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30ο παγκόσμιο συνέδριο της PSI
Το πρόγραμμα δράσεων 2018-2022

Το 30ο Συνέδριο της Διεθνούς Δημόσιων
Υπηρεσιών στη Γενεύη (29/10 - 3/11), με
πρόγραμμα δράσης για το πενταετές
διάστημα 2018-2022, είχε κεντρικό σύνθημα
«οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη». Όπως
αναφέρει το προλογικό σημείωμα : «110
χρόνια μετά το πρώτο συνέδριο
εργαζόμενοι/ες από όλο τον κόσμο θα
συγκεντρωθούμε στη Γενεύη για να
διακηρύξουμε την αντίθεσή μας στην
ιδιωτικοποίηση των ζωών μας, να
ξεσκεπάσουμε την πλάνη της ιδεολογίας των
πολυεθνικών και το χάος της αποτυχίας των
αγορών, να οικοδομήσουμε τις εναλλακτικές
μας πάνω στη δύναμη της οργανωμένης
εργασίας και να παλέψουμε για την δική
μας πίστη που είναι: οι άνθρωποι πάνω από
τα κέρδη!
Το πρόγραμμα δράσης 2018-2022 που
κατεύθυνε τις
εργασίες του συνεδρίου
συνθέτουν επτά ενότητες.
1η ενότητα: οι διεθνείς απειλές και οι
προοπτικές για την PSI και τα μέλη της. Οι
αγώνες μας δεν μπορούν να διαχωριστούν και
είναι αλληλένδετοι με τους ευρύτερους

«Η δυναμική μας δεν έχει μειωθεί!”
Με αυτά τα λόγια απευθύνθηκε στην
εναρκτήρια ομιλία της στο 30ο Συνέδριο της
PSI η ΓΓ Rosa Pavanelli η οποία επανεκλέγηκε
ομόφωνα στη θέση της για πέντε επιπλέον
χρόνια, όπως και ο Πρόεδρος Dave Prentis.

αγώνες των εργαζομένων, δηλαδή, για την
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τη δικαιοσύνη για όλους και όλες.
2η ενότητα: χτίζοντας τη δυναμική μας για
την επίτευξη αλλαγής: αναγνωρίζουμε τη
σημασία της οργάνωσης των εργαζομένων
και της επέκτασης των συνδικάτων μας γιατί
η οργανωτική μας δύναμη είναι καίρια για
την επίτευξη των στόχων μας.
3η ενότητα: Σεβασμός και αξιοπρέπεια για
όλους: αναγνωρίζουμε τις ιστορικές ρίζες της
ανισότητας
και
αναλαμβάνουμε
συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση
και την εξάλειψη της αδικίας και των
διακρίσεων και αναγνωρίζουμε την σημασία
της αλλαγής των εξουσιαστικών δομών στην
κοινωνίας. Εδώ περιλαμβάνονται νέες
δράσεις για το μεταναστευτικό/προσφυγικό
για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία για τα
δικαιώματα των LGBTQI των αυτόχθονων
λαών και των εργαζομένων με ειδικές
ανάγκες. Η επιτροπή γυναικών της PSI έχει
πρωτεύοντα ρόλο στη ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές
και αναγνωρίζει επίσης το σημαντικό ρόλο
των αντρών σε αυτή την κατεύθυνση..
4η ενότητα: Δράσεις για μια δίκαιη διεθνή
οικονομία: η συζήτηση επικεντρώνει στις
προκλήσεις της αυξανόμενης ανισότητας, της
αύξησης της πολυεθνικής εξουσίας και του
ρόλου των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων
στη
διατήρηση
των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών και πρακτικών.
Βασικά ζητήματα
είναι η φορολογική
ανισότητα, το δημόσιο χρέος, το εμπόριο, η
διαφθορά, η βιώσιμη ανάπτυξη και η
κλιματική αλλαγή, οι συντάξεις, η

