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Πήκεξα ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα θαη μεθηλάεη ηε δξάζε ηεο κηα λέα κεγάιε
ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε.
Μηα ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο θνκκαηηθέο εμαξηήζεηο θαη πνπ έρεη
ζηόρν λα αιιάμεη ηε δνκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζηε ρώξα καο.
Θέινπκε λα εδξαηώζνπκε έλα λέν ζπλδηθαιηζηηθό κνληέιν πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε αμηνθξαηία,
δηθαηνζύλε, θνηλσληθή αιιειεγγύε ζηα πιαίζηα κηαο ζύγρξνλεο, ειεύζεξεο, επξσπατθήο δνκήο.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά καο είλαη ε εζσηεξηθή δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία, ε δηαθάλεηα,
ε αμηνπξέπεηα πνπ είλαη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ κέζα ζε έλα
ειεύζεξν νηθνλνκηθό ηνπίν πνπ ζα εμαζθαιίδεη επεκεξία γηα ηνπο εξγαδόκελνπο.
Γηα καο ν ζπλδηθαιηζκόο είλαη δηθαίσκα, όρη ππνρξέσζε, θαη ην δηθαίσκα ζηε ζπλδηθαιηζηηθή
δξάζε είλαη απηνλόεην.
Γεκηνπξγήζακε έλα δεκνθξαηηθό, θνηλσληθό, κεηαξξπζκηζηηθό ζρήκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
ζύγρξνλε αληίιεςε ζπλδηθαιηζηηθήο έθθξαζεο καθξηά από αθξαίεο κνξθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ
ιατθηζκό θαη ζηελ αδηαιιαμία πνπ ελώ εκθαλίδνληαη έηζη ζην πξνζθήλην, ππνθιίλνληαη κε
ππνηέιεηα ζε θόκκαηα θαη εξγνδόηεο ζην παξαζθήλην.
Ζ «ΔΛΝΡΖΡΑ-δύλακε επζύλεο θαη πξννπηηθήο» ζηεξίδεη απόιπηα ηηο ειεύζεξεο
ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ κέζα ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ,
αμηνπηζηίαο θαη ππεύζπλεο δηεθδίθεζεο.
Νηθνδνκνύκε έλα ζύγρξνλν, επξσπατθό κνληέιν ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο κε
ζηόρν ηελ πξαγκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ.

Δίλαη ε ώξα γηα κηα λέα αξρή πνπ δελ ζα κείλεη ζηηο δηαπηζηώζεηο, ζηελ θαηαγγειία,
ηνλ αθνξηζκό θαη ηελ απόθξπςε ηεο αιεζηλήο θαηάζηαζεο πνπ βηώλνπκε αιιά ζα βαζίδεηαη ζε
πξνηάζεηο θαη ζέζεηο νηθνδνκώληαο έηζη έλα ζύγρξνλν ζπλδηθαιηζηηθό κνληέιν κε ηε δεκηνπξγία
λέσλ ζεζκώλ πνπ βαζίδνληαη ζην ζήκεξα θαη πξνζδηνξίδνπλ ην κέιινλ.
Ζ παξάηαμή καο απνξξίπηεη ηελ θάζεηε εθπξνζώπεζε θαη ηελ άλσζελ επηβνιή ησλ
αξρώλ καο ζε πξσηνβάζκην επίπεδν (ζσκαηείν) θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν (νκνζπνλδίεο).
Σπλαληηόκαζηε, κέζα από ηελ αλεμαξηεζία καο, ζε έλα ηξίην επίπεδν όπνπ κε ηε
ζπκκεηνρή καο ζην αλώηαην ζπλδηθαιηζηηθό επίπεδν κε εληαία έθθξαζε θαη ζπγθιίζεηο έρνπκε
ζηόρν λα αιιάμνπκε ζπλνιηθά ην ζεκεξηλό ζπλδηθαιηζηηθό θαηεζηεκέλν.
Γελ έρνπκε αγθπιώζεηο, εκκνλέο, ηδενιεςίεο, ηάζεηο επηβνιήο ζηε ζπλείδεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ κε νξάκαηα ηνπ παξειζόληνο πνπ καο έθεξαλ ζηε ζεκεξηλή ζηαζηκνρξενθνπία.
Νηθνδνκνύκε έλα ζύγρξνλν, επξσπατθό κνληέιν δξάζεο θαη γηα ην ζθνπό απηό
ζα ζπλδεζνύκε κε νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξώπε.
Γελ θνβόκαζηε λα πξνηείλνπκε κεγάιεο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ
θηλήκαηνο.
Γελ δερόκαζηε νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελώζεηο λα ιεηηνπξγνύλ θαη λα εθπξνζσπνύληαη ζε
αλώηαην επίπεδν από ζπληαμηνύρνπο!!! ζπλδηθαιηζηέο.
Ζ ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΘΦΟΑΠΖ ΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΠΡΝΛ ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΛ
ΔΜΑΛΡΙΔΗΡΑΗ ΠΡΗΠ ΓΔΘΝ ΘΑΗ ζηηο ΡΟΑΞΔΕΔΠ.
Δίκαζηε έηνηκνη κε ηηο δηθέο καο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο λα παξέκβνπκε ζηνλ όπνην δηάινγν
γίλεη ζηα πιαίζηα εθζπγρξνληζκνύ ησλ λόκσλ πνπ αθνξνύλ ηα δηθαηώκαηά καο.
Γελ δερόκαζηε λα ζπκκεηέρνπκε σο απαζείο ζεαηέο ζην έξγν ηεο πιήξνπο ηζνπέδσζεο ησλ
αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ θαη λα δερόκαζηε λα παίξλνπκε έλα θηινδώξεκα πνιύ κηθξόηεξν,
ηδίσο γηα ηηο λέεο γεληέο, ζε ζρέζε κε απηά πνπ εηζθέξνπκε.
Απηό ην ιεζηξηθό θξαηηθό ηζνπεδσηηθό κνληέιν ζνβηεηηθήο έκπλεπζεο πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζεί κέζα από έλα ζύγρξνλν κνληέιν δεκηνπξγίαο επαγγεικαηηθώλ ηακείσλ αζθάιηζεο
θαη θαζηέξσζε ηξηώλ ππιώλσλ αζθάιηζεο.
Αθόκε θαη ζην επίπεδν ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο καο θάιπςεο ε
θαηάζηαζε είλαη εθηαιηηθή θαη νθείινπκε λα πάξνπκε ζέζε.
Σε έλα ρξενθνπεκέλν ζύζηεκα πγείαο ε ζηνηρεηώδεο θνηλσληθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο γηα
πξόζβαζε ζηελ αμηνπξεπή πεξίζαιςε εξκελεύεηαη κε ηελ ηζνπέδσζε θαη ππνβάζκηζε όισλ ησλ
παξνρώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ εηζθέξνπλ πνιιά ρσξίο λα απνιακβάλνπλ ηίπνηα.
Απηή ε ςεπδεπίγξαθε κνξθή αιιειεγγύεο νδεγεί ηνπο πάληεο ζηνλ απόιπην εμεπηειηζκό.
Κνηλσληθή πνιηηηθή κε ρξήκαηα άιισλ γίλεηαη ζε άιια θαζεζηώηα.
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