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Αγαπητοί σύντροφοι,
Εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης των Συνδικάτων (UIS) των εργαζομένων των τροφίμων, του
εμπορίου, της κλωστοϋφαντουργίας, της γεωργίας και συναφών,
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Τροφίμων και Δασών CGT Γαλλίας, μεταφέρω τον
αδελφικό χαιρετισμό και τις καλύτερες μας ευχές στο 27ο συνέδριό σας και στους αγώνες
σας για κοινωνική πρόοδο για τους εργαζομένους των κλάδων που εκπροσωπείτε.
Ταυτόχρονα, θέλω να επαναβεβαιώσω επισήμως την αλληλεγγύη μας προς τον λαό και
τους εργαζόμενους της Κύπρου, στους αγώνες τους για την επανένωση της χώρας και την
αποχώρηση του τούρκου κατακτητή, για την ικανοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών
αιτημάτων και την ανεξαρτησία τους.
Σε όλη την Ευρώπη, η ταξική πάλη οξύνεται και γίνεται όλο και πιο σκληρή, όλο και πιο
βίαιη από τους καπιταλιστές οι οποίοι βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική
της ηγεσία, εκμεταλλεύονται τον κόσμο με στόχο πάντα να επεκτείνουν την κυριαρχία
τους σε όλο και περισσότερους ανθρώπους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πραγματικότητα Ευρώπη του κεφαλαίου, εντείνει τις
αντικοινωνικές, αντι-οικονομικές, αντι-δημοκρατικές πολιτικές της , σε βάρος του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Με ραγδαία αύξηση της ανεργίας,
σχεδόν 30 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη, η κοινωνική προστασία έχει διαλυθεί, η
ηλικία συνταξιοδότησης έχει επιμηκυνθεί και οι συντάξεις έχουν μειωθεί .... Παντού η
ανασφάλεια και η φτώχεια αυξάνονται.
Αντιμέτωποι με τις επιθέσεις των αντιδραστικών δυνάμεων του κεφαλαίου, οι εργαζόμενοι
και οι ταξικές πολιτικές και συνδικαλιστικές τους οργανώσεις αντιστέκονται και παλεύουν
με σταθερότητα και αποφασιστικότητα.
Στη Γαλλία, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες του κλάδου της
γεωργίας για συνομολόγηση εθνικής συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους στην
αγροτική παραγωγή και στους συνεταιρισμούς.
Η CGT προχωρεί με πρόταση για κάλυψη περισσότερων εργαζομένων από τη συλλογική
διαπραγμάτευση. Γι 'αυτό, επεξεργαζόμαστε την τροποποίηση των τοπικών συλλογικών
συμβάσεων σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις που προσαρτώνται στην εθνική
συλλογική σύμβαση. Αυτό γίνεται για να διασφαλίσουμε ότι σε κανένα εργαζόμενο της
γεωργικής παραγωγής και των συνεταιρισμών να του αμφισβητείται
οποιοδήποτε
συμβατικό του κεκτημένο.

Εδώ και πολλά χρόνια, οι επιθέσεις της αστικής τάξης πολλαπλασιάζονται για να σπάσουν
ένα προς ένα όλα τα οφέλη που προκύπτουν από το πρόγραμμα του Εθνικού Συμβουλίου
Αντίστασης, όλα στο βωμό της Ευρώπης του κεφαλαίου.
Η Συνθήκη της Ρώμης μόλις έχει κλείσει τα 60 χρόνια. Διακηρυγμένος στόχος της από το
1957, ήταν κύρια να επιτρέψει στις καπιταλιστικές δυνάμεις της Δυτικής Ευρώπης να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τις νέες ευκαιρίες μέσα από τις «τέσσερις ελευθερίες της
αγοράς» (ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εργασίας και κεφαλαίου).
Η κοινωνική προστασία, οι δημόσιες υπηρεσίες, ο κατώτατος μισθός, ο κώδικας
εργασιακών σχέσεων και οι συλλογικές συμβάσεις εξακολουθούν να υποφέρουν από την
επίθεση των εργοδοτών με την συνενοχή των διαδοχικών κυβερνήσεων και των
ρεφορμιστικών συνδικάτων.
Ο νεοεκλεγέν πρόεδρος είναι μια μαριονέτα των αφεντικών, που θέλουν να τον
χρησιμοποιήσουν για να καταστρατηγήσουν τον κώδικα εργασιακών σχέσεων και τις
συλλογικές συμβάσεις οι οποίες κερδήθηκαν μέσα από κοινωνικούς αγώνες 200 χρόνων.
Αυτές οι κοινωνικές εγγυήσεις περιλάμβαναν μια ελάχιστη βάση που ίσχυε για όλους τους
εργαζόμενους. Τώρα, κάθε αφεντικό θέλει να κάνει τον δικό του νόμο στην επιχείρησή του.
Η CGT έχει αντιδράσει δυναμικά το 2016 στις πρώτες επιθέσεις με απεργίες στους τόπους
δουλειάς και διαδηλώσεις που
κινητοποίησαν εκατομμύρια μισθωτούς. Για να
αντιμετωπίσει τις νέες επιθέσεις που έχουν ανακοινωθεί, η CGT ετοιμάζει μια νέα μεγάλη
δράση στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Η ταξική πάλη είναι δύσκολη, η αστική τάξη και η κυβέρνηση κυνηγούν τα μέλη της CGT και
προσπαθήσουν να τα συντρίψουν. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, η καταστολή είναι
ισχυρή, πολλοί ακτιβιστές, απεργοί οδηγούνται στα δικαστήρια. Τα συνδικάτα όμως
ενισχύονται και αντιστέκονται για να υπερασπιστούν τις κατακτήσεις τους και να κερδίσουν
νέες.
Περισσότερο από ποτέ, πρέπει να ενώσουμε τις δράσεις μεταξύ των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, όπως τη δική σας, που αγωνίζονται ενάντια στους εργοδότες και τις επιθέσεις
τους, για κτίσουμε έναν κόσμο της ειρήνης, του σεβασμού του Ανθρώπου, της
αλληλεγγύης, της αδελφοσύνης και της ισότητας. Η Διεθνής μας (TUI) είναι το εργαλείο
αυτού του αγώνα!
Περισσότερο από ποτέ, το
ενωθείτε!» είναι επίκαιρο.

διεθνιστικό σύνθημα: «Προλετάριοι όλων των χωρών,

Ζήτω το 27ο Συνέδριο σας! Ζήτω η ειρήνη! Ζήτω η διεθνής πάλη και αλληλεγγύη!