Με αυτή τη φράση η Γενική Γραμματέας
υπέδειξε ότι οι δυνάμεις του εργατικού
κινήματος όχι μόνο δεν στέρεψαν αλλά είναι
σε άνοδο και αυτό φαίνεται από τις
δυναμικές δράσεις των συνδικάτων στα
πέντε χρόνια από το προηγούμενο συνέδριο,
στην παγκόσμια υπεράσπιση των δημόσιων
υπηρεσιών απέναντι στη ιδιωτικοποίηση και
τις περικοπές στους προϋπολογισμούς.
Και συνέχισε εξηγώντας : "Μετά το συνέδριο
στο Ντέρμπαν το 2012, αποφασίσαμε να
διαμορφώσουμε μια στρατηγική με την
οποία θα αποφεύγαμε τη σπατάλη
δυνάμεων και να οργανωθούμε για την
ενδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα των
υπηρεσιών μας και την αύξηση της

ψηφιοποίηση της εργασίας.
5η ενότητα: Συνδικαλιστικά και εργασιακά
δικαιώματα. Περιγράφεται ο κεντρικός ρόλος της
PSI στην προάσπιση των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων των μελών της ενάντια σε κάθε
παραβίαση και συγκεκριμενοποιεί: ιδιαίτερα στα
δικαιώματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων,
και στο απεργιακό δικαίωμα στις δημόσιες
υπηρεσίες.
Η 6η ενότητα περιγράφει τις δράσεις της PSI
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και επαναβεβαιώνει
τη δέσμευση της για ποιοτικές δημόσιες
υπηρεσίες και το ρόλο τους στην παροχή
βοήθειας στα πιο ευάλωτα και φτωχά κοινωνικά
στρώματα στην κοινωνία.
7η ενότητα Ενδυναμώνοντας τις κλαδικές
διεκδικήσεις: Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο
θέματα ισότητας, και οριζόντια ζητήματα, όπως οι
ιδιωτικοποιήσεις και η συνδικαλιστική οργάνωση
μπορούν
να
ενσωματωθούν και
θα κατευθυνθούν τις
κ λ α δ ι κ έ ς
συνδικαλιστικές
εργασίες.
Στη
συνέχεια
το
π ρ ό γ ρ α μ μ α
α π α ρ ι θ μ ε ί
συγκεκριμένες
δράσεις για τους
κλάδους της υγείας,
της ΤΑ, τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας, τη
Δημόσια Διοίκηση την
εκπαίδευση και τον
πολιτισμό. Πηγή: PSI

προβολής τους στην κοινωνία.
Ο αγώνας της PSI ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις και η επιρροή της σε διεθνή
θέματα όπως η Φορολογική Ισότητα και οι
Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών, η αύξηση
του αριθμού των μελών μας ενίσχυσαν την
δύναμη και την ικανότητά μας για δράση.
Τέλος η Γενική Γραμματέας κάλεσε τους
συμμετέχοντες στο συνέδριο να αναλάβουν
δράση: «βγείτε στο δρόμο και καταλάβετε τα
πρωτοσέλιδα, ακολουθήστε το παράδειγμα
της Ουρουγουάη που με τη δράση των
συνδικάτων κατάφερε να ακυρώσει την
συμμετοχή της στην TISA.
Πηγή: PSI
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Η Τουρκία στο επίκεντρο
Έκτακτο ψήφισμα στο 30ο συνέδριο της PSI για τον τούρκο αγωνιστή Lami Özgen
από τις εκλογές του 2015 , όταν έχασε πολλές έδρες, και
ακόμη περισσότερο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα τον
Ιούλιο του 2016. “οι νέοι νόμοι εκτάκτου ανάγκης και το νέο
νομικό πλαίσιο καθιστούν πολύ δύσκολο για τα μέλη της
KESK να εργαστούν ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα. Στην
πραγματικότητα δεν έχουν το δικαίωμα να ζουν στην
Τουρκία. Θα πρέπει να ζήσουν σε διαφορετικές χώρες της
Ευρώπης. Από τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικά νομικά
πλαίσια για το άσυλο, είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα
αιτήματα και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες (ασύλου)”.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ στο συνέδριο της PSI με
τον Lami Özgen, πρώην Πρόεδρο της τουρκικής Kesk: Από αριστερά
Πετρόπουλος Γ., Lami Özgen, Γκότσης Σ., Κουτσιουμπέλης Στ.,
Πολυμερόπουλος Β.

