Χαιρετισμός ISMAEL DRULLET PEREZ - Υπεύθυνος Διεθνών
Σχέσεων CTC Κούβας στο 28ο Συνέδριο της ΠΕΟ.
Αγαπητέ Πάμπη Κυρίτση, Γενικέ Γραμματέα της Παγκύπριας Εργατικής
Ομοσπονδίας.
Εξ ονόματος της Ένωσης Εργαζομένων CTC Κούβας των εθνικών
συνδικάτων και του κουβανικού λαού, σας μεταφέρω τους αδελφικούς και
αγωνιστικούς
χαιρετισμούς μας στους αντιπροσώπους και τους
προσκεκλημένους του εικοστού όγδοου συνεδρίου της ΠΕΟ.
Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε σε αυτό το συνέδριο τις ιστορικές σχέσεις
φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας που διατηρήθηκαν μεταξύ της
Πανκυπριακής Εργατικής Ομοσπονδίας και της CTC, ως προμαχώνες
που υπερασπίζονται τα συνδικαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων.
Μας ενώνει επίσης η κοινή μας συμμετοχή στην Παγκόσμια
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία , μια οργάνωση που παλεύει για να
υπερασπιστεί και να βελτιώσει τα δίκαια αιτήματα των λαών μας.
Ποτέ όπως σήμερα δεν απαραίτητη η συνεργασία και η κοινή δράση των
συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι στη βάναυση επίθεση των
μεγάλων κύκλων εξουσίας που στην προσπάθεια τους τους να
αποκτήσουν κέρδη περιορίζουν τα πιο στοιχειώδη δικαιώματα που έχουν
κερδηθεί από τους εργαζόμενους και τις οργανώσεις τους μέσα από
δεκαετίες αγώνων και προσπαθειών.
Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν πολιτική βούληση και συνεργασία για
την προστασία των ανθρώπινων ζωών ενόψει της κρίσης που προκαλεί
ο Covid19. Η διεθνής κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας
επηρεάζει, τόσο στον ανθρώπινο όσο και στον οικονομικό τομέα. Η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προβλέπει ότι μέχρι το 2022 θα υπάρχουν
205 εκατομμύρια άνεργοι στον κόσμο.
Οι συνέπειες των πολλαπλών κρίσεων που δημιουργούνται από αυτή την
πανδημία είναι και θα είναι καταστροφικές και δεν θα είναι εφήμερες. Οι
στιγμές είναι δραματικά σοβαρές και απαιτούν συντονισμένη δράση.
Πρέπει να αγωνιστούμε για να επικρατήσει η αλληλεγγύη, η συνεργασία
και ο αμοιβαίος σεβασμός. Οι εργαζόμενοί μας έχουν το δικαίωμα να ζουν
ειρηνικά και με ασφάλεια, στην ανάπτυξη, στην ευημερία και στην
κοινωνική δικαιοσύνη.

Αγαπητοί συνεδροι

Η Κούβα, εδώ και 60 χρόνια είναι μια χώρα αποκλεισμένη, οικονομικά και
εμπορικά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι που εντάθηκε
με ακραίο και ευκαιριακό τρόπο εν μέσω της πανδημίας, στερώντας μας
από τη λήψη δωρεών ιατρικών προμηθειών και άλλων υλικών
απαραίτητων για τη διαχείριση αυτής της ασθένειας, αλλά παρ 'όλα αυτά
το κουβανικό σύστημα υγείας ήταν σε θέση να ελέγξει αυτή την ασθένεια,
Παρά τις πολλές θυσίες, οι κουβανοί εργαζόμενοι έλαβαν την απαραίτητη
δωρεάν ιατρική περίθαλψη και τους εξασφαλίστηκε η προστασία τους
όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, τους μισθούς, την κοινωνική ασφάλιση
και άλλες παροχές.
Από την άλλη, νέα σχέδια επιθετικότητας και αποσταθεροποίησης,
σχεδιασμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιούνται κατά της
Κούβας, την εξαπάτηση και τη χειραγώγηση ως πολιτικό όπλο. Στη μόνιμη
πολιτική τους άγνοια και τυφλές φιλοδοξίες συγκρούονται ξανά και ξανά
με εκατομμύρια Κουβανούς που έχουν κάνει δική τους την πεποίθηση ότι
στη χώρα μας δεν θα υπάρξει ποτέ ρήξη, ούτε λήθη, ούτε προδοσία των
εθνικών ιδανικών.
Φίλοι και φίλες
Παράλληλα, φέτος με τόσους περιορισμούς, αναπτύξαμε μια έντονη
διεθνή δραστηριότητα διαλόγου, ανταλλαγής και συνεργασίας με άλλα
έθνη και τους συνδικαλιστικούς τους ηγέτες, συμμετέχοντας σε συνέδρια,
εικονικές εκδηλώσεις και, σε μικρότερο βαθμό, πρόσωπο με πρόσωπο,
που μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε μια σταθερή σχέση με τη διεθνή
κοινότητα και, ειδικότερα, με την Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία.
Για αυτούς και άλλους λόγους που δεν ταιριάζουν σε μια αναγκαστικά
σύντομη ομιλία, είναι μεγάλη τιμή να εκφράζουμε τα συναισθήματα
ευγνωμοσύνης και φιλίας μας στους συνέδρους σας.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι πρόκειται για αναγνώριση των ιστορικών δεσμών
και της αδελφικής σχέσης μεταξύ της ΠΕΟ και της CTC, μια πραγματική
ένδειξη εκτίμησης, αγάπης και σεβασμού που εκτιμώ βαθύτατα εξ
ονόματος των κουβανών εργαζομένων και του λαού τους.
Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η διεθνής συνεργασία και αλληλεγγύη είναι
ουσιαστικής σημασίας για τη διάσωση της ανθρωπότητας.
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις συζητήσεις και τις εργασίες
Συνεδρίου.

του

Επαναβεβαιώνω ότι μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην ειλικρινή φωνή
και τον αγώνα της Κούβας ενάντια στην αδικία, για την υπεράσπιση της
ειρήνης και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ζήτω η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία!
Ζήτω η Διεθνιστική Αλληλεγγύη!
¡Hasta La Victoria Siempre!

