Χαιρετισμός Ghassan Ghosn Γενικός Γραμματέας Διεθνούς
Συνομοσπονδίας Αραβικών Συνδικάτων.
Αγαπητοί σύντροφοι.
Κατ αρχήν θα ήθελα να σας χαιρετίσω από τα βάθη της καρδιάς
μου και εκ μέρους των 100 εκατομμυρίων Αράβων
εργαζομένων να μεταφέρω τις ευχαριστίες μας και την εκτίμηση
μας προς την ηγεσία της ΠΕΟ για την πρόσκληση στο συνέδριο
σας.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία
στους αγώνες σας για υπεράσπιση των ζητημάτων που
αφορούν τους εργαζόμενους στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον
κόσμο.
Αγαπητοί σύντροφοι.
Οι προκλήσεις που αντιμετωpίζει ο κόσμος σήμερα, η
τρομοκρατία, η μεταναστευση, η ανεργία , επιβάλλουν την
μεταξύ μας συνεργασία και για να αντιμετωπίσουμε τις βίαιες
καπιταλιστικές πολιτικές που έχουν οδηγήσει τον κόσμο και
ιδιαίτερα την εργατική τάξη.στην καταστροφή
Αυτές οι πολιτικές βασίζονται στην εκμετάλλευση και έχουν ως
αποτέλεσμα τις κρίσεις που απειλούν τους εργαζόμενους σε
ολόκληρο τον κόσμο. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το ύψος
της ανεργίας αναμένεται να ξεπεράσει τα διακόσια εκατομμυρια
σε όλο τον κόsμο μέχρι το τέλος του 2017.
Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι
χρειάζονται 600
εκατομμύρια ευκαιρίες απασχόλησης για να επιτευχθεί ο στόχος
της πλήρους και αξιοπρεπούς απσχόλησης μέχρι το 2030.
Ακόμη ο αριθμός των εργαζόμενων φτωχών συνεχίζει να
αυξάνεται ενώ μόνο το 27% του παγκόσμιου πληθυσμού
καλύπτεται από κοινωνική προστασία. Κάθε χρόνο 2,3
εκατομμύρια εργαζόμενοι χάνουν την ζωή τους σε εργατικά

ατυχήματα ενώ 168 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται κάτω από
τις πιο άθλιες συνθήκες παιδικής εργασία. Η μισή εργατική
δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι στην άτυπη οικονομία και
το ποσοστό ανεργίας είναι στο 17%.
Το ύψος της ανεργίας ανάμεσα στους Άραβες εργαζόμενους
ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια και αυτό επιβάλλει την κοινή
δράση για να ανοίξουν νέοι ορίζοντες, να δημιουργηθούν νέες
ευκαιρίες απσχόλησης, να δοθεί σημασία στην επαγγελματική
κατάρτιση και στη σύνδεση με την εκπαίδευση. Όλες αυτές οι
προκλήσεις γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες απο την τρομοκρατία
που έχει κτυπήσει μερικές αραβικές χώρες τα τελευταία πέντε
χρόνια και έχει συντελέσει στην απώλεια 900 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων , την καταστροφή των υποδομών και παραγωγικών
μονάδων όπως έχει συμβεί στην Συρία, Λιβύη, Ιράκ και
Υεμένη. Είχαν ώς αποτέλεσμα τον ξεριζωμό εκατομμυρίων
ανθρώπων κάτι που καταδεικνύει την ανάγκη για συνεργασία
και κοινά οράματα , την προετοιμασία προγραμμάτων, τον
καθορισμό στόχων για δημιουργία ευκαιριών αξιοπρεπούς
εργασίας, τον περιορισμό της παιδικής εργασίας την αύξηση
των μισθών, και την αντιμετώπιση της εργασίας χωρίς
δικαιώματα.
Αγαπητοί σύντροφοι.
Η ισραηλινή κατοχή θεωρείται το μεγαλύτερο έγκλημα στις
αραβικές περιοχές ξεκινώντας από την Παλαιστίνη , τα συριακά
υψώματα Γκολάν, τα υψώματα Shebaa και Kfar Shuba στο
νότιο Λίβανο. Η πρακτική της κατοχής και οι εκτελέσεις
Αράβων εργαζομένων, ο εξευτελισμός τους, οι κλοπές των
μισθών των εργαζομένων και η εκμετάλλευση παιδιών και
γυναικών σε πολύ άσχημες συνθήκες έιναι έκδοση
τρομοκρατίας παράλληλης με την τρομοκρατία που σαρώνει τις
χώρες μας μέχρι την βόρειο Αφρική και ολόκληρο τον κόσμο
όπου οι ομάδες του ISIS και της Μπόκο Χαράμ επεκτείνουν τις
τρομοκρατικές ενέργειεις , σκοτώνουν αθώα παιδιά και

