Ομιλία του Γιώργου Πέρρου, εκπροσώπου του ΠΑΜΕ
Εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας του Πανεργατικού
Αγωνιστικού Μετώπου του ΠΑΜΕ, χαιρετίζουμε την παρουσία τόσων
σημαντικών συνδικαλιστικών ηγετών από όλες τις χώρες του κόσμου.
Χαιρετίζουμε επίσης την αυξημένη συμμετοχή από πολλές χώρες από
ολόκληρο τον κόσμο.
Αγαπητοί συναγωνιστές,
Στην Ελλάδα η κατάσταση της Εργατικής Τάξης είναι δύσκολη. ΄Εχουμε
να αντιμετωπίσουμε σοβαρά και μεγάλα προβλήματα. Η ανεργία με τα
επίσημα στοιχεία φτάνει στο 12% περίπου. Στην πραγματικότητα
ξεπερνά το 17%.
Το 25% των ανέργων είναι νέοι και το 18% των ανέργων είναι γυναίκες.
Στα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις της χώρας μας έχουν βάλει στο
στόχαστρο των επιθέσεών τους την Κοινωνική Ασφάλιση, τη δημόσια
δωρεάν Υγεία και Παιδεία. Προχωρούν σε ιδιωτικοποιήσεις και χτυπούν
το δημόσιο τομέα. Ενώ μεγάλα τμήματα των εργαζομένων ζουν στη
φτώχεια και μέσα στα προβλήματα, οι μεγάλοι καπιταλιστές όπως σε
όλες τις χώρες, αυξάνουν τα υπέρογκα κέρδη.
Ζούμε σε μια εποχή που η καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση συσσωρεύει
πλούτη σε πολύ λίγους και φτώχεια για τους πολλούς.
Στη χώρα μας επίσης οι αρνητικές συνέπειες από την πολιτική της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης είναι πολλές. Τα τελευταία 15 χρόνια η
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, με αποφάσεις της, υποχρέωσε την Ελλάδα και
ιδιωτικοποίησε τρία μεγάλα κρατικά Ναυπηγεία. Τα μεγαλύτερα της
Μεσογείου. Απαίτησε την ιδιωτικοποίηση των κρατικών τηλεπικοινωνιών,
απαίτησε να σταματήσει η παραγωγή στην κλωστοϋφαντουργία. Η
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση θέλει να αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
και να μειωθούν οι συντάξεις.
Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μύθος αυτό που
υποστηρίζουν ορισμένοι ότι η ΕΕ είναι αντίπαλος των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής. Είναι σύμμαχος και συνεργάτης.
Αγαπητοί φίλοι,
Στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια εναλλάσσονται στην κυβέρνηση
πότε οι νεοφιλελεύθεροι και πότε οι σοσιαλδημοκράτες. Πριν δύο
βδομάδες δημοσιεύθηκε ένα μεγάλο και σοβαρό γκάλοπ. Το 75% του
Ελληνικού λαού πιστεύει ότι και τα δύο κόμματα ακολουθούν την ίδια
πολιτική. Και τα δύο κόμματα είναι φίλοι των κυβερνήσεων των ΗΠΑ
και οι σοσιαλδημοκράτες και οι νεοφιλελεύθεροι, προωθούν τις
ιδιωτικοποιήσεις, τις αρνητικές αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις. Και οι

δύο χτυπούν την Κοινωνική Ασφάλιση. Σήμερα οι εργαζόμενοι που
βλέπουν τη διέξοδο στη σοσιαλδημοκρατία, πρέπει να αντιληφθούν ότι η
Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία είναι η ψυχή του καπιταλιστικού
συστήματος.
Οι εκπρόσωποι των σοσιαλδημοκρατών και των νεοφιλελεύθερων στα
συνδικάτα ακολουθούν την ίδια στρατηγική. Δέστε τι γίνεται στη
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Δέστε τι γίνεται στη Διεθνή
Συνομοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων. Μαζί, χέρι – χέρι,
συνεργάζονται γραφειοκράτες συνδικαλιστές που ανήκουν στο Κόμμα
του Τόνι Μπλερ με τους συνδικαλιστές που ανήκουν στο κόμμα της
κυρίας Μέρκελ από τη Γερμανία.
Και στην Ελλάδα αγκαλιασμένοι οι γραφειοκράτες του συνδικαλιστικού
κινήματος, σοσιαλδημοκράτες, νεοφιλελεύθεροι μαζί με τους εργοδότες
και τις πολυεθνικές, προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν την Εργατική Τάξη.
Απέναντι σ΄ αυτήν την κατάσταση το ΠΑΜΕ, που ιδρύθηκε το 1999,
αντιστέκεται. Στο ΠΑΜΕ σήμερα ανήκουν 13 Ομοσπονδίες, 15 Εργατικά
Κέντρα και 285 Σωματεία. Συνολικά τα συνδικάτα που είναι μέλη στο
ΠΑΜΕ έχουν αρκετές χιλιάδες μέλη. Το κύρος και η εκτίμηση των
εργαζομένων της Ελλάδας προς το ΠΑΜΕ συνεχώς μεγαλώνει.
Ακολουθούμε τη γραμμή του ταξικού αγώνα. Συσπειρώνουμε και
ενώνουμε τους εργάτες για να αντισταθούμε στα μονοπώλια και στους
ιμπεριαλιστές.
Ζούμε σε μια εποχή που οι γραφειοκράτες και οι πουλημένοι
συνδικαλιστές έχουν πολλά χρήματα. Εξαγοράζουν συνδικάτα.
Εξαγοράζουν συνδικαλιστές.
΄Οσα χρήματα όμως και να σπαταλήσουν δεν μπορούν να εξαγοράσουν
όλους και όλα.
Αγαπητοί φίλοι,
Ευχόμαστε το συνέδριό σας να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις για το
συμφέρον των Οικοδόμων σ΄ ολόκληρο τον κόσμο. Το ΠΑΜΕ και η
Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας θα είμαστε σταθερά στο μαζί σας.
Καλή επιτυχία
Ευχαριστώ

