Μήνυμα του 28ου Συνεδρίου της ΠΕΟ προς τους
Τουρκοκύπριους εργαζόμενους
Το 28ο Συνέδριο της ΠΕΟ που συνήλθε στις 9-10 Δεκεμβρίου 2021
απευθύνει ταξικό, αγωνιστικό χαιρετισμό προς όλους τους
Τουρκοκύπριους εργαζόμενους.
Η ΠΕΟ είναι κοινό δημιούργημα των Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων εργαζομένων και η 80χρονη ιστορία της είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τους κοινούς αγώνες και την προσπάθεια
για την οικοδόμηση της ενότητας της εργατικής τάξης της Κύπρου.
Το Κυπριακό πρόβλημα από το 2017 βρίσκεται σε μια από τις πιο
επικίνδυνες περιόδους της ιστορίας του αφού η παθητική παρέλευση
του χρόνου και η απουσία διαλόγου οδηγούν στη δημιουργία νέων
τετελεσμένων και στην οριστική διχοτόμηση της πατρίδας μας.
Η Τουρκία, μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά και την
απενοχοποίησή της ουσιαστικά από τη διεθνή κοινότητα και τον ίδιο
το Γ.Γ. του ΟΗΕ και στη συνέχεια με την εκλογή Τατάρ, προτάσσει
επίσημα τη θέση για λύση δυο κρατών. Ενισχύει τις επεκτατικές της
επιδιώξεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής
Δημοκρατίας, προχωρεί στο άνοιγμα για εποικισμό της περίκλειστης
περιοχής της Αμμοχώστου και εντείνει την προσπάθεια για
ενσωμάτωση των κατεχομένων .
Από την άλλη πλευρά,
οι παλινδρομήσεις του Προέδρου
Αναστασιάδη με την πρόταξη «νέων ιδεών» που αναιρούσαν
προηγούμενες βασικές συγκλίσεις οδήγησαν στη μάταιη αναζήτηση
«όρων αναφοράς» για επανέναρξη της διαπραγματευτικής
διαδικασίας και διευκόλυναν την Τουρκία στις μεθοδεύσεις της.
Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση της ότι η συζήτηση για άλλες
μορφές λύσης του Κυπριακού είναι άκρως επικίνδυνη, αφού το
πραγματικό δίλημμα είναι ανάμεσα στην ομοσπονδία και την
διχοτόμηση.
Οι διακοινοτικές συνομιλίες είναι ο μόνος δρόμος για την επίτευξη
συμφωνίας ανάμεσα στις δυο κοινότητες για μια λύση που θα

επανενώνει την Κύπρο και θα την καταστήσει ελεύθερη, ανεξάρτητη
και αποστρατικοποιημένη, κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων.
Αγωνιζόμαστε για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με
πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων όπως αυτή ερμηνεύεται στις
αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Για ένα κράτος με μια κυριαρχία,
μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, αποστρατικοποιημένο
και ανεξάρτητο χωρίς κηδεμόνες και προστάτες.
Η επίλυση του Κυπριακού αφορά την διατήρηση της κοινοτικής
ύπαρξης και ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους αγώνες τους ενάντια στις
πολιτικές της Τουρκίας για αφομοίωση τους.
Ο κυπριακός λαός με τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της
χώρας μας, θα μπορεί να εργαστεί για καθολική πρόοδο σε συνθήκες
ειρήνης και ασφάλειας στα πλαίσια μιας ενωμένης οικονομίας, με ένα
ενιαίο σύστημα εργασιακών σχέσεων και ενιαίων συνθηκών εργασίας
για όλους τους εργαζόμενους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Παρά τις δυσκολίες, η μοίρα των Κυπρίων είναι κοινή και η μόνη
επιλογή για την επίλυση των προβλημάτων είναι η συνεργασία και η
αλληλεγγύη.
Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά για τη συνεργασία και
την κοινή δράση με το τουρκοκυπριακό προοδευτικό συνδικαλιστικό
κίνημα και για τη διεύρυνση των σχέσεων και των επαφών μας με τους
Τουρκοκύπριους εργαζόμενους.
Θα συνεχίσουμε να αντιμαχόμαστε κάθε μορφή εθνικισμού και
ακρότητας γιατί γνωρίζουμε ότι πίσω από τα υπερπατριωτικά
συνθήματα κρύβονται οι θέσεις για μονιμοποίηση της διχοτόμησης και
του στάτους κβο.
Σε συνεργασία
με την Dev-is, που είναι η αδελφή μας
τουρκοκυπριακή συνδικαλιστική οργάνωση και τις υπόλοιπες
συνδικαλιστικές οργανώσεις, που ανήκουν στην ΠΣΟ, θα
συνεχίσουμε στη βάση της ταξικής αλληλεγγύης και της ενότητας, να

εργαζόμαστε για την ενίσχυση του μετώπου Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων εργαζομένων.
Για την υλοποίηση του κοινού μας οράματος , για μια Κύπρο ειρηνική
και επανενωμένη, πατρίδα όλων των παιδιών της,
και για να
οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον χωρίς ξένους στρατούς και
προστάτες.

