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Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Είναι όµορφος ο χώρος που γίνεται το Συνέδριο µας και εκπέµπει µια γαλήνη.
∆εν πρέπει όµως να µας παρασύρει αυτό. Ζούµε σε συνθήκες θύελλας, µε χιλιάδες
εργαζόµενους να σπρώχνονται στα αζήτητα και επιτρέψτε µας εδώ µια παρένθεση.
Τη στιγµή που δεχόµαστε αυτή την πρωτόγνωρη επίθεση, που επιχειρείται µια ολική
ανατροπή όλων των κατακτήσεων µας, που ο αριθµός των ανέργων θα φτάσει και
θα ξεπεράσει το 1.000.000 εργαζόµενους, θεωρούµε ότι είναι τουλάχιστον απαράδεκτο το Συνέδριο µας να εµφανίζει µια εικόνα πανηγυρισµών και ενός κλίµατος ενθουσιασµού κατά τη διάρκεια της οµιλίας του πρωθυπουργού αν και ο ίδιος ηγείται
σήµερα της πιο σκληρής επίθεσης σε βάρος των εργαζοµένων.
Θέλουµε λοιπόν απ’ την πλευρά µας να δηλώσουµε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο την πλήρη διαφωνία µας για αυτή την εικόνα που δυστυχώς θα ταξιδέψει
στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
Ακόµα και το παρακαλώ κύριε πρωθυπουργέ του προέδρου της ΓΣΕΕ, πάρετε πίσω τη φορολόγηση της αποζηµίωσης, ο ίδιος ο πρωθυπουργός το προσπέρασε, δε µπήκε στον κόπο ούτε να απαντήσει και εµείς εδώ δώσαµε την εικόνα ενθουσιασµένων συνέδρων που πανηγυρίζουν. Η αντίδραση αυτή θέλουµε για µια ακόµη
φορά να σηµειώσουµε, ότι ήταν απαράδεκτη και αναλαµβάνετε σοβαρές ευθύνες
όσοι µε τις επιλογές σας σπρώχνεται τα συνδικάτα στην απαξίωση και στον εκφυλσιµό.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Να µην αφήσουµε την ιστορία να γυρίσει πίσω

Πέρασαν τρία χρόνια από το προηγούµενο Συνέδριο και επιβεβαιώνεται πόσο
γρήγορα τρέχει πλέον ο χρόνος και πόσες αλλαγές συντελούνται µέσα σε τρία χρόνια.
Και εµείς έχουµε την ευθύνη και την υποχρέωση µέσα σε 3 ηµέρες να προσεγγίσουµε και να εκτιµήσουµε:
Ότι έγινε και ότι δεν έγινε την τριετία που πέρασε
Να χαράξουµε και να προγραµµατίσουµε ότι πρέπει να γίνει την επόµενη τριετία
Κυρίως όµως στις ηµέρες που ζούµε έχουµε την υποχρέωση και την ευθύνη
να µην αφήσουµε την ιστορία να γυρίσει πίσω.
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∆εν µπορούµε να αφήσουµε να πάνε χαµένοι οι αγώνες και οι θυσίες των
δυνάµεων της εργασίας και ολόκληρης της ανθρωπότητας και ότι εδώ και πολλάπολλά χρόνια σωρευτικά δηµιούργησαν.
∆εν θα επιτρέψουµε να βγουν ηττηµένες από αυτή τη σύγκρουση οι δυνάµεις της εργασίας, που στο σύνολό τους ως δηµιουργοί του παγκόσµιου πλούτου και
του πολιτισµού, οδήγησαν την ανθρωπότητα στη πρόοδο.
Να αγωνιστούµε µε όλη µας τη δύναµη,
την ενότητα και το πάθος
για το δικαίωµα των εργαζοµένων
«Στην Εργασία και στη Ζωή µε Αξιοπρέπεια»

∆ικαίωµα που σήµερα βρίσκεται στο στόχαστρο του βάρβαρου και καταστροφικού καπιταλισµού και ζούµε τον παραλογισµό να θυσιάζονται εργαζόµενοι, κοινωνίες, ολόκληρη η ανθρωπότητα για τη µεγιστοποίηση των κερδών τους.
Εδώ που φτάσανε τα πράγµατα
στο όνοµα των κερδών όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται
ακόµη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το 34ο Συνέδριο πραγµατοποιείται σε µια συγκυρία όπου η µεγάλη πλειοψηφία της εργατικής τάξης της χώρας µας, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι υφίστανται
καθηµερινά τις εκρηκτικές συνέπειες της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, αδυνατώντας να ζήσουν αξιοπρεπώς.