“Ο Ερντογάν μετέτρεψε την Τουρκία σε δικτατορία, ένα
φασιστικό καθεστώς. Με την εφαρμογή των νόμων έκτακτης
ανάγκης απολύθηκαν και μπήκαν σε διαθεσιμότητα 130.000
δημόσιοι υπάλληλοι, με κατηγορίες για διασυνδέσεις με το
αποτυχημένο πραξικόπημα ή με τρομοκρατικές ενέργειες.
Συνδικαλιστές,
πολιτικά
κόμματα,
δημοσιογράφοι,
ακαδημαϊκοί που εναντιώνονται στην κυβέρνηση, όλοι οι
αντιφρονούντες στο καθεστώς διώκονται συστηματικά. Η
ελευθερία της έκφρασης, της οργάνωσης, της διαδήλωσης
και της συγκέντρωσης αποτελούν πλέον στην Τουρκία
εγκληματικές ενέργειες. Όλοι και όλες οι αντιφρονούντες
θεωρούνται εγκληματίες. Και τιμωρούνται. "
Με αυτό τον τρόπο συνοψίστηκε η τρέχουσα κατάσταση
στην Τουρκία από τον Lami Özgen, πρώην Πρόεδρο της KESK
(τη Συνομοσπονδία Συνδικάτων στο Δημόσιο Τομέα). Ο
ίδιος, θύμα διώξεων από το Τουρκικό καθεστώς,
αναφέρθηκε στις προεκτάσεις και εξελίξεις των
παραβιάσεων των συνδικαλιστικών και κοινωνικών
ελευθεριών, την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου σε παράλληλη
εκδήλωση στο πλαίσιο του 30υ Συνεδρίου της PSI με τον
τίτλο “το επίκεντρο στην Τουρκία”
Τον Ιούλιο του 2017, το Ανώτατο Τουρκικό Δικαστήριο
εξέδωσε απόφαση ποινής φυλάκισης για τον Lami Özgen έξι
ετών και τριών μηνών. Σήμερα βρίσκεται στην Ελβετία όπου
κατάφερε να διαφύγει και να ζητήσει άσυλο. “Ήταν δύσκολη
απόφαση» λέει ο ίδιος. “Μου είχαν αφαιρέσει το
διαβατήριο και την άδεια να φύγω από τη χώρα.”
Από το 2008, με τον αντιτρομοκρατικό νόμο και το νόμο για
συμμετοχή σε διαδηλώσεις, ο συνδικαλιστικός ηγέτης έχει
αντιμετωπίσει φυλακίσεις και δίκες, έχει υποστεί
βασανισμό.
“Η PSI και η EPSU παρακολούθησαν στενά μία από αυτές τις
δίκες. Ο αγώνας για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο
δημόσιο θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια» λέει ο Özgen,
και σημειώνει ότι ο Ερντογάν σκλήρυνε το καθεστώς αυτό

Ο Γενικός Γραμματέας της EPSU, Jan Willem Goudriaan,
εξήγησε ότι η EPSU παρακολουθεί τις ατομικές υποθέσεις
διώξεων και δικών και προωθεί καλέσματα στα συνδικάτα
να συνεισφέρουν στο ταμείο έκτακτης οικονομικής
βοήθειας, ειδικά για τα δικαστικά έξοδα.
Επιπλέον τόνισε ότι η EPSU πιέζει την ΕΕ να διακόψει τις
διαπραγματεύσεις με την Τουρκική κυβέρνηση με αίτημα
την άρση των νόμων έκτακτης ανάγκης. “Δεν μπορείς να
συνδιαλέγεσαι με ένα κράτος που παραβιάζει τους νόμους.
Αυτό αποτελεί πρωταρχική συνθήκη” είπε και κατέληξε
καλώντας τα συνδικαλιστικά στελέχη να διατηρήσουν

