ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Η Επιτροπή του Ναυτεργατικού Τμήματος της ITF που συνεδρίασε στο
Λονδίνο την 21-22 Μαρτίου 2011,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα Ψηφίσματα των Συνεδρίων της ITF για την πολιτική
επιστράτευση των Ελλήνων ναυτεργατών (Βανκούβερ 2002 και Ντέρμπαν
2006),
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ότι η Ελληνική Κυβέρνηση
σταμάτησε μια 100% νόμιμα οργανωμένη και με επιτυχή εξέλιξη απεργία για
οκτώ ημέρες των Ελλήνων ναυτεργατών, προβαίνοντας στην έκδοση
διαταγής πολιτικής επιστράτευσης την 29 Νοεμβρίου 2010 με ισχύ
επ΄αόριστο, οι οποίοι αγωνίζονταν, μεταξύ άλλων, για την διασφάλιση του
συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος για εργασία και άμεση
απορρόφηση όλων των ανέργων ναυτεργατών, την προσέλκυση και
παραμονή νέων στο ναυτικό επάγγελμα, την άμεση υπογραφή
ικανοποιητικών ΣΣΕ κλπ.,
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διαταγή πολιτικής επιστράτευσης επεβλήθη στους
Έλληνες ναυτεργάτες από μια σοσιαλιστική κυβέρνηση και μάλιστα δύο φορές
στην πολιτική της ιστορία (2002 και 2010) και ότι η τέτοια κινητοποίηση
επεβλήθη για τρίτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια,
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αντί να επιλύει με πολιτικούς όρους τα δίκαια και ώριμα
αιτήματα των Ελλήνων ναυτεργατών, καταφεύγει σε τέτοιο επαίσχυντο και
αντιδημοκρατικό μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης,
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ότι η πολιτική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να
επιβάλλει διαταγή πολιτικής επιστράτευσης των Ελλήνων ναυτεργατών δεν
συνάδει με εθνικές, διεθνείς και περιφερειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά προβλέψεις του Ελληνικού Συντάγματος, τη Συνθήκη
της Ρώμης, την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Κοινωνικό Χάρτη του
Τορίνο, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Στρασβούργου κλπ.,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η διαταγή πολιτικής επιστράτευσης της ελληνικής
κυβέρνησης αντίκειται επίσης στο Άρθρο ΙΙΙ της Σύμβασης Ναυτικής
Εργασίας, 2006, του ILO, την «Χάρτα Δικαιωμάτων» των ναυτεργατών και
ειδικότερα προς την διάταξη ότι «Κάθε Μέλος θα πεισθεί ότι οι διατάξεις της
νομοθεσίας και των κανονισμών του σέβονται, στο πλαίσιο της παρούσας
Σύμβασης, το θεμελιώδες δικαίωμα για ελευθερία του συνέρχεσθαι και την
αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών
διαπραγματεύσεων, καθώς και την εξάλειψη όλων των μορφών αναγκαστικής
ή υποχρεωτικής εργασίας,
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΕΡΑ τις συστάσεις της Επιτροπής
Συνδικαλιστικών Ελευθεριών του ILO (2003), αναφορικά με την καταγγελία
που είχε υποβάλει η ΠΝΟ κατά της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ξεκάθαρα
δήλωσε ότι η διαταγή πολιτικής επιστράτευσης που επεβλήθη στους Έλληνες
ναυτεργάτες το 2002 είναι αντίθετη προς τις Συμβάσεις υπ΄αριθμ. 87 και 98
και παρεκάλεσε την παραπάνω Κυβέρνηση όπως απέχει από τέτοια μέτρα
στο μέλλον,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ το επαίσχυντο μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης των
Ελλήνων ναυτεργατών που επεβλήθη από την ελληνική κυβέρνηση, πράγμα
που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του πυρήνα των Συμβάσεων του ILO,
υπ΄αριθμ. 87, 1948 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του
συνδικαλιστικού δικαιώματος, και υπ΄αριθμ. 105, 1997 περί κατάργησης της
αναγκαστικής εργασίας, αμφότερες επικυρωμένες από την Ελλάδα,
ΕΚΦΡΑΖΕΙ την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της προς την ΠΝΟ και τους
Έλληνες ναυτεργάτες στον νόμιμο αγώνα τους για σεβασμό θεμελιωδών και
αναπαλλοτρίωτων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και δηλώνει ότι η ΠΝΟ
μπορεί να βασίζεται στην στήριξη και αλληλεγγύη του παγκόσμιου
συνδικαλιστικού κινήματος,
ΚΑΛΕΙ την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα την διαταγή πολιτικής
επιστράτευσης και να καταργήσει την σχετική νομοθεσία και να αρχίσει
σοβαρές διαπραγματεύσεις με καλή πίστη με την ΠΝΟ προκειμένου να
αντιμετωπίσει τα δίκαια αιτήματά της.