Η σηµερινή πολιτική, οικονοµική και κοινωνική κατάσταση, µας δείχνει περισσότερο καθαρά από κάθε άλλη φορά τα αδιέξοδα που επιφυλάσσει συνολικά το καπιταλιστικό σύστηµα για τον κόσµο της µισθωτής εργασίας.
Η συγκεκριµένη ωστόσο κρίση έχει ακόµα περισσότερο καταστρεπτικά χαρακτηριστικά για τους εργαζόµενους, -λόγω της απόλυτης και ανεξέλεγκτης – από κάθε πολιτική
και κοινωνική εξουσία εφαρµογής του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού µοντέλου, το οποίο
αν και χρεοκοπηµένο όχι µόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά χρησιµοποιείται η κρίση ως ευκαιρία για την παραπέρα εµβάθυνσή του.

Πιο ειδικά για το θέµα της κρίσης
Για τις ανάγκες αυτής της συζήτησης σας προτείνουµε, το Συνέδριό µας να
πάρει και ένα χαρακτήρα πολιτικού προβληµατισµού, να γίνει εργαστήρι πολιτικής
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σκέψης για να αναζητήσουµε τις αιτίες αυτής της µεγάλης οικονοµικής κρίσης διαµορφώνοντας πειστικές εναλλακτικές λύσεις εξόδου από αυτή.
Να πούµε τι έφταιξε- τι φταίει-να στοχοποιήσουµε τις αιτίες.
Οι υπερασπιστές του νεοφιλελευθερισµού θέλουν να µας πείσουν ότι για όλα
φταίει η απληστία µερικών τραπεζών, µερικές στρεβλώσεις στην λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και η αλαζονεία µερικών χρυσών παιδιών. Και υποστηρίζουν ότι εάν διορθωθούν αυτές οι παθογένειες το σύστηµα µπορεί να εξυγιανθεί
και να λειτουργήσει.
Εµείς να συµφωνήσουµε ότι όλα αυτά είναι µέρος ενός άρρωστου συστήµατος όµως όλα αυτά είναι µόνο τα συµπτώµατα της ασθένειας και όχι η ίδια η ασθένεια.
Η οικονοµική κρίση που εκτυλίσσεται δεν αποτελεί µια περιοδική κρίση, µία
κυκλική κρίση αλλά είναι δοµική κρίση που αποτελεί κρίση του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού µοντέλου.
Στην Ελλάδα η κρίση είναι πιο σύνθετη γιατί διπλό- τροφοδοτείται τόσο από
εξωγενείς επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης όσο και από ενδογενείς αιτίες που συνδέονται µε την εξάντληση ενός ελληνικού µοντέλου ανάπτυξης που ακουµπούσε στο
σχήµα κατασκευές- τουρισµός-ναυτιλία.
Ενός µοντέλου που εξάντλησε τα όριά του.
Επί πλέον η οικονοµία στην Ελλάδα είναι λιγότερο ανθεκτική στις πιέσεις της
διεθνούς κρίσης γιατί εδώ έχουµε µια οικονοµία που είναι δέσµια ενός κερδοσκοπικού κεφαλαίου, έχει εκτεταµένο το φαινόµενο της υπερχρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών και έχει υψηλό χρέος.
Να σηµειώσουµε ακόµα ότι η Ελλάδα έχει µεγάλα ελλείµµατα που δεν δηµιουργήθηκαν όµως σήµερα αλλά σωρευτικά τα τελευταία 25 χρόνια γιατί το ίδιο το
κράτος απορροφά χρόνια τώρα τα χρέη των αγορών και των επιχειρήσεων.
Το ίδιο το κράτος υποχρεώνεται χρόνια τώρα να καλύπτει µε νέο δανεισµό
την µείωση των εσόδων από την µεγάλη φοροδιαφυγή. Ακόµη και στη περίοδο της
υψηλής ανάπτυξης οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆. µείωναν τους φόρους
στο Κεφάλαιο µε τους φορολογικούς συντελεστές να κατρακυλάνε από το 40% στο
20%.
Το ίδιο το κράτος καλείτο χρόνια τώρα να δεσµεύει όλο και περισσότερα χρήµατα για την κοινωνική ασφάλιση προκειµένου να καλύπτει τις απώλειες εσόδων
από την εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή της εργοδοσίας.