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση “το επίκεντρο στην Τουρκία” στο
πλαίσιο του 30ου συνεδρίου της PSI με τον Lami Özgen

επαφές με τις πρεσβείες τους στην Τουρκία: “είναι
σημαντικό
οι
εκπρόσωποι
των
πρεσβειών
να
παρακολουθούν αυτές τις δίκες και να δηλώνουν το
ενδιαφέρον τους για την απονομή δικαιοσύνης..”
Κατεβάστε εδώ το ψήφισμα του συνεδρίου
Πηγή: PSI

Εβδομαδιαία ενημέρωση
Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ

Συμπαράσταση στους απεργούς πείνας σε Λέσβο και Αθήνα
Δελτίο Τύπου της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ
Από τις 21/10 οι πρόσφυγες, από το στρατόπεδο της Μόριας στη
Λέσβο, ξεκίνησαν αγώνα τον
οποίο κλιμακώνουν με απεργία
πείνας.
Διεκδικούν
να
αναγνωριστεί το καθεστώς
πρόσφυγα ώστε να συνεχίσουν
το ταξίδι τους στην Ευρώπη και
να σταματήσει ο εγκλεισμός
τους στα νησιά κατά τον οποίο
αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερα
αντίξοες συνθήκες διαβίωσης,
που ενόψει του χειμώνα θα
γίνουν ακόμα πιο αφόρητες.
Από
σήμερα
1/11
οι
πρόσφυγες από τα στρατόπεδα
του Σκαραμαγκά ξεκινούν
απεργία πείνας στην Αθήνα για να προχωρήσουν οι επανενώσεις
με τις οικογένειες τους σε χώρες της Ευρώπης. Το δικαίωμα τους
αυτό είναι αναγνωρισμένο, αλλά δεν ξανασμίγουν με τις
οικογένειες τους επειδή η ελληνική κυβέρνηση δέχεται την
απαίτηση της Γερμανίας για δραστική περικοπή του αριθμού των

Η ανακοίνωση της ΕΕ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την συγκέντρωση
συμπαράστασης στη δίκη των μελών του ΓΣ για τη συμμετοχή τους
στις κινητοποιήσεις του κλάδου το 2011. Η συγκέντρωση έχει
προγραμματιστεί για τις 10/11, 9:00 το πρωί, στα Δικαστήρια της
πρώην Σχολής Ευελπίδων-Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών-

Αναφέρεται στην Ανακοίνωση της ΕΕ:
Μετά από έξι (6) χρόνια οι κυβερνήσεις των μνημονίων και οι
πρόθυμοι υποστηρικτές τους συντηρούν δικαστικές υποθέσεις σε
βάρος Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού
Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποδεικνύοντας ότι η
ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα ακόμα μέσο καταστολής και
αποτροπής νέων κινητοποιήσεων στο μέλλον.
Στις 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 μετά από οκτώ (8) αναβολές, τα Μέλη
του 35μελους Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. του 2011,
δικάζονται ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών με την κατηγορία της... ρύπανσης του περιβάλλοντος,
που φέρεται να προκλήθηκε εξαιτίας των μαζικών απεργιακών
κινητοποιήσεων στου Ο.Τ.Α. που έγιναν τον Νοέμβριο του 2011
ενάντια στις περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων, που
έφτασαν μέχρι και 60% και στις απολύσεις συναδέλφων μέσω της
διαθεσιμότητας, σε εφαρμογή των μνημονίων, που επιβάλλει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ.!
Κατηγορούνται δηλαδή, διότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση συμμετείχαν μαζικά στις κινητοποιήσεις,
παλεύοντας να διασφαλίσουν το μέλλον των ιδίων και των
οικογενειών τους, που πλήττονταν βάναυσα από τις επιλογές της
κυβέρνησης και των τοκογλύφων δανειστών. Στα χρόνια των
μνημονίων, το «σύστημα», που στηρίζει την εφαρμογή μίας
πολιτικής, που στόχο έχει την εξαθλίωση των πολιτών, την
βάναυση καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, την

