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Πρόεδρε, Σύνεδροι, Προσκεκληµένοι,
Μεταφέρω τους αδελφικούς χαιρετισµούς της ∆ιεθνούς Συνδικαλιστικής
Συνοµοσπονδίας στο 34ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ και, αυτήν τη στιγµή της βαθιάς
κρίσης, µήνυµα αλληλεγγύης στο λαό της Ελλάδας εκ µέρους των 175
εκατοµµυρίων µελών µας σε όλον τον κόσµο.
Είναι στο πλευρό σας µε σκοπό να σας στηρίξουν στον αγώνα σας για
προάσπιση των θέσεων εργασίας, των µισθών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τα τελευταία δύο χρόνια οι εργαζόµενοι υπήρξαν τα πρώτα θύµατα της
παγκόσµιας κρίσης για την οποία δεν φέρουν καµία ευθύνη. Μέχρι σήµερα
έχουν χαθεί 34 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. 11 τρισεκατοµµύρια δολάρια από
φόρους που πληρώνουν οι εργαζόµενοι διοχετεύθηκαν στη διάσωση
χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, η ευθύνη των οποίων είναι προφανής σε
όλους. Χάθηκαν σπίτια, µειώθηκαν δραστικά οι συντάξεις και συρρικνώθηκαν
οι δηµόσιες υπηρεσίες.
Η κρίση που ξεκίνησε ως χρηµατοπιστωτική κατάρρευση εξαιτίας της
απερισκεψίας, της απληστίας και της ανικανότητας έχει σήµερα µεταβληθεί
στην πρώτη γενικευµένη κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης της
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Μια κρίση που την προκάλεσε το κεφάλαιο
και την οποία θέλουν να πληρώσει ο κόσµος της εργασίας.
Σήµερα, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της καταιγίδας. Οι «µετασεισµοί»
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που επέφεραν την κατάρρευση της Λέµαν
Μπράδερς τον Σεπτέµβριο του 2008, γίνονται αισθητοί στις πόλεις σας, τις
κοινότητες και τις οικογένειές σας.
Και σε αντίθεση µε την τραγωδία που έπληξε τους λαούς της Αϊτής και της
Χιλής τις προηγούµενες εβδοµάδες και στους οποίους εκφράζουµε τη
συµπάθειά και την αλληλεγγύη µας, οι µετασεισµοί αυτοί είναι αποτέλεσµα
ανθρώπινου σχεδιασµού και προµελετηµένης σκοπιµότητας.
Συνάδελφοι,
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Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι η χώρα σας πρέπει να πάρει σηµαντικές
αποφάσεις και να δώσει απαντήσεις στις σύνθετες και αυξανόµενες
προκλήσεις. Όµως, εξίσου αληθές είναι ότι ο Ελληνικός λαός είναι αυτός που
θα διαµορφώσει τον δρόµο προς τα εµπρός µέσα από δηµοκρατικές
διαδικασίες, κοινωνικό διάλογο και τη συµµετοχή των συνδικάτων του.
Είναι ευνόητο, βεβαίως, ότι ο κος Παπανδρέου θα έπρεπε να βρίσκεται στο
επίκεντρο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, ακόµα και όταν οι επιλογές
συζητούνται στις Βρυξέλλες και οι διαβουλεύσεις γίνονται στο Βερολίνο. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα της κατάστασης σήµερα.
Αυτό, όµως, που είναι αδιανόητο και δεν µπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτό είναι η
υφαρπαγή της εξουσίας λήψης αποφάσεων και της δηµοκρατικής διαδικασίας
από τη Γκόλντµαν Σάκς και τους σύµµαχους της στις σκοτεινές τέχνες της
χρηµατοοικονοµικής κερδοσκοπίας. Η µέθοδος που ακολουθούν δεν είναι η
πολιτική δηµοκρατία. Πρόκειται για οικονοµικά «φιρµάνια» και όπως συνέβη
και στην περίοδο της δικτατορίας στο παρελθόν, οι Έλληνες θα αντισταθούν
και θα τα ξεπεράσουν.
Εάν υπάρχει ένα και µοναδικό µάθηµα να διδαχθούµε από την κρίση είναι ότι
τα χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα πρέπει να υποτάσσονται στο δηµόσιο
συµφέρον. Η χρηµατοπιστωτική οικονοµία πρέπει να εξυπηρετεί την
πραγµατική οικονοµία και όχι να επιβάλλεται σε αυτήν και τέλος η δύναµη των
ίδιων των ανθρώπων πρέπει να υπερισχύει των δυνάµεων του χρήµατος.
Όταν ξέσπασε η κρίση, όταν το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα βρέθηκε στο
χείλος του γκρεµού, παντού µε µία φωνή εκφράστηκε το µήνυµα των
πολιτικών ηγετών για αλλαγή και ρυθµίσεις
∆ύο χρόνια µετά όµως, δεν προχωρήσαµε και πολύ. Η φιλόδοξη ατζέντα των
G-20 για χρηµατοοικονοµική µεταρρύθµιση παραµένει ως έχει – µια ατζέντα. Η
Ευρώπη διχάζεται, οι ΗΠΑ διστάζουν, το Συµβούλιο Χρηµατοοικονοµικής
Σταθερότητας, επιφορτισµένο από το ∆ΝΤ µε το έργο της χρηµατοοικονοµικής
ρύθµισης, λειτουργεί χωρίς ένα µίνιµουµ διαφάνειας. Εν τω µεταξύ, οι
τράπεζες και οι κερδοσκόποι επανέκτησαν τα κέρδη τους, την εµπιστοσύνη και
την αλαζονεία τους. Όχι µόνο προσπαθούν να αποτρέψουν τις κατεπείγουσες
ζωτικές αλλαγές, αλλά µοιράζονται πάλι δισεκατοµµύρια σε µπόνους. Σε µια
χρονική στιγµή που οι εργαζόµενοι χάνουν µισθούς και θέσεις εργασίας, αυτό
απλά αποτελεί επίδειξη περιφρόνησης από αυτούς που πιστεύουν πως είναι
πολύ σπουδαίοι για να ασχοληθούν µε όσους θεωρούν µικρούς και
ασήµαντους.
Αυτή είναι η φιλοσοφία της Γκόλντµαν Σάκς. Το συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει
να την αντιµετωπίσει µε καλύτερα µέσα. Πρώτον, αντίσταση και αλληλεγγύη.
Άρνηση να αποδεχθούµε το απαράδεκτο. Η ∆ιεθνής Συνδικαλιστική
Συνοµοσπονδία έχει εκφράσει τη συµπαράστασή της στις απεργιακές
κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ – η πλέον πρόσφατη την προηγούµενη Πέµπτη - και
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θα εξακολουθήσουµε να στηρίζουµε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες
συναδέλφους µε κάθε δυνατό τρόπο.
∆εύτερον, πρέπει να διαµορφώσουµε πραγµατικές εναλλακτικές στο µοντέλο
που αποτελεί προϊόν αυτής της κρίσης. ∆εκαετίες ήδη πριν από την κρίση το
νεοφιλελεύθερο σύστηµα –ακόµα και όταν λειτουργούσε αποτελεσµατικά µε
τους δικούς του όρους- κατέστρεφε τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, συµπίεζε
µισθούς και προωθούσε την επισφαλή απασχόληση καθιστώντας ακόµη πιο
άνισες τις κοινωνίες µας. ∆ηµιουργούσε τεράστια οφέλη για τους λίγους σε
βάρος της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Τώρα που δυσλειτουργεί, οι
πολίτες µαθαίνουν πως πρέπει να πληρώσουν για την ανόρθωση του έτσι ώστε
οι γνωστοί λίγοι να συνεχίσουν να καρπώνονται τα οφέλη του.
Η αλλαγή αυτού του µοντέλου απαιτεί πολλά από τα συνδικάτα και τους
προοδευτικούς συµµάχους τους. ∆εν αρκεί η καταδίκη και η αντίθεση. Πρέπει
να προτείνουµε και να διαµορφώσουµε εναλλακτικές προοπτικές. Για να είµαι
απόλυτα ειλικρινής, τα τελευταία χρόνια δεν τα καταφέραµε και τόσο καλά.
Εάν όµως ισχύει ότι, µαζί µε τα χειρότερα ανθρώπινα δεινά που έφερε η κρίση,
ταυτόχρονα φέρνει και ευκαιρίες, τότε από εµάς εξαρτάται να
εκµεταλλευτούµε την ευκαιρία και να προχωρήσουµε σε θεµελιώδεις αλλαγές
της παγκοσµιοποίησης.
H ∆ΣΣ, από το ξεκίνηµα της κρίσης αντιµετώπισε την πρόκληση αυτή µαζί µε
τις οργανώσεις µέλη της: στο επίπεδο των G-20, ιδιαίτερα, πετύχαµε να
αναγνωρίσουν οι Κυβερνήσεις ότι η κρίση αυτή είναι πάνω απ’ όλα παγκόσµια
κρίση απασχόλησης και πως πρέπει να διατηρηθούν οι πολιτικές τόνωσης της
οικονοµίας µέχρι να έλθει η ανάκαµψη. Αυτό αναδεικνύεται ως το πρωταρχικό
καθήκον στη διαδικασία ριζικών χρηµατοοικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Εδώ
πρέπει να προστεθεί και η επείγουσα ανάγκη για εισαγωγή µιας πραγµατικής
διαδικασίας διακυβέρνησης της παγκοσµιοποίησης.
