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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική
Συνέλευση της ευρωπαϊκής ζώνης του Διεθνούς Συμβουλίου Λιμενεργατών
(IDC) στη Λάρνακα της Κύπρου, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από τα
συνδικάτα των λιμανιών της Κύπρου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας,
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της
Χώρας των Βάσκων και της Σουηδίας. Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν
όλα τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στα λιμάνια της
Ευρώπης. Εξετάστηκε συνολικά η κατάσταση που επικρατεί και η επίθεση
που δέχονται οι εργαζόμενοι από τις σχεδιαζόμενες νεοφιλελεύθερες
πολιτικές των κρατών-μελών στα δικαιώματα τους.
Οι ευρωπαίοι λιμενεργάτες του Διεθνούς Συμβουλίου Λιμενεργατών
(IDC) αντιτίθενται στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των διεθνών καπιταλιστικών
ομάδων

που,

υποστηριζόμενες

από

τις

ευρωπαϊκές

κυβερνήσεις,

χειροτερεύουν τις συνθήκες εργασίας των ευρωπαίων πολιτών, με σκοπό να
κάνουν την ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων φτωχότερη αυξάνοντας τον
αριθμό των ανέργων, μειώνοντας τις άμεσες απολαβές και καταστρέφοντας
τις συνθήκες ισότητας που εγγυώνται την δημόσια υγεία, εκπαίδευση και των
κοινωνικών υπηρεσιών.
Καταγγέλλεται απερίφραστα η πρακτική ορισμένων εργοδοτών που
διώκουν συνδικαλιστές και κάνουν διακρίσεις με βάσει τη συνδικαλιστική
ελευθερία και δράση. Αποφασίστηκε η ενότητα συνδικαλιστικής δράσης σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επίσης εξουσιοδοτήθηκε η συντονιστική
επιτροπή για αγωνιστικές πρωτοβουλίες.
Η Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με τις εξελίξεις στα ελληνικά λιμάνια
και ιδιαίτερα στον ΟΛΠ & ΟΛΘ. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη

από την ΟΜΥΛΕ και την Ένωση Λιμενεργατών, ανέπτυξε την κατάσταση στην
Ελλάδα και υποστήριξε ότι με τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση των λιμανιών
θα παραδοθούν ζωτικής σημασίας δραστηριότητες για την ανάπτυξη της
οικονομίας όπως Τουρισμός, Μεταφορές, Ακτοπλοΐα, Διαχείριση εισαγωγικούεξαγωγικού εμπορίου καθώς και κρίσιμα θέματα εθνικής ασφάλειας σε ξένα
μονοπωλιακά συμφέροντα. Σε ψήφισμα που εκδόθηκε από τη ΓΣ του IDC
δηλώνεται η πλήρης αντίθεση στην ανερμάτιστη πολιτική ιδιωτικοποιήσεων
της ελληνικής κυβέρνησης με την οποία επιχειρείται το ξεπούλημα ΟΛΠ &
ΟΛΘ και παράλληλα η δημιουργία ιδιωτικών ή ξένων κρατικών μονοπωλίων.
Αποφασίστηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες το IDC και να
συνδράμει σε όλες τις παρεμβάσεις των ελληνικών συνδικάτων τόσο
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για
την αποτροπή της πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει το
ελληνικό δημόσιο σε ΟΛΠ-ΟΛΘ αλλά και της επικύρωσης της «φιλικής
διευθέτησης» μεταξύ ΟΛΠ-COSCO.
Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια θα συνεχίσουν τη δράση τους σε νομικό
επίπεδο με προσφυγές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα, σε πολιτικό
επίπεδο με την ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων, του Ευρωκοινοβουλίου,
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων και σε συνδικαλιστικό
επίπεδο, με πολύμορφους αγώνες.
Τέλος, εκδόθηκε από τα μέλη του IDC ψήφισμα καταδίκης για τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα καθώς και καταδίκης του φαινομένου του
φασισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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