ΟΜΙΛΙΑ του ΤΟΜΑΣ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Εκπρόσωπος Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Είναι τιµή για µένα να απευθύνοµαι σήµερα εκ µέρους της Συνοµοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σε σας, τη ΓΣΕΕ, που αποτελείτε αξιόλογο ιδρυτικό
µας µέλος.
Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα εκφράζοντας την αλληλεγγύη µου προς εσένα,
Πρόεδρε Παναγόπουλε, αγαπητέ Γιάννη, για την βίαιαη επίθεση που δέχτηκες
από κακοποιά στοιχεία που είναι ξένα στο Συνδικαλιστικό Κίνηµα.
Τέτοιες ποταπές πράξεις φέρνουν στο νου την άνοδο του φασισµού στο
παρελθόν.
Οι ένοχοι πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, ΤΩΡΑ.
Τώρα είναι βέβαια η ώρα για ενότητα, όχι διαίρεση ανάµεσα στους
εργαζόµενους, τους λαούς, τα έθνη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη σηµαίνει
αλληλεγγύη, όχι εθνικιστικέ κατηγορίες που δυστυχώς είδαµε πρόσφατα να
εξαπολύονται από µερίδα του ∆ιεθνούς Τύπου.
Πρέπει να διασφαλίσουµε ότι οι αξίες µας – οι Ευρωπαϊκες αξίες – θα
επικρατήσουν: οι αξίες του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ελευθερίας, της ∆ηµοκρατίας, της ισότητας, του Κράτους ∆ικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Αυτές είναι οι θεµελιώδης αξίες όπως θεσπίστηκαν και στις ΕυρωπαΪκές
Συνθήκες.
Όλες οι πολιτικές µας, όλες οι δράσεις µας πρέπει να στοχεύουν στην στήριξη,
όχι στην υπονόµευση αυτών των αξιών.
Αυτό το µήνυµα θέλησε να στείλει η Εκτελεστική µας Επιτροπή στην τελευταία
της συνεδρίαση την περασµένη εβδοµάδα, µετά από µια ειδική συζήτηση που
έγινε για την οικονοµική κρίση στην Ευρώπη, µε ιδιαίτερη αναφορά βέβαια
στην κατάσταση στην χώρα σας.
∆ιατυπώθηκε έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα, για τις εξαιρετικές πιέσεις που
ασκούνται στην Ελληνική Κυβέρνηση για ακόµα πιο σκληρά µέτρα Λιτότητας
που θα πλήξουν ανεπανόρθωτα κυρίως τους εργαζόµενους και τα πιο ευάλωτα
τµήµατα της κοινωνίας διαλύοντας τον κοινωνικό ιστό της Ελλάδας .

Το πακέτο των µέτρων λιτότητας που έχει εξαγγλθεί µέχρι τώρα περιλαµβάνει
δραστικές περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, εκτεταµένες φορολογικές
αυξήσεις, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις µεγάλης κλίµακας των δηµοσίων
επιχειρήσεων και περικοπές
σε µισθούς και συντάξεις, εκτεταµένες
φορολογικές αυξήσεις, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις µεγάλης κλίµακας των
δηµοσίων επιχειρήσεων και περικοπές στην κοινωνική ασφάλεια. Παρόµοια
µέτρα ωστόσο, αντί να περιορίσουν την κρίση, θα την επιδεινώσουν διότι θα
πυροδοτήσουν την ανεργία, θα διαλύσουν το σύστηµα κοινωνικής
προστασίας, θα εξαφανίσουν την εσωτερική ζήτηση και θα πνίξουν την
οικονοµική ανάπτυξη.
Υποστηρίζουµε πλήρως τα ελληνικά Συνδικάτα στην αντίθεσή τους σε αυτά τα
κοντόφθαλµα µέτρα. Ζητάµε ρεαλιστικά, ισορροπηµένα και κοινωνικά
αποδεκτά µέτρα που θα είναι αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων µε τα συνδικάτα.
Ενώνουµε τη φωνή µας µε τους Έλληνες συναδέλφους µας στο αίτηµα µας
για ένα δραστικά διαφορετικό µίγµα πολιτικών που θα στηρίζουν τις
επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση, θα διασφαλίζουν τα
εισοδήµατα, θα θεσπίζουν δίκαιη και αποτελεσµατική φορολογία, θα
αναβαθµίζουν το ρυθµιστικό ρόλο του Κράτους και θα στηρίζουν την
κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον.
Οι εργαζόµενοι δεν θα πρέπει να κληθούν να πληρώσουν για µια κρίση για
την οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι αλλά λάθη και ληστρικές συµπεριφορές
άλλων. ∆εν µπορούµε να επιτρέψουµε στην κερδοσκοπία των αγορών να
διαµορφώνει στην Ευρώπη και να επιβάλλεται πάνω στην κοινωνία.
