∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(Τετάρτη, 14-12-05)
Θέµα: ∆ιεθνής συµπαράσταση και αλληλεγγύη στην απεργία της
Γ.Σ.Ε.Ε.
Συµπαράσταση και αλληλεγγύη στην απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. και
στον αγώνα των ελλήνων εργαζοµένων, εξέφρασαν µε ψηφίσµατα και
δηλώσεις διεθνείς Συνοµοσπονδίες εργαζοµένων από όλες τις χώρες.
Το ∆ιεθνές Συνδικαλιστικό Κίνηµα ενισχύει τη δράση και τους
αγώνες της Γ.Σ.Ε.Ε. για την απόκρουση της κυβερνητικής επίθεσης,
ανατροπής και κατάργησης των Σ.Σ.Ε. και των στοιχειωδών
εργασιακών δικαιωµάτων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υ.Γ.

Σας κοινοποιούµε τον κατάλογο των Συνοµοσπονδιών και τη
δήλωση της ΣΕΣ.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ
Γ.Σ.Ε.Ε. στις 14 ∆εκεµβρίου 2005 έστειλαν οι παρακάτω οργανώσεις:
•
Η «ΣΕΣ» Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η οποία
επί πλέον προβάλλει ως πρώτο θέµα στην ηλεκτρονική της σελίδα
τη δήλωση αλληλεγγύης και στήριξης της απεργίας.
•

H UNI GLOBAL UNION – ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Υπηρεσιών
•

Η ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οι Συνοµοσπονδίες των κάτωθι χωρών
Η TUC Αγγλίας
Η AFL – CIO - ΗΠΑ
H CGT Γαλλίας
Η

FORCE OUVRIERE - Γαλλίας

Η UGT Ισπανίας

Η FNV Ολλανδίας
Η

LO - Νορβηγίας

Η CISL Ιταλίας
H ACTU Αυστραλίας
Η

INTUC Iνδίας

Η CGTP-INTERSINDICAL Πορτογαλίας
Η TURK IS Tουρκίας
Η DISK Tουρκίας
Η ΚΕΣΚ Tουρκίας
Η ΗΑΚ – IS Tουρκίας
Η LIGA Ουγγαρίας
Η CARTEL-ALFA Ρουµανίας
Η BNS Ρουµανίας
Η CITUB Βουλγαρίας
Η ΣΕΚ Κύπρου
ΠΕΟ Κύπρου
H Ένωση Τραπεζοϋπαλλήλων Κύπρου
Η ∆ΕΟΚ Κύπρου
CSRM Μολδαβίας
Η OPZZ Πολωνίας
Η SOLIDARNOSC Πολωνίας

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ
∆ήλωση της ΣΕΣ για την απεργία της ΓΣΕΕ που
εµπεριέχεται στην πρώτη σελίδα της ηλεκτρονικής
της σελίδας

Η ΣΕΣ στηρίζει πλήρως τη γενική απεργία που διοργανώνεται από την Γενική
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) στις 14 ∆εκεµβρίου ως έκφραση
διαµαρτυρίας ενάντια στον περιορισµό των δικαιωµάτων των εργαζόµενων
και ιδιαίτερα ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης στο υπάρχον πλαίσιο
ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συλλογικών συµβάσεων.
Η ΓΣΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για τον αντικοινωνικό προϋπολογισµό που
διαµορφώνεται αυτήν τη στιγµή καθώς και για τη βούληση της κυβέρνησης να
ελέγξει τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συµβάσεις σε βάρος των
συµφερόντων των εργαζόµενων. Η ΓΣΕΕ µαζί µε την ΣΕΣ υπογραµµίζουν την
σηµασία ενός λειτουργικού συστήµατος συλλογικών διαπραγµατεύσεων, το
οποίο αποτελεί το µοναδικό εχέγγυο σε µια αγορά εργασίας που βαρύνεται
από πολλές απειλές όπως: παραβιάσεις της νοµοθεσίας, ανεπαρκείς
µηχανισµούς
επιθεώρησης,
περιορισµένη
αποτελεσµατικότητα
του
κοινωνικού διαλόγου και τις χειρότερες µορφές άτυπης απασχόλησης και
«ευελιξίας».
Τι διακυβεύεται; Οι υπάρχουσες διατάξεις που εµπεριέχονται στις τοµεακές
συλλογικές συµβάσεις εφεξής µπορούν να ακυρώνονται ή να καταργούνται. Η
προστασία από τις άδικες απολύσεις και τα κεκτηµένα δικαιώµατα και οι
µισθοί µέσα από διαπραγµατεύσεις θα µειώνονται. Ο νέος νόµος ακυρώνει
την υπάρχουσα νοµοθεσία για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις,
παραβιάζει το Ελληνικό Σύνταγµα, τη Σύµβαση του ∆ιεθνούς Γραφείου
Εργασίας 98 για την ελευθερία των διαπραγµατεύσεων και την Ευρωπαϊκή
Κοινωνική Χάρτα.

Ως εκ τούτου, η ΓΣΕΕ:
αντιτίθεται στη διάλυση του ελληνικού συστήµατος συλλογικών
διαπραγµατεύσεων και εργασιακών σχέσεων,
διαµαρτύρεται ενάντια στην ατζέντα απορρύθµισης που επιδιώκει να
περιορίσει τα δικαιώµατα των εργαζόµενων, το εισόδηµα τους και το εύρος
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων υποχωρώντας απέναντι στις
απαιτήσεις των εργοδοτών,
αγωνίζεται ενάντια σε τέτοιας µορφής µέτρα που δεν τονώνουν την
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, δεν δηµιουργούν θέσεις εργασίας και
δεν µεταρρυθµίζουν τον δηµόσιο τοµέα.
Η ΣΕΣ έχει στείλει επιστολή στην ΓΣΕΕ εκφράζοντας την απόλυτη υποστήριξή
της σε αυτήν την γενική απεργία.

