Μήνυμα εκπροσώπου του Τουρκικού συνδικάτου DİSK προς το 28ο Συνέδριο
της ΠΕΟ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Κύπριες εργαζόμενες και εργαζόμενοι,
Κύπριες Γυναίκες, Κύπριοι Επαναστάτες,
Σύντροφοι του Derviş Ali και του Κώστα,

Σας χαιρετίζουμε όλους ειλικρινά εκ μέρους της DİSK, της Συνομοσπονδίας
Τουρκικών Επαναστατικών Συνδικάτων.
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σας σε αυτό το σημαντικό συνέδριο λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού που έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας.
Η DİSK και η ΠΕΟ είναι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις που ιδρύθηκαν σε
παρόμοιες ιστορικές διαδικασίες και παρόμοιους αγώνες.
Παρά τις δεκαετίες που μεσολάβησαν, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα ίδια
ιδανικά και σήμερα.
Στο χώρο του συνδικαλισμού χαρακτηρίζονται αδελφές οργανώσεις οι οργανώσεις
που είναι κοντά η μια στην άλλη.
Στην πραγματικότητα, δεν μπορείτε να επιλέξετε τα αδέρφια σας, αλλά μπορείτε να
επιλέξετε τους φίλους σας.
Παρ' όλες τις δυσκολίες, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα αιτήματά μας για
ενότητα των εργαζομένων, αδελφοσύνη των λαών και ειρήνη με την ΠΕΟ και τους
άλλους φίλους μας.

Το Συνέδριο PEO διεξάγεται εν μέσω των κρίσεων που εκπηγάζουνε από Covid-19
και στο χείλος μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και μιας μεγάλης κλιματικής
κρίσης, τις καταστροφικές συνέπειες της οποίας ήδη αισθανόμαστε.
Οι μέρες της πανδημίας μας έκαναν να δούμε για άλλη μια φορά ότι ο κόσμος στον
οποίο ζούμε δεν είναι πλέον ένα μέρος για να ζήσουμε.

Είδαμε ότι τα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης δεν λειτουργούν όταν
εμπλέκονται στα πράγματα οι κανόνες της αγοράς.

Σε όλες τις χώρες, η εργατική τάξη και οι φτωχοί έμειναν μόνοι τους σε συνθήκες
ανασφάλειας, ανησυχίας και φτώχειας στις μέρες του Covid-19.
Το Συνέδριο της ΠΕΟ διεξάγεται επίσης σε μια περίοδο που η Κύπρος, η Ευρώπη
και η Μέση Ανατολή γνωρίζουν σημαντικές εξελίξεις.
Η Κύπρος, το πανέμορφο νησί της Μεσογείου, συνεχίζει να παλεύει με γάγγραινα
προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί εδώ και χρόνια.
Βρίσκεται στο στόχο του ιμπεριαλισμού, περικυκλωμένη από εμπάργκο και
στρατιωτικές βάσεις.
Οι περιφερειακές εντάσεις συνεχίζουν να απειλούν τους ανθρώπους του νησιού.
Εμείς πιστεύομαι ότι ο αγώνας για την ειρήνη είναι μέρος του συνδικαλιστικού αγώνα.
Ως εκ τούτου, ευχόμαστε το Συνέδριο της ΠΕΟ να είναι ένα βήμα προς την επιθυμία
όλων των Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Ελλήνων, Τούρκων, Μαρωνιτών,
Λατίνων, Αράβων ή μεταναστών εργαζομένων να ζήσουν μαζί σε συνθήκες ειρήνης
και ευημερίας.
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι εργατικές και
δημοκρατικές δυνάμεις στην Τουρκία είναι πάντα με τους Κύπριους εργάτες.
Για να γίνει η Μεσόγειος λίμνη ειρήνης, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την
ειρήνη και την αδελφοσύνη ενάντια στις περιφερειακές πολιτικές του ιμπεριαλισμού

και της κούρσας εξοπλισμών.
Χαιρετίζω το Συνέδριο της ΠEO με τα επαναστατικά μου συναισθήματα και σας
εύχομαι κάθε επιτυχία.

ΖΗΤΩ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ!
ΖΗΤΩ Η ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

