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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ
Με αφορμή τις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αναδεικνύεται ότι το
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους συσχετισμούς παραταξιακών δυνάμεων μέσα από
διαδικασίες αποκλεισμών ή συμμετοχής ανάλογα σε ποια παράταξη θα κινηθούν οι
σύνεδροι.
Είναι βέβαιο ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, βρίσκεται σε κρίση οργάνωσης, σε κρίση
εμπιστοσύνης, κρίση αποτελεσμάτων όταν τα πάντα αλλάζουν με τον κόσμο της εργασίας
να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα ως θεατής μακριά από τις όποιες δράσεις των
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Δυστυχώς μπροστά στην ωμή αυτή πραγματικότητα, το παραταξιακό συμφέρον είναι
το μοναδικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη από τις πλειοψηφίες που δημιουργούνται για
τη συμμετοχή των Σωματείων στις αρχαιρεσίες του ΕΚΑ.
Είναι απορίας άξιο πως νομιμοποιούνται Σωματεία χωρίς Καταστάσεις Ψηφισάντων,
με ληγμένες εκλογικές διαδικασίες και αντίστοιχα να κόβονται Σωματεία για εκλογικά λάθη
που δεν επηρεάζουν την εκπροσώπησή τους.
Ως Ομοσπονδία κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για την καθημερινή μας
προσπάθεια να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο της εργασίας που εκπροσωπούμε, μακριά και
έξω από τις πολιτικές πεποιθήσεις.
Με λύπη μας όμως διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία για όσους, έχουν
ως μοναδικό κριτήριο τους συσχετισμούς δυνάμεων.
Με αυτό το κριτήριο δυστυχώς ανίερη πλειοψηφική συμμαχία στη Διοίκηση του ΕΚΑ
απέρριψε τη συμμετοχή του Σωματείου Βαριάς Βιομηχανίας (Η Συσπείρωση) από τις
διαδικασίες του συνεδρίου.
Είναι βέβαιο για μας ότι το Σωματείο θα βρει δικαίωση μέσα από τα ασφαλιστικά
μέτρα που θα ακολουθήσουν.
Με τέτοιες μεθόδους κανείς δεν μπορεί να μηδενίσει τη δράση του Σωματείου, την
αγωνιστικότητά του, την καθολική εκπροσώπηση των εργαζομένων στις βαριές και
ανθυγιεινές εργασίες. Η δράση του Σωματείου δεν σβήνεται , δεν διαγράφεται, δεν
παραγράφεται από τερτίπια και εφήμερους συσχετισμούς. Η δράση του σωματείου
έχει δικαιωθεί από τα μέλη του!!!
Κλείνοντας και Πιστεύοντας στη ρήση ότι “η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει να
φαίνεται αλλά και να είναι”, καλούμε τις συνδικαλιστικές παρατάξεις αντί να παριστάνουν
τους κριτές των πάντων αλλά και τους Πόντιους Πιλάτους, να κινηθούμε όλοι μαζί στη
διασφάλιση του απαραβίαστου των αρχαιρεσιών με διαδικασίες διαφανείς!!!
Σήμερα, παρά ποτέ, έχουμε υποχρέωση και ανάγκη να δημιουργήσουμε επιτέλους
ένα θεσμικό κατοχυρωμένο τρόπο που θα διασφαλίζει απόλυτα, με ηλεκτρονικό έλεγχο ή με
συνδικαλιστικό βιβλιάριο την καθαρότητα των διαδικασιών.
Αν αυτό δεν γίνει, είναι βέβαιο ότι κάποιοι θα συνεχίσουν να παριστάνουν τις
“παρθένες” σε “οίκο ανοχής”.
Γραμματεία Τύπου ΟΕΧΒΕ

