ελλάδα, να κλείνετε Στρατολογικά κέντρα, να κλείνετε Στρατόπεδα και εν πάσει περιπτώσει να οδηγείτε χιλιάδες εργαζομένους στην ανεργία και στην ανυποληψία;
Μήπως το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να καθιερώσουμε τους εναλλακτικούς τρόπους εργασίας, διαμορφώνοντας έτσι τον κατώτατο μισθό στα 550,00 ευρώ με πλάγιο τρόπο;
loutraki1
Aπο:http://egersis2.blogspot.com/2011/08/blog-post_3588.html
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