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Οι σύνεδροι του 34ου Συνεδρίου της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας,
λαµβάνοντας υπόψη:

•

Την εξαιρετικά κρίσιµη οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η χώρα µας στις
συνθήκες µιας πρωτοφανούς σε οξύτητα κρίσης που κύρια πλήττει σφοδρά το
εισόδηµα και τα χρόνια κεκτηµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων, των συνταξιούχων
και των οικογενειών τους,

•

Την κατεπείγουσα ανάγκη εξεύρεσης και άλλων ζωτικών πόρων για να αντιµετωπιστεί
η δυσχερέστατη αυτή συγκυρία στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, της απασχόλησης,
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αειφορίας,

•

Το διαχρονικό καθήκον και τη δέσµευση του Σ.Κ. να προασπίζει απαρέγκλιτα την
ειρήνη ως υπέρτατο αγαθό και προϋπόθεση ανάπτυξης και ευηµερίας των λαών
παγκοσµίως αλλά και στην ευρύτερη γεωπολιτική µας περιφέρεια:

Επισηµαίνουν την αδήριτη ανάγκη µείωσης των αµυντικών δαπανών που
αντιστοιχούν στο 4% του ΑΕΠ της χώρας µας και κατατάσσουν την Ελλάδα δεύτερη,
δεύτερη µετά
τις ΗΠΑ, χώρα του ΝΑΤΟ µε τις µεγαλύτερες αµυντικές δαπάνες σε ποσοστό επί τοις
εκατό του ΑΕΠ ενώ ακολουθεί η Τουρκία µε επίσης υψηλές δαπάνες, σύµφωνα µε την
σχετική έκθεση της ίδιας της Ατλαντικής συµµαχίας.
Τονίζουν το παράδοξο να βάλλεται η Ελλάδα για το δηµοσιονοµικό της πρόβληµα
ενώ δαπανά το διπλάσιο ποσοστό επί του ΑΕΠ από ότι η Γερµανία σε γερµανικά οπλικά
συστήµατα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή οδηγία εξαγωγής όπλων που
επιβάλλει να εξετάζονται οι οικονοµικές δυνατότητες των χωρών που τ’ αγοράζουν.
Υπογραµµίζουν ιδιαίτερα ότι η Τουρκία µε 14% και η Ελλάδα µε 13% των
γερµανικών εξαγωγών αποτελούν διαχρονικά τους δύο καλύτερους πελάτες της
Γερµανίας στο πεδίο των εξοπλισµών, µε αµυντικές δαπάνες που αποτελούν
δυσβάσταχτο βάρος για τους εργαζοµένους και την οικονοµία των δύο χωρών,
στερώντας ζωτικούς πόρους από την αναπτυξιακή τους πορεία υπονοµεύοντας µε τον
τρόπο αυτό την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την αναπτυξιακή προοπτική των
δύο χωρών.
Καλούν τις κυβερνήσεις των δύο χωρών, αξιολογώντας νηφάλια τις επιπτώσεις
της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης και της κερδοσκοπίας, να προβούν άµεσα σε
πρωτοβουλίες εκείνες που θα σταµατήσουν το φαύλο κύκλο του εξοπλιστικού
ανταγωνισµού ο οποίος ωφελεί µόνο πολεµοκάπηλους εµπόρους και µεσάζοντες όπλων
και θα αποδώσουν στους εργαζόµενους µέρισµα ειρήνης και ανάπτυξης από την
εξοικονόµηση πόρων
Καλούν επίσης τη νέα διοίκηση της Συνοµοσπονδίας να ξεκινήσει στην
κατεύθυνση αυτή τη δική της προσπάθεια, συντονίζοντας άµεσα τις ενέργειές µας µε τα
τουρκικά συνδικάτα µε τα οποία µας συνδέουν κοινοί αγώνες για την ειρήνη και τη
δηµοκρατία και οι σχέσεις φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας που αναπτύξαµε σε
δύσκολους καιρούς.