Τίποτα από αυτά δεν είναι εύκολο. Πράγµατι, ορισµένα σηµεία έχουν γίνει
αντικείµενο κριτικής από αυτούς που πιστεύουν πως απλά και µόνο η
ενασχόληση µε κάποιες διεθνείς οργανώσεις ή η επιδίωξη συγκεκριµένων
αλλαγών σε ένα ατελές και ελαττωµατικό σύστηµα αποτελεί απαράδεκτο
συµβιβασµό για τα συµφέροντα των εργαζοµένων.
Φυσικά, µια τέτοια κριτική είναι εύκολη. Πιστεύω, όµως, πως είναι λαθεµένη
αφού τα συνδικάτα ανήκουν εκεί όπου πρέπει να λαµβάνονται οι σκληρές
αποφάσεις, εκεί όπου κερδίζεται ο πόλεµος των επιχειρηµάτων και
υπογράφονται οι συµφωνίες. ∆ουλειά µας είναι να βρισκόµαστε στο επίκεντρο
αυτών των διαδικασιών, οι οποίες µπορούν και θα αλλάξουν τη ζωή των
ανθρώπων. Πρέπει να ασχοληθούµε περισσότερο µε τις πρακτικές πλευρές της
προόδου παρά µε αναποτελεσµατικές αφηρηµένες θεωρίες.
Με αυτό το σκεπτικό θα πάει η ∆ΣΣ στο Βανκούβερ του Καναδά για το 2ο
Παγκόσµιο Συνέδριό της τον Ιούνιο. Θα πάµε εκεί ως ένα παγκόσµιο κίνηµα
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ενωµένο σήµερα όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία του διεθνών εργατικών
αγώνων στηριζόµενοι στη δύναµη των αρχών αλλά και των αριθµών του
κινήµατος. Πηγαίνουµε εκεί γνωρίζοντας πολύ καλά πως τα επιτεύγµατα των 4
πρώτων ετών από την ίδρυσή µας πρέπει να αντιπαρατεθούν στις µεγάλες
µελλοντικές προκλήσεις.
Θέµα του Συνεδρίου µας είναι «Τώρα οι Άνθρωποι». Στόχος µας είναι να
µετακινηθούµε από την Κρίση στην Παγκόσµια ∆ικαιοσύνη. Πρόκειται για ιδέες
ουσιαστικές για τους Έλληνες εργαζόµενους και για τους συναδέλφους τους σε
όλον τον κόσµο. Όχι µόνο θα διαµορφώσουµε το όραµά µας για ένα καλύτερο
αύριο, για µια δίκαιη και βιώσιµη παγκόσµια οικονοµία αλλά θα είµαστε και
επικριτικοί µε τον συνδικαλιστικό διεθνισµό µας – τι λειτουργεί και τι όχι, τι
πρέπει να κρατήσουµε και τι να αλλάξουµε. Προϋπόθεση της µελλοντική µας
επιτυχίας είναι να αξιολογούµε κριτικά τις επιδόσεις και τις µεθόδους µας. Να
µην πέσουµε θύµατα της βολικής αυταπάτης πως ό,τι πήγε καλά χθες, θα πάει
υποχρεωτικά καλά και αύριο.
Η εµπειρία που βιώνει η Ελλάδα, θα βρίσκεται στη σκέψη των αντιπροσώπων
στο Συνέδριο του Βανκούβερ. Σας χρειαζόµαστε εκεί – για να µοιραστούµε και
να διδαχθούµε από τον αγώνα σας και να χτίσουµε µαζί πάνω στα ερείπια
αυτής της κρίσης.
Η µεγαλύτερη τραγωδία αυτής της κρίσης ίσως να είναι το γεγονός ότι δεν
παράγει τον κοινωνικό µετασχηµατισµό που παρήγαγαν πάντα οι µεγάλες
κρίσεις του παρελθόντος. Οι λαοί θέλουν αυτήν την αλλαγή, οι πολιτικοί
ηγέτες, όµως, σε όλον τον κόσµο δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσµα τους.
Έτσι, αναπόφευκτα είναι βαριά η ευθύνη που πέφτει στους ώµους των
συνδικάτων.
Συνάδελφοι,
Οι Έλληνες συνδικαλιστές δείχνουν – όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα – πως
αναλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος αυτής της ευθύνης. Η ∆ΣΣ χαιρετίζει τον
αγώνα σας. Θα αντλήσει έµπνευση από αυτόν. Μαζί µπορούµε και θα
διασφαλίσουµε πως από τις µαύρες µέρες της κρίσης θα προκύψει ένα
καλύτερο µέλλον όπου η φωνή των εργαζόµενων θα ακούγεται και τα
συµφέροντά τους θα υπερισχύουν.
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