Αυτό το πολιτικό σύστηµα να θυµηθούµε µετέτρεψε µια επιχειρηµατική ελίτ σε
µεγαλοπροµηθευτές του ∆ηµοσίου και Κατασκευαστές ∆ηµόσιων Έργων, δηλαδή
έφτιαξε µια επιδοτούµενη επιχειρηµατικότητα, όχι όµως πολιτικά ουδέτερη αλλά µια
επιχειρηµατική Ελίτ που λειτούργησε ως πολιτικός βαστάζος των κοµµάτων εξουσίας µε το αζηµίωτο φυσικά!
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Αυτό το πολιτικό σύστηµα θεµελίωσε ένα άδικο φορολογικό σύστηµα µε πρακτικές ασυλίας στους πλούσιους και απίστευτη αποµύζηση των εισοδηµάτων µεταφέροντας πόρους από την εργασία στο κεφάλαιο.
Αυτό το πολιτικό σύστηµα ανέχτηκε και τελικά µετέτρεψε σε προσωπική περιουσία και κατανάλωση τη χρησιµοποίηση των πόρων και εισροών από τη Ε. Ε. καταστρέφοντας διαθέσιµους πόρους για υποδοµές και ανάπτυξη.
Να θυµηθούµε ακόµα ότι τους είχε συνεπάρει ο µεγαλοϊδεατισµός και η αλαζονεία και χωρίς κανένα αντισταθµιστικό όφελος επέλεξαν φαραωνικά έργα πολυτελείας για τους ολυµπιακούς αγώνες που χρέωσαν δυο και τρεις γενιές Ελλήνων.
Να θυµηθούµε ότι τους είχε γίνει άγχος η εδώ και τώρα ένταξη στην ΟΝΕ όχι
µε πραγµατικούς οικονοµικούς όρους, αλλά µε δηµιουργική λογιστική αναλαµβάνοντας παράλληλα τόσες δεσµεύσεις που δε θα µπορούσαν σε καµιά περίπτωση να
ανταποκριθούν.
Ταύτισαν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µε το χαµηλό κόστος εργασίας, µε τις ελαστικές µορφές εργασίας, µε την διάλυση του ασφαλιστικού χωρίς καµία
µέριµνα στις νέες τεχνολογίες, στις καινοτοµίες, στην ποιότητα, στην εκπαίδευση,
στην έρευνα.
Επέτρεψαν την οργάνωση της αγοράς σε µια ολιγοπωλιακή βάση και εξέθρεψαν τις συµφωνηµένες συµπεριφορές (καρτέλ) παντού, αφήνοντας αχαλίνωτη την
κερδοσκοπία σε βάρος των καταναλωτών.
Άσκησαν έναν ολόκληρο µηχανισµό πελατειακής λογικής ως εργαλείο, άλλοι
για να διατηρηθούν στην εξουσία και άλλοι για να διεκδικήσουν την επιστροφή τους
σ’ αυτή.
Σε περιόδους υψηλής ανάπτυξης και αύξησης του παραγόµενου προϊόντος
αντί να διευρυνθεί η παραγωγική βάση της χώρας µετέτρεψαν τη κερδοφορία τους
σε περιουσιακά στοιχεία και κατανάλωση.
Ιδιωτικοποίησαν επιχειρήσεις στρατηγικής σηµασίας χωρίς να βάλουν τίποτα
στη θέση τους, αποδιαρθρώνοντας όλη τη παραγωγική βάση της χώρας.
Για όλους αυτούς τους λόγους η οικονοµία σε συνδυασµό µε τη διεθνή κρίση
υπονοµεύτηκε µέχρι χρεοκοπίας.
Αν αυτές είναι οι αιτίες της κρίσης οι υπεύθυνοι στη χώρα µας είναι οι δυνάµεις του δικοµµατισµού που αναπαρήγαγαν αυτό το παρακµιακό µοντέλο ανάπτυξης.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η σηµερινή κυβέρνηση παρά τις αποστάσεις που παίρνουν όλοι από το παρελθόν ανέλαβε την ευθύνη, να ταυτιστεί µε τις επιδιώξεις της Ε.Ε και των αδηφάγων
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αγορών για να ανασυγκροτήσει τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό στη χώρα µας
προχωρώντας σε µια πρωτοφανή για τα τελευταία 50 χρόνια επίθεση ενάντια στις
δυνάµεις της εργασίας.
Η κυβέρνηση δεν έχει καµιά πολιτική και δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Ακύρωσε το σύνολο του προγράµµατός της για το οποίο πήρε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Ο Ολι Ρεν είναι ένας ιδιότυπος πρωθυπουργός της χώρας.
