ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ - ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Άµεση και θετική υπήρξε η ανταπόκριση των Τουρκικών συνδικάτων στο κάλεσµα της
ΓΣΕΕ για κοινή δράση µε στόχο να σταµατήσει ο φαύλος κύκλος του εξοπλιστικού
ανταγωνισµού ο οποίος ωφελεί µόνο τους πολεµοκάπηλους εµπόρους και τους µεσάζοντες
όπλων έτσι ώστε να αποδοθεί στους εργαζόµενους µέρισµα ειρήνης και ανάπτυξης από την
εξοικονόµηση πόρων.
Οι τέσσερις Τουρκικές συνοµοσπονδίες Türk-İş, Hak-İş, DİSK και KESK ενηµέρωσαν
τη ΓΣΕΕ ότι συµµερίζονται απόλυτα τον προβληµατισµό και τη στόχευση του ψηφίσµατος που
εγκρίθηκε στο πρόσφατο 34ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΓΣΕΕ (18-21 Μαρτίου 2010). Σε κοινή
τους δήλωση επισηµαίνουν την αδήριτη ανάγκη µείωσης των αµυντικών δαπανών που
κατατάσσουν την Ελλάδα δεύτερη και την Τουρκία Τρίτη, µετά τις ΗΠΑ, χώρα του ΝΑΤΟ µε
τις µεγαλύτερες αµυντικές δαπάνες σε ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ, ιδιαίτερα σε συνθήκες
οικονοµικής ύφεσης και ανεργίας.
Τα Τουρκικά συνδικάτα δηλώνουν ότι είναι έτοιµα για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες
µε τη ΓΣΕΕ µε στόχο να υψωθεί και από τις δυο ακτές του Αιγαίου το πάγιο αίτηµα των
εργαζοµένων για ειρήνη ενάντια στον παραλογισµό των αµυντικών δαπανών που αποστερεί
πολύτιµους πόρους από την ανάπτυξη, την απασχόληση, την υγεία και την εκπαίδευση
πλήττοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και την αειφορία. Τονίζουν επίσης ότι οι δεσµοί φιλίας,
συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάµεσα στη ΓΣΕΕ και τα Τουρκικά συνδικάτα καθώς και οι
κοινοί αγώνες για την ειρήνη και τη δηµοκρατία σε δύσκολους καιρούς αποτελούν εχέγγυο
επιτυχίας για την πρωτοβουλία αυτή η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει κορυφαίο υπόδειγµα
καλής πρακτικής και συνεργασίας διεθνώς.
Μετά από την ιδιαίτερα θερµή αυτή υποδοχή της πρωτοβουλίας της ΓΣΕΕ από την
Τουρκική πλευρά, θα ξεκινήσουν άµεσα διαβουλεύσεις για την εξειδίκευση των θέσεων και των
δράσεων µε στόχο τη συγκρότηση µιας µόνιµης διµερής και διεθνούς πλατφόρµας ειρήνης η
οποία θα παρουσιαστεί από κοινού στο 2ο Παγκόσµιο Συνέδριο της ∆ιεθνούς Συνδικαλιστικής
Συνοµοσπονδίας ITUC στις 21-25 Ιουνίου στο Βανκούβερ του Καναδά.

