Ομιλία συνάδελφου Βενκατατσαλάμ, από την Ινδία, Γενικού Γραμματέα
της Κλαδικής Οργάνωσης Τραπεζοϋπαλλήλων και Ασφαλιστικών
Υπαλλήλων της ΠΣΟ.

Αθήνα, 31 Μάρτη 2016

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΗ
2016
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους των εργαζόμενων της Ινδίας και εκ μέρους της Παγκόσμιας
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και των 92 εκατομμυρίων μελών της, σας απευθύνω
θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στο σημερινό σας συλλαλητήριο και στους αγώνες
σας ενάντια στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θέλει να ψηφίσει η ελληνική
κυβέρνηση, το όποιο αυξάνει κι άλλο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και μειώνει
ακόμα περισσότερο τις ήδη μειωμένες συντάξεις.
Οι διεθνείς αντιπρόσωποι, μέλη της ΠΣΟ, που βρισκόμαστε εδώ στην Αθήνα
είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τους μεγάλους αγώνες και το πλούσιο
σχέδιο δράσης του ΠΑΜΕ, τους αγώνες εργαζόμενων στην Ελλαδα για το επόμενο
διάστημα μπροστά στις νέες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση
της Ελλάδας, μαζί με την ΕΕ και το ΔΝΤ. Θέλω, εκ μέρους όλων των οργανώσεων
κι εργαζόμενων από 126 χώρες του κόσμου που εκπροσωπεί η ΠΣΟ να σας
εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας και στην Πανελλαδική απεργία στο
Δημόσιο Τομέα που ετοιμάζεται για τις 7 Απρίλη και με τη 48ωρη Γενική
Πανελλαδική Απεργία που είναι έτοιμο να καλέσει το ΠΑΜΕ όποτε έρθει στο
ελληνικό κοινοβούλιο το αντιδραστικό νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό.
Δηλώνουμε ακόμα ότι είμαστε αλληλέγγυοι με τις πρωτοβουλία του δήμου της
Πάτρας στην Ελλάδα και τη μεγάλη πορεία αγώνα κατά της ανεργίας που
διοργανώνει με σύνθημα "Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα”. Το διεθνές
ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στέκεται δίπλα σας σε αυτή τη σημαντική
πρωτοβουλία που που θα ξεκινήσει αυτό το Σάββατο 2 Απρίλη από την Πάτρα και
μετά από 10 μέρες και 220 χιλιόμετρα διαδρομής, θα καταλήξει στην Αθήνα.
Σε όλο τον κόσμο, το κεφάλαιο και οι μηχανισμοί του ΕΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα
κι άλλοι θέλουν να διαλύσουν ό,τι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις των
εργαζόμενων. Σχεδιάζουν για όλους δουλειά με λιγότερα ή καθόλου δικαιώματα
μέχρι τα βαθιά γεράματα, με συντάξεις πείνας, ενώ διαλύουν το σύστημα δημόσιας
υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Καταδικάζουν τις μεγάλες μάζες των
εργαζόμενων στη φτώχεια και την ανεργία για να σώσουν τα κέρδη του κεφάλαιου
και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
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Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, μοναδική απάντηση είναι οι μεγάλοι, δυναμικοί
αγώνες της εργατικής τάξης ενάντια στα σχέδια του κεφάλαιου και των
κυβερνήσεων. Οι εργαζόμενοι στη χώρα σας έχουν δώσει γενναία παραδείγματα
αγώνα και πάλης όλα τα τελευταία χρόνια που η εργατική τάξη στην Ελλάδα
χτυπιέται από τα από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι εργαζόμενοι στην Ινδία και όλο τον κόσμο το γνωρίζουν αυτό, μαθαίνουν για τις
γενικές απεργίες, τα συλλαλητήρια, τους αγώνες στους χώρους δουλειάς,
ενημερώνονται για τη σπουδαία συμβολή του ΠΑΜΕ στην αντίσταση των
εργαζόμενων της Ελλάδας ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που ψηφίζει κι εφαρμόζει η
ελληνική κυβέρνηση.
Αδέλφια μας εργαζόμενοι της Ελλάδας
Και στη χώρα μου την Ινδία έχουμε προκηρύξει πανεθνική γενική απεργία για τις 2
Σεπτέμβρη και έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά για την επιτυχία αυτής της μεγάλης
κινητοποίησης.
Πιστεύουμε ότι πάνω από 250 εκατομμύρια απεργοί θα γεμίσουν τους δρόμους της
Ινδίας στις 2 Σεπτέμβρη για να απαιτήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων
αναγκών για την εργατική τάξη της χώρας μας και για να καταδικάσουμε την
αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Ινδίας.
Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι από τα σημαντικότερα όπλα των εργαζόμενων του
κόσμου ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα, ενάντια στη φτώχεια και την καταπίεση. Οι
αγώνες της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων στην Ελλάδα
δίνουν δύναμη στους εργαζόμενους και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμο και στην
πατρίδα μου την Ινδία να συνεχίσουμε κι εμείς τους δικούς μας αγώνες. Έτσι κι
εσείς, στο δικό σας αγώνα να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σας. Έχετε δίπλα σας
εκατομμύρια αγωνιζόμενους εργαζόμενους απ’ όλο τον κόσμο να στηρίζουν τον
αγώνα σας, έχετε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του διεθνούς ταξικού
συνδικαλιστικού κινήματος, της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας.
Ζήτω οι αγώνες των Ελλήνων εργαζόμενων!
Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη!
Σας ευχαριστώ
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