Συναδέλφισσες συνάδελφοι
Ζούμε όλοι την τραγωδία του πολέμου στην Ν. Γιουγκοσλαβία και την αναταραχή στα
Βαλκάνια, με τον όλεθρο που σκορπούν οι Αμερικανο-ΝΑΤΟΙκές δυνάμεις με στόχο να
καταδείξουν στους λαούς, ποιος είναι το Αφεντικό!
Καταγγέλλουμε την υποκρισία των μεγάλων δυνάμεων. Αντιτασσόμαστε σθεναρά στην Νέα
Τάξη που θέλει τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ στο ρόλο του παγκοσμίου χωροφύλακα .
Απαιτούμε την κατάργηση του ΝΑΤΟ, την ενίσχυση του Ο.Η.Ε. και του
Ο.Α.Σ.Ε., την επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα, στα πλαίσια ενός νέου
συστήματος ασφάλειας και συνεργασίας.
Στην Γιουγκοσλαβία πρέπει να γίνει το «Βατερλώ» των Αμερικάνων και της
ιμπεριαλιστικής τους λογικής. Στη Γιουγκοσλαβία πρέπει να αναβιώσει το όραμα για
μία Ευρώπη ειρηνική, απαλλαγμένη από την Αμερικάνικη κηδεμονία.
Απόκρουση της κοινωνικής βαρβαρότητας.
Εκτός από την βαρβαρότητα του πολέμου υπάρχει και η κοινωνική βαρβαρότητα. Αυτή που στο
όνομα του κοινού νομίσματος και της ΟΝΕ θυσιάζει στοιχειώδη δικαιώματα των εργαζομένων,
οδηγεί στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ανάγκη να αντιπαλέψει τις συνέπειες αλλά και την ουσία της
νεοφιλελεύθερης εκδοχής για την ΟΝΕ που στηρίζεται στα συμφέροντα των πολυεθνικών και των
τραπεζιτών. Να αντιπαρατεθεί στην σημερινή παγκόσμια αυθαιρεσία του κεφαλαίου. Να αγωνιστεί
για μία εναλλακτική ευρωπαϊκή πορεία ευθυγραμμισμένη με τα συμφέροντα των εργαζομένων και
των λαών με ανάπτυξη, ευημερία για όλους, αλληλέγγυα, δημοκρατική και οικολογική.
Αντιπαράθεση με το νεοφιλελευθερισμό.
Το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπο με μία κυβερνητική πολιτική
νεοφιλελεύθερης έμπνευσης που ποδοπατά τα εργατικά δικαιώματα και δίνει συνεχή
προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο περνά την περίοδο των «παχιών αγελάδων».
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την ανοχή της Νέας Δημοκρατίας έχει πλήξει
ανεπανόρθωτα το εισόδημα, τις εργασιακές σχέσεις, τα ασφαλιστικά και κοινωνικά
δικαιώματά μας.
Το δημόσιο σχολείο εγκαταλείπεται όλο και περισσότερο στο όνομα της
προσαρμογής του στις «ανάγκες της αγοράς».
Χρειάζεται επειγόντως νέα πορεία.
Η θέση μας χειροτερεύει, όμως:
• τα συνδικάτα μας -παρά τους αγώνες που έγιναν- αποδεικνύονται μέρα με την μέρα ότι είναι
κάτω από το ύψος των περιστάσεων.
• Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η Δ.Ο.Ε. και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις βρίσκονται
παγιδευμένες σε ένα τέλμα που τις έχει οδηγήσει ο κυβερνητικός συνδικαλισμός
και η διασπαστική πολιτική της ΔΕΕ. Οι δυνάμεις αυτές έχουν βαριά ευθύνη για
την κρίση του συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι παράγοντες της κρίσης και δεν
μπορούν να μετατραπούν σε παράγοντες υπέρβασης τους.

Να υπερβούμε την κρίση.
Σήμερα είναι ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά να συσπειρωθούμε μέσα
από τα συλλόγους μας σε μία νέα εκστρατεία για την ανάταση τους με στόχο:
- να συγκροτηθεί ένας σύγχρονος πολιτικός συνδικαλιστικός λόγος .
αυτόνομος από κυβέρνηση, εργοδοσία και κόμματα.
- να διευρυνθεί η δημοκρατία και η συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις
για να χτυπηθεί η γραφειοκρατία και ο εκφυλισμός.
- να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά οι συνέπειες της ΟΝΕ και να ηττηθούν οι
νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις και ο συμβιβασμός σε αυτές.
- να διεκδικηθούν τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και των λειτουργών της (αναβάθμιση
του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, κατάργηση του νόμου 2525/97, ριζοσπαστική
φορολογική μεταρρύθμιση, ενίσχυση της Κοινωνικής ασφάλισης, σημαντική ενίσχυση του
εισοδήματος μας, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις & συμβάσεις στο δημόσιο).
- να δημιουργηθεί ένα ισχυρό διεκδικητικό κίνημα για μια εναλλακτική πορεία, για ένα
κοινωνικό σύστημα χωρίς ανισότητες και εκμετάλλευση, σε Ελλάδα και Ευρώπη,
Μεγαλύτερη – ουσιαστικότεροι συμμετοχή στους συλλόγους μας
λιγότεροι κυβερνητικοί και κομματικοί συνδικαλιστές στις ηγεσίες τους.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Οι συνελεύσεις των συλλόγων μας πρέπει να γίνουν αφετηρία για. ένα νέο ξεκίνημα.
ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ της ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος στα χέρια σας.
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•

Συσπειρωθείτε στην πάλη πάνω στα προβλήματα.

•

Αποκρούστε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό που επιθυμεί
την υποταγή των συνδικάτων στους εκάστοτε
κυβερνητικές επιδιώξεις και οδηγεί στην αδράνεια.

•

Αγνοείστε παραταξιακές και διασπαστικές λογικές που
επιχειρούν να αποδυναμώσουν τα συνδικάτα, να φθείρουν
την ενότητα τους και να τα αφοπλίσουν μπροστά σης
κυβερνητικές επιθέσεις.

•

Ενισχύστε τα ψηφοδέλτια της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και των
άλλων Αυτόνομων Κινήσεων. Αλλάξτε τους
συσχετισμούς.

•

Μέσα από τα συνδικάτα επιδιώκουμε την αλλαγή του
προσανατολισμού τους.