Σήµερα θέλουµε για άλλη µια φορά να είµατε ειλικρινείς.
Η κυβέρνηση δεν έχει καµιά δικαιολογία ισχυριζόµενη ότι αναγκάζεται να εφαρµόζει αυτή την πολιτική. Αφού θα µπορούσε και στα έσοδα Να προσανατολιστεί
στην µεγαλύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Αλλά και στο θέµα των δαπανών θα µπορούσε να κόψει τις στρατιωτικές δαπάνες και τις µη παραγωγικές δαπάνες αντί να περιορίζει τις κοινωνικές δαπάνες.
Η κυβέρνηση ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι τα µέτρα είναι σκληρά αλλά δίκαια.
Τα µέτρα είναι σκληρά ταµειακά και άδικα.
Επιβαρύνουν την εργασία. ∆ιευκολύνουν την µεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου.
Η κυβέρνηση παραπλανά ισχυριζόµενη ότι τα µέτρα είναι αποτελεσµατικά.
Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει.
Η οικονοµία µπαίνει στην ύφεση, στην κατάψυξη, ο φαύλος κύκλος της στασιµότητας, της ανεργίας, της φτώχειας θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ότι και αν πιστεύει πολιτικά ο καθένας από εµάς, έχουµε την υποχρέωση όλοι
µαζί να σταθούµε ριζικά αντίθετοι σε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να τις πολεµήσουµε.
Πρέπει να ηττηθούν κατά κράτος.
Τα συνδικάτα πρέπει να αντιταχθούν σε µια λογική εθνικής συνεννόησης. Η
επίθεση που δεχόµαστε είναι κυρίως ταξικού χαρακτήρα.
Πρέπει να οργανώσουµε την πάλη µας. Χρειάζεται η απόφαση διαρκούς
προσπάθειας και αγώνα µε απεργίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις, συλλογή υπογραφών καταδίκης αυτής της πολιτικής.
Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να βγούν στο δρόµο µε δραστηριότητες κάθε εβδοµάδα, µε γενικές απεργίες µε κινητοποιήσεις σε επίπεδο κλάδων και τοµέων οικονοµίας.
Μπορούµε να αξιοποιήσουµε µια µεγάλη ποικιλία µορφών δράσης που θα
εξασφαλίζουν διάρκεια και κυρίως να είναι µαζικές όλες οι µορφές δράσης που θα
επιλέγουµε.
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Σε αυτά τα πλαίσια στο Συνέδριό µας προτείνουµε να αποφασίσουµε νέα Γενική Απεργία µαζί και µε την Α∆Ε∆Υ µέχρι τις 20 Απριλίου.
Καµιά ανοχή, καµιά αναµονή. Επιβάλλεται η σύγκρουση µέχρις εσχάτων σ’
αυτή τη πολιτική και η ΓΣΕΕ οφείλει να σταµατήσει κάθε πρακτική εξευµενισµού και
δικαιολόγησης των κυβερνητικών πολιτικών ή εκτόνωσης των αγώνων.

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι

Το Συνέδριο έρχεται σε µια κρίσιµη στιγµή για τους εργαζόµενους και για τη
ΓΣΕΕ που θεσµικά τους εκπροσωπεί.
Όλοι γνωρίζουµε ακόµα και όταν δεν το οµολογούν ότι το συνδικαλιστικό κίνηµα κυρίως στο επίπεδο της τριτοβάθµιας οργάνωσης κινείται σε τροχιά απαξίωσης, κοινωνικής απονοµιµοποίησης.
Όλοι γνωρίζουµε πόσο απαξιώθηκε στο βωµό των κυβερνητικών, των κοµµατικών ακόµα και των προσωπικών αναγκών.
Ακόµα και σήµερα σ’ αυτές τις πρωτόγνωρες δυσκολίες το Συνέδριο ασχολείται κυρίως µε την αναπαραγωγή των ηγεσιών του και δεν διστάζει γι’ αυτό να χρησιµοποιεί ανοικτές παρανοµίες, µεθοδεύσεις, φαλκιδεύοντας την πραγµατική αντιπροσώπευση των εργαζοµένων που οδηγεί σε στρέβλωση των πραγµατικών Συνδικαλιστικών συσχετισµών.
Και ενώ το συνδικαλιστικό κίνηµα. ασχολείται χρόνια τώρα µε τους συσχετισµούς, µε ανέξοδους ανταγωνισµούς, µε την αναπαραγωγή των ηγεσιών του, το κεφάλαιο δίπλα παντού οργανώνει χωρίς δυνατό αντίπαλο τις νέες εργασιακές σχέσεις
ξεθεµελιώνει ότι σωρευτικά κατακτήσαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια.

