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Αθήνα, 9/12/09

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤ. ΚΟΡΕΑΣ
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση των Ελλήνων
εκπαιδευτικών στους Δημόσιους Υπαλλήλους της Ν. Κορέας και στην προσπάθειά τους να
αποκτήσουν μια δυνατή και ανεξάρτητη από την κυβέρνηση συνδικαλιστική οργάνωση,
καθώς και στους αγώνες τους για καλύτερες αμοιβές και εργασιακές συνθήκες.
Καταδικάζουμε κάθε κρατική παρέμβαση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων
και την εισβολή στα γραφεία της οργάνωσης από την κυβέρνηση.
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Για πολύ καιρό, οι Κορεάτες δημόσιοι υπάλληλοι εργάστηκαν ως σκλάβοι για το κυβερνών
καθεστώς χωρίς βασικά δικαιώματα εργασίας. Αλλά πολύ πρόσφατα, 100.000 δημόσιοι
υπάλληλοι συγκεντρώθηκαν για να συστήσουν ένα συνδικάτο που δεν θα εξυπηρετούσε το
καθεστώς αλλά τους ανθρώπους.
Παρά τις βάναυσες καταστολές και την ανάμιξη της κυβέρνησης, ψήφισαν να ενώσουν το
KCTU και συγκρότησαν επίσημα την εθνική συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων
υπαλλήλων μέσω μιας διάσκεψης εκπροσώπων.
Ως απάντηση, η κυβέρνηση Λη Μιγιάνγκ - Μπακ (LMB) εισέβαλε στο γραφείο της Εθν.
Συνδ. Οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων την 1η Δεκεμβρίου, του 2009. Αυτή η επίθεση
έγινε μερικές ώρες πριν καταθέσει η ένωση την αίτηση εγγραφής της. Ο μόνος λόγος για την
επιδρομή ήταν να βρεθεί μια πρόφαση για να της αφαιρεθεί το δικαίωμα αυτό. Η κυβέρνηση
LMB δήλωσε ότι «έψαξε το γραφείο με την κατηγορία της διάπραξης παράνομων ενεργειών
από το ΕΘν. Συνδικάτο Εργαζομένων για τη συμμετοχή στη διάσκεψη των Εθν. Συνδικάτων
και τη διακίνηση φυλλαδίων»." Εντούτοις, η διάσκεψη του Εθν. Συνδικάτου Εργαζομένων
που διοργανώθηκε στις 18 Νοεμβρίου είναι ένα ετήσιο, μεγάλο γεγονός στη Νότια Κορέα.
Δηλαδή, ισχυρίζονται ότι είναι παράνομη για τους δημόσιους υπάλληλους να συμμετέχουν
σε μια διάσκεψη εργαζομένων και να διανέμουν φυλλάδια.
Το Σύνταγμα εγγυάται το δικαίωμα του «συνδικαλίζεσθαι» στους δημόσιους υπάλληλους.
Ακόμα και πρόσφατα, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
δικαιώματα συμβούλεψε την κυβέρνηση LMB να εγγυηθεί το δικαίωμα του
«συνδικαλίζεσθαι» στους δημόσιους υπαλλήλους.
Το Νοέμβριο, η κυβέρνηση LMB ψήφισε διάταξη για τους δημόσιους υπαλλήλους που κρίνει
παράνομο για αυτούς να αντιταχθούν σε κυβερνητικές πολιτικές. Έχοντας ως δεδομένο το
γεγονός ότι, οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν άμεση επίδραση στην αμοιβή των δημοσίων
υπαλλήλων, την ευημερία και τις συνθήκες εργασίας τους, αυτό δεν είναι παρά μια
προσπάθεια να απαγορευθούν οι συνδικαλιστικές δραστηριότητες των σωματείων των
δημοσίων υπαλλήλων.
Τα προοδευτικά πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα, και οι κοινωνικές οργανώσεις στη Νότια
Κορέα έχουν διαμορφώσει έναν συνασπισμό για να υπερασπίσουν και να δηλώσουν
αλληλέγγυα στους δημόσιους υπαλλήλους και στους εκπαιδευτικούς.
Ο συνασπισμός σχεδιάζεται να αποτελέσει μιαν αντίσταση, ενάντια στη βάναυση καταστολή
για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς. Το πρώτο συγκεκριμένο βήμα θα
είναι να οργανωθεί μια εθνική διάσκεψη των δημοσίων υπαλλήλων στις 12 Δεκεμβρίου
2009, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόρριψη της αίτησης για την εγγραφή της ένωσης,
αλλά και την απόλυση του πρόσφατα εκλεγμένου προέδρου της ένωσης.
Απευθυνόμαστε στις διεθνείς προοδευτικές παρατάξεις, τα συνδικάτα και τις κοινωνικές και
πολιτικές οργανώσεις για να ταχθούν αλληλέγγυα.
Από την Κοινή Επιτροπή για την Παύση της Καταστολής ενάντια στους Δημόσιους
Υπαλλήλους και Εκπαιδευτικούς
3 Δεκεμβρίου 2009
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