επεκτείνουν την τρομοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο με την
χρήση εκρηκτικών και αυτοκινήτων.
Αγαπητοί σύντροφοι.
Εμείς στο διεθνές αραβικό συνδικαλιστικό κίνημα πιστεύουμε
ότι τρομοκρατία δεν είναι μόνο να σκοτώνεις και να κόβεις
κεφάλια αλλά είναι και η οικονομική τρομοκρατία που
επιβάλλεται από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις, τις ΗΠΑ και τις
άλλες δυτικές χώρες σε ελεύθερες και ανεξάρτητες χώρες που
αρνούνται να υποκύψουν στην υποταγή και τον εξευτελισμό
των λαών τους.
Πιστεύουμε ότι αυτή η μορφή τρομοκρατίας δεν θα συνέβαινε
αν είχαμε απαλλάγεί από την ανεργία και την φτώχεια που
γεννά το μίσος και τον εξτρεμισμό.
Ο αριθμός των ανέργων σε όλο τον κόσμο ανέρχεται στα 200
εκατομμύρια και ο αριθμός των ανθρώπων που ζει στα όρια της
φτώχιας στα 2,5 δισεκατομύρια και περιλαμβάνει σύμφωνα με
τα στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 327 εκατομμύρια
εργαζόμενους. Αυτά τα στοιχεία είναι βόμβες που απειλούν την
ειρήνη.
Αγαπητοί σύντροφοι.
Είμαστε τώρα σε ένα στάδιο όπου χρειάζεται δράση επί του
εδάφους και ανάπτυξη πλάνου δράσης σε σχέση με τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι όπως είναι η
αξιοπρεπής εργασία, τα δικαιώματα των μεταναστών
εργαζομένων, η ασφάλεια και υγεία, η κοινωνική προστασία και
άλλα καθώς και ο αγώνας ενάντια στις παρεμβάσεις από διεθνή
συνδικαλιστικά κέντρα στις εσωτερικές υποθέσεις του
συνδικαλιστικού κινήματος των χωρών μας.
Η απάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος σε αυτή την
επικίνδυνη φάση είναι οι κοινές δράσεις για να απορρίψουμε

την οικονομική, στρατιωτική και κοινωνική βαρβαρότητα με
δομημένο τρόπο και να δημιοιυργήσουμε δομές που θα σταθούν
απέναντι στην επόμενη φάση. Εννοώ τις δυνάμεις , όπως το
διεθνές αραβικό συνδικαλιστικό κίνημα που εκπροσωπεί 100
εκατομύρια εργαζόμενους με στόχο την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των συνδικάτων, την επίτευξη κοινωνικής
δικαιοσύνης, την διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Αυτό το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δημιουργήθηκε στις 24
Μαρτίου του 1956 πριν περίπου μισό αιώνα και εκφράζει την
ενότητα και τους αγώνες της αραβικής εργατικής τάξης και τις
τεράστιες θυσίες για την επίτευξη των εθνικών και ταξικών
στόχων.
Πιστεύουμε απόλυτα ότι απελευθέρωση από τον ιμπεριαλισμό
και τον σιωνισμό εξαρτάται από τον καθοδηγητικό ρόλο των
οργανώσεων των εργαζομένων όπως είναι η ΠΣΟ που κάτω
από την ηγεσία του αγαπητού συντρόφου Γιώργου Μαυρίκου
και απο το 1945 αγωνίζεται για τα δικαιώματα της εργατικής
τάξης. Είναι επίσης οι ομοσπονδίες από όλες τις ηπείρους και
ακόμη η Αφριανική οργάνωση συνδικαλιστικών οργανώσεων
κάτω από την ηγεσία του συντρόφου Arzoky Mazhood και η
οποία περιλαμβάνει 73 εθνικές συνδικαλιστικές ενώσεις με 54
εκατομμύρια μέλη σε 54 αφρικανικές χώρες.
Προσδοκούμε στην δημιουργία μιας Αφρικανικής- Αραβικής
συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις.
Αγαπητοί σύντροφοι.
Η απαίτηση μας για την δημιουργία αυτής της συνεργασίας δεν
πρέρχεται από το πουθενά, είναι η επέκταση της
αποτελεσματικής
συνεργασίας
μεταξύ
της
διεθνούς
σνομοσπονδίας αραβικών συνδικάτων , της ΠΣΟ και της
Αφρικανικής οργάνωσης συνδικαλιστικών οργανώσεων που
ανακοινώθηκε στη Γουινέα το 2014 όπου οι τρείς οργανώσεις
συμφώνησαν να αγωνιστούν ενάντια σε
κάθε μορφή
εκμετάλλευσης, ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, και την

διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς εργασίας με συνδικαλιστικά
δικαιώματα.
Αγαπητοί σύντροφοι.
Τελιώνοντας θα ήθελα να επιβεβαιώσω την στήριξη μας προς
την ΠΕΟ στην προσπάθεια για επανένωση, ανεξαρτησία,
κυριαρχία και στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης χωρίς
παρεμβάσεις , και προς όφελος όλων των Κυπρίων.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