Μερικά παραδείγµατα:

Χιλιάδες µετανάστες µπήκαν εδώ και χρόνια στην αγορά εργασίας χωρίς να
αντιδράσουµε όπως οφείλαµε σε επιλογές εκµετάλλευσής τους και στην αξιοποίησή
τους για να εισάγουν οι εργοδότες ευέλικτες µορφές εργασίας µε στόχο να τις γενικεύσουν.
Νέοι θεσµοί εφευρίσκονται από τους εργοδότες και τις αγορές στην µάχη να
µειωθεί το εργατικό κόστος και για να αυξηθούν τα κέρδη τους.
Βλέπε:
Ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι, µαύρη εργασία, νέοι για ντελίβερυ, ωροµίσθιοι
κ.α. κατέκλυσαν την αγορά εργασίας αλλά η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήµατος
ζει στον κόσµο της, λες και ζει σε συνθήκες θερµοκηπίου, ζει µέσα στην αυταρέσκειά
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της, δεν παρακολουθεί τις µεγάλες αλλαγές, τις µεγάλες ανατροπές, αλλά το χειρότερο είναι, ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έδειξε ανοχή στο όνοµα του κυβερνητικού
συνδικαλισµού και στο όνοµα ακόµη µιας ανιστόρητης ιδεοληψίας περί εκσυγχρονισµού που απορρόφησε και τα συνδικάτα και το χειρότερο από όλα αυτά δεν θεώρησε µέχρι σήµερα υποχρέωσή του να εκπροσωπήσει τις νέες αυτές κατηγορίες εργαζοµένων.
Καµιά πρωτοβουλία για να αναδιατάξουµε τις δυνάµεις µας, καµία πρωτοβουλία για αλλαγή στην οργανωτική δοµή του κινήµατός µας πού θα αντικαταστούσε
την ραγδαία φθορά του µέχρι σήµερα οργανωτικού µας µοντέλου, που άνθησε σε
βιοµηχανικές κοινωνίες αλλά που πλέον δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις µεγάλες
αλλαγές που προκαλεί η νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα.
Η οργανωτική µας δοµή η ίδια η συγκρότησή µας ως ΓΣΕΕ φοβάµαι ότι αντιστοιχεί στο καπιταλισµό και στις εργασιακές σχέσεις του 1950.
Στον 21ο αιώνα και στην εποχή του νεοφιλελευθερισµού όπου οι ανάγκες απελευθέρωσης της αγοράς καθορίζουν το πεδίο της ταξικής πάλης, δεν µπορεί το
τριτοβάθµιο όργανο να επιµένει µόνο στην διακήρυξη κάποιων δικαιωµάτων και κατακτήσεων χωρίς να οργανώνει τις δυνάµεις του για να αντιµετωπίσει την νεοφιλελεύθερη επίθεση χωρίς να αγκαλιάζει τα νέα κοινωνικά υποκείµενα που διαµορφώνονται στην σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα.
∆εν µπορείς να δίνεις µια µάχη οπισθοφυλακής να δηµιουργείς ψευδαισθήσεις για την διατήρηση τάχα των κεκτηµένων για ορισµένους χώρους, δηµιουργώντας υγειονοµικές ζώνες όταν δίπλα παντού κυριαρχεί αλλά και µε κατακλυσµιαίο
τρόπο επεκτείνεται ο εργασιακός µεσαίωνας και ξεθεµελιώνονται όλες οι κατακτήσεις.
∆εν µπορείς να επιλέξεις την υπεράσπιση όσων προσελήφθηκαν πριν το
1983 δείχνοντας ανοχή και ένοχη σιωπή βλέπε 3429 για όλους τους άλλους και ειδικότερα τους νέους.
Με αυτόν δυστυχώς τον τρόπο τα Συνδικάτα και η ΓΣΕΕ περιόρισε την κοινωνική της βάση, τορπίλισε την ενότητα των εργαζοµένων, εσωτερίκευσε την κρίση
εκπροσώπησή της που σε συνδυασµό µε την κρίση προσανατολισµού και την οργανωτική κρίση µας έφτασαν ως εδώ, στα όρια της κοινωνικής απονοµιµοποίησης κάτι
που µας υποχρεώνει όλους µέσα από µια διαδικασία ύφεσης και αναστοχασµού να
επανατοποθετηθούµε για το σύνολο των προβληµάτων του συνδικαλιστικού κινήµατος.
Σε ότι µας αφορά δεν θα διστάσουµε να µιλήσουµε για την ανάγκη επανίδρυσης του συνδικαλιστικού κινήµατος που δε θα γίνει από µηδενική βάση, αλλά θα
στηριχθεί στη µεγάλη ιστορική διαδροµή του κινήµατός µας, αξιοποιώντας τη γνώση,
τις θετικές και αρνητικές µας εµπειρίες αυτής της µεγάλης ιστορικής πορείας ως µια
ζωντανή παρακαταθήκη για τις αναγκαίες προσαρµογές που χρειαζόµαστε σήµερα.
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Με αυτά τα βάρη καλείται η ΓΣΕΕ να αντιµετωπίσει τις συνέπειες αυτής της
κρίσης.
Άρα το Συνέδριό µας καλείται να κινηθεί σε δύο επίπεδα, οφείλει από την µια
να συζητήσει για τις αδυναµίες και τις δυνατότητες του κινήµατός µας, για τις αναγκαίες αλλαγές και προσαρµογές που χρειάζονται και την ίδια στιγµή είµαστε υποχρεωµένοι λόγω της συγκυρίας να θέσουµε σε θέση µάχης το κίνηµά µας µε αυτές
τις δυνάµεις που έχουν αποµείνει, µε αυτή την οργανωτική αναπηρία που έχει.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι:
Μπορούµε να µπούµε σε τροχιά αναζωογόνησης του κινήµατός µας αρκεί:
Να δώσουµε προτεραιότητα στην οργάνωση των εργαζοµένων στους χώρους
δουλειάς, να πρωτοστατήσουµε µε σχέδιο στην ίδρυση Σωµατείων και επιτροπών σε
κάθε χώρο δουλειάς.
Να επαναπατριστούµε σε όλους τους χώρους δουλειάς από όπου απουσιάζουµε να ενισχύσουµε την αυτοπεποίθηση των εργαζοµένων.
Να πείσουµε ότι είµαστε δίπλα τους.
Να θεσπίσουµε δηµοκρατικές µορφές συµµετοχής.
Να αναδείξουµε νέα συνδικαλιστικά στελέχη.
Να µαζικοποιήσουµε τα πρωτοβάθµια σωµατεία.
Να πάρουν τον λόγο οι εργαζόµενοι.
Να ακούσουµε την φωνή τους και µε εκείνους που δεν συµφωνούµε.
Να δώσουµε τέρµα στη µαϊµουδιά, στην αδιαφάνεια και το λέµε ευθέως στην
ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΠΑΜΕ
Είστε διατεθειµένοι να εκκαθαρίσουµε όλα τα µητρώα όλων των πρωτοβάθµιων σωµατείων τώρα µε µια καθαρή συµφωνία και για τον στόχο και για τη διαδικασία να εξυγιάνουµε το συνδικαλιστικό κίνηµα.
Αν όχι είστε εκτεθειµένοι µπροστά στους εργαζόµενους και µην ρίχνετε τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, ενώ όλοι ξέουµε ότι συµψηφίζετε υποκριτικά όλες τις καλπονοθευτικές µεθοδεύσεις και µην επιχειρείται εδώ συµψηφισµούς ότι τα ίδια κάνουν
όλοι γιατί το άλλοθί σας είναι διάτρητο και προσχηµατικό.
Μπορούµε να ανακτήσουµε την χαµένη αξιοπιστία αρκεί να µην µένουµε αδρανείς µπροστά στην ανάγκη να προστατεύσουµε τα συνδικάτα από επιλογές που
θαµπώνουν την εικόνα µας.
Γιατί δεν µπορούµε να µιλήσουµε τώρα για ένα Κώδικα ∆εοντολογίας και Συµπεριφοράς στο εσωτερικό του κινήµατος, που θα θεωρεί ασυµβίβαστο στο ίδιο
πρόσωπο να συναντώνται οι ιδιότητες του συνδικαλιστή µε αυτή του στελέχους που
καταλαµβάνει κυβερνητική θέση ευθύνης;
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Γιατί δεν µπορούµε τώρα να συµφωνήσουµε ότι ένα µεγάλο µέρος των πρόσθετων αµοιβών από την συµµετοχή µας σε επιτροπές και ∆ιοικητικά Συµβούλια να
κατευθύνονται σε λογαριασµό στήριξης των συνδικάτων στον ιδιωτικό τοµέα;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Εκεί που έχουν φτάσει τα πράγµατα εµείς πιστεύουµε πως είναι προτιµότερο
να ηττηθείς παρά να µη δώσεις τη µάχη για να αναµετρηθείς µε όλες αυτές τις δυσκολίες του συνδικαλιστικού κινήµατος που θα µας επιτρέψουν επιτέλους
Να µετατρέψουµε την αδυναµία σε δύναµη, την µοιρολατρία σε διεκδίκηση,
την ηττοπάθεια σε σύγκρουση, και την ηθική και κοινωνική απονοµιµοποίηση σε εναλλακτικό πολιτικό παράδειγµα αυξηµένου πολιτικού και ηθικού κύρους.

Και έρχοµαι στο τρίτο µέρος που αφορά των απολογισµό.

Μια αποτίµηση της τελευταίας ιδιαίτερα περιόδου έξω από ανέξοδους φανατισµούς βάζει το συνδικαλιστικό κίνηµα χωρίς δεύτερη σκέψη σε αυξηµένα καθήκοντα που η συνθετότητά τους µας υποχρεώνει να κινηθούµε µε άλλες ταχύτητες και
προσανατολισµούς από αυτούς που είχαµε µέχρι σήµερα.
Η ηγεσία της ΓΣΕΕ και ειδικότερα η παράταξη της ΠΑΣΚΕ να θυµίσουµε ότι
µας διαβεβαίωνε ότι θα ασκήσει τουλάχιστον συστηµατικό έλεγχο για την τήρηση
των προεκλογικών δεσµεύσεων της κυβέρνησης.
Εάν το έκανε αυτό θα έπρεπε να βρισκόµαστε σε προεπαναστατική διαδικασία. Αφού η κυβέρνηση δεν τήρησε καµία από τις προεκλογικές της δεσµεύσεις.
Φυσικά ο ρόλος των συνδικάτων δεν είναι αυτός αλλά ακόµα και αυτόν η ηγεσία της ΠΑΣΚΕ δεν τον τήρησε.
Η ΓΣΕΕ τους τελευταίους 5 µήνες βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία µε την
οξύτητα της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόµενοι.
Μας εξέπληξε όλους αρνητικά η πρόσφατη στάση της ΠΑΣΚΕ στη µεγαλύτερη επίθεση που δέχονται οι εργαζόµενοι µε το να µην εισηγηθεί ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ και χρειάστηκε η παρέµβαση των παρατάξεων, Συνδικάτων και
Συνδικαλιστών για να σώσουµε έστω τα προσχήµατα της τελευταίας στιγµής µε την
οµόφωνη απόφαση για Απεργία στις 11 Μάρτη.
Έχουµε την γνώµη ότι η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δεν θέλει τουλάχιστον µέχρι
τώρα να διακινδυνεύσει ούτε καν να προσποιηθεί πως αντιστέκεται.
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Υποστηρίζουµε ότι µέχρι σήµερα βρισκόµαστε µπροστά σε µια νέα προσαρµογή του κυβερνητικού συνδικαλισµού στις διαδικασίες της ανασύνταξης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Ακόµα και οι απλές αναφορές στην κυβέρνηση αποσύρθηκαν από όλα τα
κείµενα της ΓΣΕΕ και τα ∆ελτία Τύπου.
Αυτό αποδεικνύει κατά την άποψή µας ότι ακόµα και σ’ αυτές τις έκτακτες
συνθήκες που λεηλατούνται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων το συνδικαλιστικό κίνηµα όχι µόνο δεν λειτουργεί ως πολιτικό αντίβαρο αυτών των καταστρεπτικών εξελίξεων αντίθετα προσχωρεί σε µια πορεία ενσωµάτωσης στο σχεδιασµό του νεοφιλελεύθερου δικοµµατισµού στη χώρα µας.
Η εξέλιξη αυτή φοβόµαστε ότι µας γυρίζει σε µια νέα αναδίπλωση, αναβιώνει
ένα µοντέλο κυβερνητικού συνδικαλισµού που βάζει σε κίνδυνο την ήδη µειωµένη
αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήµατος.