Η Ελλάδα φαίνεται αυτή τη στιγµή να είναι
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ΕυρωπαΪκή Επιτροπή, στέλνουν ένα
εντελώς λάθος µήνυµα: ότι µάλλον οι κερδοσκόποι έχουν το ελεύθερο να
δράσουν, ενώ οι εργαζόµενοι και οι κυβερνήσεις πιέζονται για περικοπές
µισθών, κοινωνικών επιδοµάτων και δηµόσιων υπηρεσιών.
Αν η Ευρώπη δεν δράσει τώρα ενάντια στους κερδοσκόπους, αν η Ευρώπη
δεν οργανώσει τώρα την αλληλεγύη ανάµεσα στα κράτη µέλη και τους
εργαζόµενους τους, οι αγορές θα χρησιµοποιήσουν την εξουσία τους να
επίτιθενται σε κάθε κράτος µέλος χωριστά.

Με τη σειρά τους, τα κράτη µέλη, ένα ένα, θα αναγκαστούν να περικόψουν
µισθούς, κοινωνική ασφάλιση και θέσεις εργασίας, ως αποτέλεσµα των
ιδιωτικών συµφωνιών ανάµεσα σε χρηµατιστές, που συνάπτονται σε πολυτελή
εστιατόρια, µε στόχο πάντα την µεγιστοποιήση των κερδών τους,
Πρόεδρε, συνάδελφε,
Η κοινωνική Ευρώπη βρίσκεται µπροστά σε σοβαρούς κινδύνους. Γι’ αυτό η
Συνοµοσπονδία Ευρ. Συνδικάτων ζητάει ένα νέο “New Deal” κοινωνικό, για
την Ευρώπη.
Η Ευρώπη πρέπει να βάλει τέρµα στους φορολογικούς παραδείσους και στα
εξωφρενικά µπόνους που είναι για τους λίγους. Αυτό που περισσότερο
χρειάζεται, είναι έναν φόρο χρηµοτοπιστωτικών συναλλαγών, ένα κοινό
οµόλογο σε Εύρω, µια Ευρωπαική Εταιρία Βαθµολόγησης και µια Ευρωπαική
Τράπεζα που θα στηρίξει δηµόσιες πολιτικές και δηµόσια οικονοµικά – όχι
µόνο τον τραπεζικό τοµέα.
Οι Συλλογικές Συµβάσεις πρέπει να ενδυναµωθούν. Οι ανταγωνιστικές
περικοπές
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υποκαταστήσουν τις ανταγωνιστικές νοµισµατικές υποτιµήσεις, την περίοδο
πριν την εισαγωγή του Ευρώ.
Ο δρόµος προς τα εµπρός περνάει µέσα από πολιτικές κ µέτρα οικονοµικής
ανάκαµψης από κοινού µε τους κοινωνικούς εταίρους, σε Ευρωπαικό και
Εθνικό επίπεδο, όπου οι πλούσιοι θα δεχτούν την πλήρη ευθύνη τους για
συµµετοχή και οι εργαζόµενοι δεν θα είναι αυτοί που θα φέρουν στις πλάτες
τους τα βάρη της οικονοµικής ύφεσης.
Η Ευρώπη χρειάζεται να είναι παρούσα στο πλάΪ των Ελλήνων Πολιτών, σε
ένα πνεύµα αλληλεγγύης και συνοχής και να προστατεύσει τους λαούς και τις
χώρες από τις θανάσιµες επιπτώσεις του καπιταλισµού «καζίνο».
Η Ευρώπη πρέπει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα, πέρα από την
κοντόφθαλµη πεποίθηση για την υπεροχή των αγορών έναντι της κοινωνίας
και να προχωρήσει µε βάση µια νέα αρχιτεκτονική που θέλει σε πρώτη
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Η Ελλάδα είναι το λίκνο του ∆υτικού πολιτισµού και της δηµοκρατίας. Έχει
διδάξει πάρα πολλά στην Ευρώπη. Τώρα αξίζει τη βοήθεια των άλλων µε την
προϋπόθεση ότι οι πλούσιοι, οι τραπεζίτες, οι επιχειρηµατίες της µαύρης
οικονοµίας, θα πληρώσουν το µεριδιό τους. Εµείς λεµε: Είµααστε υπέρ της
δικαιοσύνης – όχι των προνοµίων, υπερ της πρόνοιας, όχι των περικοπών,
υπέρ της αλληλεγγύης όχι των κοντόφθαλµων µέτρων, υπέρ της Ελλάδας, όχι
της Goldman Sachs.
Αυτός είναι ο αγώνας σας, αυτός είναι και ο δικός µας, της Συνοµοσπονδίας
Ευρωπαϊκων Συνδικάτων ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ !

