Οµιλία του Γιάννη Παναγόπουλου - Προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε
στο 2o
2o Συνέδριο της ∆ιεθνούς Συν/δίας Συνδικάτων ITUC

Πρόεδρε, Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αποτελεί τιµή για µένα να εκπροσωπώ τη Γ.Σ.Ε.Ε, στο 2o Συνέδριο της ∆ιεθνούς Συν/δίας
Συνδικάτων. Eκ µέρους των εργαζοµένων της Ελλάδας, σας µεταφέρω µήνυµα αλληλεγγύης
και θερµό αγωνιστικό χαιρετισµό.
Σήµερα, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της καταιγίδας. Οι «µετασεισµοί» της
χρηµατοπιστωτικής κρίσης που επέφεραν την κατάρρευση της Λέµαν Μπράδερς το
Σεπτέµβριο του 2008, σήµερα στην Ελλάδα καταλύουν θεσµούς, καταρρακώνουν
εισοδήµατα, δικαιώµατα και κατακτήσεις των εργαζοµένων. Οι µετασεισµοί αυτοί είναι
αποτέλεσµα σχεδιασµού και προµελετηµένης σκοπιµότητας
Υπάρχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης της Ελληνικής κρίσης. Η δική µας προσέγγιση
αναµφίβολα διαφέρει από αυτήν του κ. Στρως-Καν.
Η κρίση που σήµερα χτυπά την Ελλάδα ξεκίνησε ως χρηµατοπιστωτική κατάρρευση και έχει
µεταλλαχθεί στην πρώτη γενικευµένη κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης της
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Μια κρίση που προκάλεσε το κεφάλαιο, η απληστία και
της ανικανότητα - την οποία θέλουν να πληρώσει ο κόσµος της εργασίας.
•

Η ελληνική κρίση σίγουρα καταδεικνύει σοβαρές αδυναµίες πολιτικής και
οικονοµικής διακυβέρνησης και την αποτυχία ενός συγκεκριµένου οικονοµικού
υποδείγµατος που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα.

•

Η περίπτωση της Ελλάδας, καταδεικνύει εξίσου την καταστροφική δυναµική του
χρηµατοοικονοµικού καπιταλισµού που επικρατεί στην Ευρώπη και διεθνώς εις
βάρος της κοινωνίας και της πραγµατικής οικονοµίας.

Η άγρια επίθεση των αγορών στην Ελλάδα και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια µε τα
ασφάλιστρα κινδύνου έχουν ταυτότητα και όνοµα:
Είναι µια νεοφιλελεύθερη, νεοσυντηρητική επίθεση που στοχεύει να αναδείξει την
παντοδυναµία των ανεξέλεγκτων αγορών και να εκφοβίσει τους λαούς. Στην Ελλάδα κάθε
περιοριστικό µέτρο λειτούργησε ως αυτοεπιβεβαίωση προφητείας υπέρ της κυριαρχίας των
αγορών και των γνωστών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης που µερικές µέρες πριν από την
κατάρρευση αξιολογούσαν την LEHMAN BROTHERS µε ΑΑΑ+
Η νεοφιλελεύθερη, νεοσυντηρητική αυτή επίθεση έπληξε επίσης µια νεοεκλεγείσα
κυβέρνηση που υποστήριζε µια κοινωνική ατζέντα. Όπως φαίνεται όµως στην Ευρώπη
επικρατεί η αλληλεγγύη των συντηρητικών και οι πολιτικοί συσχετισµοί δεν ευνοούν τον
κόσµο της εργασίας: Η Κοµισιόν γνώριζε καλά τα περί αλλοίωσης των στατιστικών στοιχειών
αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα ενώ οι Μερκελ και Μπαροζο και Σια πλήρως κάλυψαν την
προηγούµενη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ελλάδας.
Η επίθεση κατά της Ελλάδας συνδέεται επίσης µε την επιδίωξη αποσταθεροποίησης του
Ευρώ χρησιµοποιώντας τον αδύναµο κρίκο, την Ελλάδα ως πειραµατόζωο για τις
περιοριστικές και υφεσιακές πολιτικές που ξεκινώντας από το Νότο επεκτείνονται σε όλους
τους λαούς της Ευρώπης.
Στην πιο κρίσιµη καµπή της µεταπολεµικής της ιστορίας όµως, η Ευρώπη στερείται
οράµατος, αποτελεσµατικής διακυβέρνησης και πολιτικών. Αδύναµοι, αναποφάσιστοι
πολιτικοί έχουν αντικαταστήσει τους οραµατιστές ηγέτες που πίστευαν στην πραγµατική
οικονοµική και πολιτική ολοκλήρωση. Σήµερα η Ευρωπαίοι ηγέτες κρύβονται πίσω από το
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∆ΝΤ και προωθούν τα πιο ακραία αντεργατικά και αντικοινωνικά µέτρα. Παρακολουθούν
άπραγοι, τις νέες διακρίσεις που χωρίζουν τους εργαζόµενους της Ευρώπης σε τεµπέληδες
και σε επιµελείς. Παραµένουν αδρανείς µπροστά την τάση αναδίπλωσης σε οικονοµικό
εθνικισµό, τον αποκαλούµενο νέο-µερκαντιλισµό.
Η σκληρή στρατηγική εξόδου που επιβλήθηκε στην Ελλάδα και εξαπλώνεται τώρα και σε
άλλες χώρες, εµπεριέχει ακραία, κοινωνικά άδικα και οικονοµικά υφεσιακά µέτρα.
Στερείται παντελώς κάθε προοπτικής ανάπτυξης και βιωσιµότητας. ∆εν προβλέπει δίχτυ
κοινωνικής προστασίας. Τα απεχθή οικονοµικά µέτρα λιτότητας που πλήττουν
ανεπανόρθωτα το εισόδηµα και το βιοτικό επίπεδο των εργαζόµενων συνδυάζονται µε
διαρθρωτικά µέτρα που παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία, το Σύνταγµα και τις ∆ιεθνείς
συµβάσεις.
Όπως τονίσαµε χθες στον κ. Στρως – Καν χωρίς να πάρουµε ουσιαστική απάντηση δεν
αποδεχόµαστε την επικίνδυνη εµµονή του ∆ΝΤ και της Κοµισιόν που καταστρέφει τις
εργασιακές σχέσεις, τις ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις στον
ιδιωτικό τοµέα. Και ξαναρωτάµε: Παράγει ελλείµµατα ο ιδιωτικός τοµέας; Γιατί πρέπει να
απελευθερωθούν και να γίνουν φθηνότερες για τους εργοδότες οι απολύσεις σε καιρό
κρίσης και καλπάζουσας ανεργίας; Γιατί πρέπει να παραβιαστεί η ισχύουσα νοµοθεσία
µεσολάβησης και διαιτησίας; Γιατί επανέρχονται µέσω Ελλάδας στην ατζέντα τα
εξευτελιστικά συµβόλαια πρώτης απασχόλησης για τους νέους εργαζόµενους ;
Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται ουσιαστικά χωρίς διάλογο που παραµένει προσχηµατικός
καθώς προωθούνται µε προεδρικά διατάγµατα και από τον Μάιο είναι πλέον και
αναπόσπαστο κοµµάτι της νοµοθεσίας µας.
Συνάδελφοι, συναδελφισσες,
Το µήνυµα µας είναι µήνυµα αντίστασης και αγώνα. Αντιστεκόµαστε στα µέτρα αυτά και
θα αντισταθούµε µε κάθε πρόσφορο τρόπο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο διεθνές
πεδίο. Ο αγώνας µας όµως ξεπερνά τα εθνικά σύνορα λαµβάνοντας πανευρωπαϊκή και
διεθνή διάσταση.
Πιο πολύ πάρα ποτέ σήµερα που το µέλλον µας υπονοµεύεται από τον καπιταλισµό του
καζίνο χρειαζόµαστε τη διεθνή αλληλεγγύη.
Πιο πολύ πάρα ποτέ σήµερα χρειαζόµαστε µια δυνατή συνδικαλιστική απάντηση στην
επίθεση που δέχεται η εργασία και το κοινωνικό κράτος από το κεφάλαιο
Πιο πολύ παρά ποτέ τώρα επιβάλλεται ο κοινός αγώνας γιατί στην εποχή αυτού του πλέον
αδηφάγου παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού κανένας άνθρωπος, καµιά συλλογικότητα η
κράτος δεν έχει ελπίδες µόνος του.
Με τις σκέψεις αυτές ευχαριστώ όλους εσάς για τη συµπαράσταση σας στον αγώνα µας.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Γκάϊ που βρέθηκε από την πρώτη στιγµή κοντά µας. Υπό την
ηγεσία του, µε τη δουλειά και την αφοσίωση του, η ΙΤUC ενσάρκωσε εµβληµατικά και
αποτελεσµατικά την πανανθρώπινη αξία της αλληλεγγύης.
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