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Πολιτική Επιστράτευση
Σας απευθύνω την επιστολή αυτή, ύστερα από ενημέρωση που λάβαμε από την
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, μια από τις πλέον ιστορικές Οργανώσεις της δύναμής
μας, που τυγχάνει απεριόριστου σεβασμού από την Διεθνή Ομοσπονδία Εργατών
Μεταφορών.
Η Οργάνωσή μας είναι διεθνής συνδικαλιστική ομοσπονδία 708 συνδικαλιστικών
οργανώσεων που εκπροσωπούν άνω των 4,5 εκατομμυρίων εργαζομένων στις μεταφορές
σε 154 χώρες, που είναι μέλη της ITF. Αποτελεί μια από αρκετές Παγκόσμιες Ομοσπονδίες
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, που είναι συνασπισμένες στη Διεθνή Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία.
Εκπλησσόμεθα από την ενημέρωση σε ό,τι αφορά την έκδοση διαταγής πολιτικής
επιστράτευσης στους Έλληνες ναυτεργάτες, που απασχολούνται σε επιβατηγά πλοία,
πράγμα που το προσεγγίζουμε ως προσπάθεια της εξουσίας να σπάσει την δικαία και
δημοκρατική απόφαση διαμαρτυρίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων.
Δεν είναι η πρώτη φορά, που η ελληνική Κυβέρνηση επιχειρεί να συντρίψει το ελληνικό
συνδικαλιστικό κίνημα, περιορίζοντας βιαίως τα εργασιακά δικαιώματά του.
Η ITF δεν βλέπει κάποιο λόγο που να δικαιολογεί τη σκληρή γραμμή, που υιοθέτησε η
Κυβέρνηση απέναντι στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και τους ναυτεργάτες, που
εκπροσωπεί.
Η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και στο μεγαλύτερο μέρος παγκοσμίως,
δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την κατάργηση δικαιωμάτων και δημοκρατικών
διαδικασιών, για τα οποία οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις είναι επιφορτισμένες από τους
εργαζόμενους να τους εκπροσωπούν σε όλες τις μορφές, περιλαμβανομένου του
δικαιώματος διαμαρτυρίας.
Η ITF είναι βαθιά ανήσυχη για τον λόγον ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ Κυβέρνησης και
Εκπροσώπων εργαζομένων μπήκε στο περιθώριο προς όφελος δραστικών μέτρων, που το
μόνο που επιτυγχάνουν είναι αρνητικά αποτελέσματα, κρατώντας τα εμπλεκόμενα μέρη
μακριά από μια μεσολαβητική επίλυση του προβλήματος.
Η ITF επισύρει την προσοχή της ελληνικής Κυβέρνησης να ανακαλέσει άμεσα την Διαταγή
Πολιτικής Επιστράτευσης και να αρχίσει εκ νέου την διαπραγμάτευση με την Πανελλήνια
Ναυτική Ομοσπονδία.
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