Χαρακτηριστικές είναι ακόµη µερικές περιπτώσεις :
Για το ασφαλιστικό:
Εδώ έχουµε µια συνειδητή διολίσθηση και ανοχή απέναντι στην µεγάλη ανατροπή του Ασφαλιστικού Συστήµατος- από ένα ∆ηµόσιο Ασφαλιστικό Σύστηµα Αλληλέγγυο και Αναδιανεµητικό -σε ένα σύστηµα προσωπικής ευθύνης Ο κος Λοβέρδος όταν τα έριχνε όλα πάνω στο τραπέζι η ΓΣΕΕ µιλούσε για ασάφειες.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
Λεκτικές διαφωνίες έχουµε και µάλιστα οριακού επιπέδου και στις εργασιακές
σχέσεις και από εκεί και πέρα σιωπή στην επαναβεβαίωση ενός εργασιακού µεσαίωνα όπου το σχέδιο νόµου του υπουργείου εργασίας εξάντλησε τις διαβεβαιώσεις
του για φυγή από την εργασιακή ζούγκλα µέχρι εκείνου του σηµείου που έβαλαν τις
αντιρρήσεις τους οι εργοδότες δηλαδή µία από τα ίδια.
Προϋπολογισµός:
Αποτέλεσε το προσάναµα αυτών των συντηρητικών εξελίξεων που ακολούθησαν στη συνέχεια µε το πρόγραµµα σταθερότητας και δυστυχώς εδώ όχι µόνο δεν
είχαµε αγωνιστικό αλλά ούτε λεκτικό σκίρτηµα διαφωνίας και αντίστασης.
Πρόγραµµα σταθερότητας:
Από την πλειοψηφεία της ΓΣΕΕ υπήρξε εφυσηχασµός και προτροπή να µην
κάνουµε δίκη προθέσεων και µη προτρέχουµε για όσους από εµάς υποστηρίζαµε ότι
κινούµαστε σε τροχιά µεγάλων ανατροπών.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ STAGE- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:
Απολύσεις χιλιάδων εργαζοµένων από το δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, stage, µπλοκάκια και η ηγεσία της ΠΑΣΚΕ σε ότι αφορά τα stage προσχώρησε
στον ισχυρισµό ότι πρόκειται για µια µεγάλη ρήξη που βάζει τέλος στο ρουσφέτι
προκειµένου να κρύψει και να κρύψουν, ότι οι δεσµεύσεις για µείωση των δηµοσίων
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δαπανών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και τώρα περνούν µέσα από την
εσχάτη των πεινών που είναι η απόλυση χιλιάδων εργαζοµένων.
Με λίγα λόγια η ΓΣΕΕ µέσα από τη δράση της πλειοψηφίας ΠΑΣΚΕ- ∆ΑΚΕ
φθείρεται και περιθωριοποιείται.
Από την άλλη µεριά το ΠΑΜΕ αντί να συµβάλλει στην αλλαγή ρότας στη
ΓΣΕΕ την υπονοµεύει, την διασπά στο όνοµα µιας καθαρότητας η οποία όµως αντικειµενικά εξυπηρετεί το κεφάλαιο και την κυβέρνηση.
∆εν υπάρχει άλλος δρόµος παρά µόνο η επιστροφή της ΓΣΕΕ σε συνεχείς
αγώνες.
Να πετάξουµε τα βαρίδια του κυβερνητικού, εργοδοτικού και κοµµατικού συνδικαλισµού, που υπονοµεύουν πλήρως και τις ανάγκες και τα συµφέροντα των εργαζοµένων.
Σας καλούµε µε την στάση και µε την ψήφο σας στο 34ο Συνέδριο να φέρουµε
τη ΓΣΕΕ στο ύψος των περιστάσεων.
Να αποφύγουµε µια στρατηγική ήττα στην οποία µας οδηγεί το κεφάλαιο, ο
δικοµµατισµός και η συµβιβαστική πρακτική της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήµατος.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας καλούµε να βγούµε από το 34ο Συνέδριο µε µια αγωνιστική απόφαση µε
µια σαφή αγωνιστική προοπτική, µε ένα νέο συσχετισµό δυνάµεων που δεν θα οπισθοδροµεί, που δε θα συµβιβάζεται µε τον νεοφιλελεύθερο δικοµµατισµό, µε µια συναπόφαση ότι θα αλλάξουµε τα κακώς κείµενα.
Η ΓΣΕΕ ή θα αλλάξει ή θα ξεπεραστεί από τους εργαζόµενους.
Εµείς θέλουµε ο εργατικός θεσµός που λέγεται ΓΣΕΕ να µην φθαρεί µέσα
από την φθορά των πολιτικών που την διαχειρίζονται.
Σας καλούµε να παλέψουµε για την αναγέννηση των συνδικάτων, για να βγει
η εργατική τάξη στο προσκήνιο να δώσει τον καλύτερο αγώνα ενάντια στην µεγαλύτερη επίθεση που ξεδιπλώνεται σήµερα µπροστά στα µάτια µας.