επανενώσεων ανά μήνα, με κίνδυνο αυτό το δικαίωμα να χαθεί.
Αποτέλεσμα είναι ασυνόδευτα ανήλικα, μητέρες με παιδιά, γονείς,
οικογένειες που έχουν χωριστεί στα δυο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι είναι αναφαίρετο
δικαίωμα των θυμάτων των
πολέμων
να
λαμβάνουν
προστασία,
να
τους
αναγνωρίζεται το δικαίωμα
στο άσυλο και την ελευθερία.
Ζητάμε
ικανοποίηση
των
αιτημάτων των προσφύγων
απεργών πείνας σε Λέσβο και
Αθήνα, δικαίωμα στο άσυλο,
απεγκλωβισμό τους από τα
νησιά για να συνεχίσουν το
ταξίδι τους, να σταματήσουν
οι απελάσεις και φυλακίσεις
τους, να προχωρήσουν άμεσα
οι οικογενειακές επανενώσεις,
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, προστασία, ελευθερία και
δικαιώματα σε όλα τα θύματα των πολέμων.
Πηγή: ΑΔΕΔΥ

ισοπέδωση των μισθών και των συντάξεων, συνεχίζει στην ίδια
γραμμή με ακόμη μεγαλύτερο θράσος, αλαζονεία, έπαρση και
αδιαφορία για τις ανθρώπινες ζωές.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. γίνεται καθημερινά μάρτυρας αυταρχικών και
αντεργατικών συμπεριφορών, όχι μόνο από την κυβέρνηση
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., αλλά και από Δημάρχους, Αντιδημάρχους,
Διευθυντές Υπηρεσιών. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η
κατάσταση ξεφεύγει με την εκδήλωση βίαιων ενεργειών και
προπηλακισμών σε βάρος εκπροσώπων των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αυτό όμως που ξεχνούν όσοι επιχειρούν να πλήξουν τους
εργαζόμενους με οποιοδήποτε τρόπο είναι, ότι κανένας
εργαζόμενος την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνος του.
Είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ενωμένοι, ισχυροί και έτοιμοι να
απαντήσουμε στις προκλήσεις και την τρομοκρατία, που
εξαπολύεται εις βάρος μας. Απατώνται όσοι νομίζουν πως η
επιχειρούμενη ποινικοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεών
μας θα οδηγήσει τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε
παραίτηση από τους αγώνες τους ενάντια στις μνημονιακές
πολιτικές, που εξαθλιώνουν τη Ελληνική κοινωνία, εξυπηρετούν τα
μεγάλα οικονομικά, επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα και
στοχεύουν στο ξεπούλημα της Δημόσιας και Δημοτικής Περιουσίας
στους δανειστές.
Το μήνυμα που στέλνουμε είναι πως δεν υποκύψαμε ποτέ και
δεν θα υποκύψουμε στους εκβιασμούς, στις απειλές και στην
τρομοκρατία, από οπουδήποτε και εάν προέρχονται. Θα
συνεχίσουμε αμείωτους τους μαζικούς αγώνες μας, μέχρι να
ανατραπεί η πολιτική των μνημονίων, να αποκατασταθεί το περί
δικαίου αίσθημα και να αποκτήσουν πάλι οι πολίτες (άνεργοι,
συνταξιούχοι, εργαζόμενοι) ένα επίπεδο αξιοπρεπούς
διαβίωσης.
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ
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