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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ομοσπονδία μας φιλοξενεί στην Αθήνα το 14ο Συνέδριο της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Ξύλου (UITBB), μέλος της
Παγκόσμιας
Συνδικαλιστικής
Ομοσπονδίας
(Π.Σ.Ο.),
που
θα
πραγματοποιηθεί στις 24, 25 Σεπτέμβρη, στο Αμφιθέατρο του Πάντειου
Πανεπιστήμιου.
Θεωρούμε κορυφαίο γεγονός για τους οικοδόμους και γενικότερα την
εργατική τάξη την πραγματοποίηση ενός παγκόσμιου συνεδρίου των
οικοδόμων στη χώρα μας, με πάνω από 100 αντιπροσώπους από 40 κράτη.
Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο για τους
οικοδόμους και την εργατική τάξη συνολικά. Με την έννοια αυτή καλείται
να πάρει αποφάσεις που θα προσανατολίζουν την πάλη των οικοδόμων στη
σύγκρουση με το κεφάλαιο και τα κόμματα που το στηρίζουν.
Η ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.
Η εργατική τάξη όλων των χωρών βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο βάρβαρη
επίθεση του ιμπεριαλισμού. Τα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά,
δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων αφαιρούνται καθημερινά.
Σ΄ αυτή λοιπόν τη δύσκολη περίοδο για την εργατική τάξη, τους λαούς
γενικότερα, ο συντονισμός πάλης της εργατικής τάξης διεθνώς είναι
αναγκαίος. Η χάραξη ταξικής ενιαίας γραμμής, ενάντια στο κεφάλαιο για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων και τη δημιουργία
προϋποθέσεων για βαθύτερες κοινωνικές αλλαγές, πρέπει να είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά του εργατικού κινήματος.
Σ΄ αυτή τη γραμμή θα εξελιχθεί η συζήτηση κατά τη διάρκεια των δύο
ημερών του Συνεδρίου και οι αποφάσεις του θα είναι τέτοιες που θα
διευκολύνουν, θα προσανατολίζουν, την πάλη του οικοδομικού κινήματος
παγκόσμια.

Ο Πρόεδρος
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