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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΤΝΔΙΑΚΕΨΗ ΣΗ WFTU-FISE 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 – 16 Οθησβξίνπ 2011 ζην Κνιφκπν ηεο Σξη Λάλθα ε 17
ε
 

Εηήζηα Σπλδηάζθεςε ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Ελψζεσλ Εθπαηδεπηηθψλ 

(WFTU-FISE) καδί κε ην Σεκηλάξην γηα ηελ Κνηλσληθή Υπεπζπλφηεηα ζηελ 

Εθπαίδεπζε.  

 

Σηελ Σπλδηάζθεςε ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ Ιλδία, ην Μπαγθιαληέο θαη 

ηελ Σξη Λάλθα.  

Σηα πιαίζηα ηεο απφθαζεο ηεο Μεηαζπλεδξηαθήο Γ.Σ. ηεο ΟΛΜΕ ηνλ Μάτν ηνπ 2008 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα επηδίσμεο ζηελφηεξεο θαη ζηαζεξφηεξεο επαθήο κε ηελ WFTU-

FISE, απφ ην Δ.Σ. ηεο ΟΛΜΕ ζπκκεηείρε ν Παχινο  Αλησλφπνπινο. 

Ππωϊνή και Απογεςμαηινή ςνεδπία 1
ηρ

 μέπαρ 

Η Σπλδηάζθεςε άλνημε κε ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ Γξακκαηέα ηεο WFTU-FISE θαη 

Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο Εθπαηδεπηηθψλ Κευιάλεο (CTSU) θ. Mahinda Jayasinghe, ν 

νπνίνο κίιεζε γηα ηα πνιιά πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ρακεινχο κηζζνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα ηνπ θαη γεληθφηεξα, γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε πνπ πθίζηαληαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, 
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γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο ηαμηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζπλδηθαιηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο «θάξνη» ππεπζπλφηεηαο 

ελάληηα ζηηο δπλάκεηο πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο γεληθφηεξα. 

 

Ο θ. Vijay Kumar, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο WFTU-FISE, κίιεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ έρεη εθδεισζεί παγθνζκίσο, ε νπνία κνηάδεη κε εθείλε ηνπ 1920. 

Επεζήκαλε ηελ απμαλφκελε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηε λενιαία 

παγθνζκίσο, ηεο νπνίαο κφλε αηηία είλαη νπζηαζηηθά ε ζηήξημε ηνπ παγθφζκηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ θεξδψλ ησλ ηξαπεδηηψλ. Επεζήκαλε 

ηελ αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ε νπνία 

δελ ζα ππνζθάπηεηαη απφ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ.  

Η Πξφεδξνο ηεο WFTU-FISE θ. Mahfuja Khanam, κίιεζε γηα ηνπο γεληθφηεξνπο 

ζηφρνπο – ζθνπνχο ηεο Οκνζπνλδίαο νη νπνίνη είλαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο πξναγσγήο ηεο δσξεάλ 

εθπαίδεπζεο γηα φινπο θαη ηεο νηθνδφκεζεο ελφο θφζκνπ δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο 

ελψ επεζήκαλε ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο επηζηηηζηηθήο θξίζεο πνπ 

καζηίδεη πνιιά θνκκάηηα ηνπ θφζκνπ.  

Αθνινχζεζε ε νκηιία ηνπ κέινπο ηνπ Δ.Σ. ηεο ΟΛΜΕ Παχινπ Αλησλφπνπινπ ε 

νπνία είρε σο εμήο: Έγηλε κηα αλαθνξά ζηε θχζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη ζηα αίηηα ηεο. Αλαιχζεθε ν δνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο θξίζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 
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ππξήλα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ηάζε βαζέκαηνο ηεο 

θξίζεο πνπ έρεη αγθαιηάζεη φιν ηνλ πιαλήηε. 

 

Έγηλε αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο κε ζηφρν λα 

ιπζεί ε θξίζε ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ νδεγψληαο ηεξάζηην αξηζκφ ηνπο ζηελ 

αλεξγία, δηάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ, ηδησηηθνπνίεζε φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνκέσλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο κέρξη εμαζιίσζεο. 

Σηε ζπλέρεηα έγηλε ζχλδεζε ηεο αθνινπζνχκελεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο κε ηελ πνιηηηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Η αθνινπζνχκελε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ζηελ Επξσπατθή Έλσζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αθνινπζνχκελε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα θηελνχο, επέιηθηνπο, θαηαξηηζκέλνπο θαη φρη κνξθσκέλνπο, ρσξίο δηθαηψκαηα, 

ρσξίο ζπιινγηθφηεηεο, ρσξίο ηαμηθά ζπλδηθάηα γηα ελαληίσζε ζην εθκεηαιιεπηηθφ 

ζχζηεκα εξγαδφκελνπο. Σηε ζπλέρεηα έγηλε ελεκέξσζε γηα ηνλ αγψλα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ έρεη εθδεισζεί εδψ θαη δπν ρξφληα κε έλαλ κεγαιεηψδε απεξγηαθφ 

αγψλα θαη κε πνιχκνξθεο δξάζεηο πνπ έρνπλ θέξεη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

ρψξαο ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή θαη έρνπλ αλαδείμεη ηελ 

αλάγθε γηα αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο αθφινπζεο πνιηηηθήο αιιά θαη θάζε 

επίδνμνπ δηαρεηξηζηή ηεο ζε θπξίαξρν αίηεκα. Η παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε ηελ 

έθθιεζε γηα ελφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε ρψξα αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν 

γηαηί ε θξίζε έρεη παγθφζκην ραξαθηήξα θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 
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Αθνινχζσο ην ιφγν πήξε ν θ Upali Pannila απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Ruhuna, ν 

νπνίνο παξνπζίαζε ζπλνπηηθά ηελ εηζήγεζε κε ηα ζεκεία – θιεηδηά γηα ην Σεκηλάξην 

πνπ αθνινχζεζε κε ζέκα ηελ Κνηλσληθή Υπεπζπλφηεηα ζηελ Εθπαίδεπζε. 

Επεζήκαλε φηη ε Εθπαίδεπζε είλαη ν δξφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Αλάπηπμε δίλνληαο 

θαηαξρήλ ην γεληθφ νξηζκφ θαη ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «εθπαίδεπζε». 

Επηρεηξεκαηνιφγεζε γηα ην πψο ε εθπαίδεπζε είλαη κία βαζηθή αλζξψπηλε αλάγθε, 

αλαθέξνληαο ζηνηρεία απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο UNESCO ηνπ 2008 γηα ηνπο 774 

εθαηνκκχξηα αλαιθάβεηνπο ελήιηθεο παγθνζκίσο.  Αλέθεξε ηελ άπνςε ηνπ Milton 

Friedman (ην 1963), ν νπνίνο έιεγε φηη «ε  θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα είλαη θαζαξφο 

θαη γλήζηνο ζνζηαιηζκφο. Είλαη ε άπνςε φηη ηα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο δελ ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε αλεζηθφηεηα (γηα πξνζσπηθφ φθεινο), αιιά ζα πξέπεη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επεκεξία ησλ θνηλνηήησλ ηνπο. Η απνδνρή ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

άπνςεο φηη νη πνιηηηθνί κεραληζκνί, θαη φρη νη κεραληζκνί ησλ αγνξψλ, είλαη ν πην 

ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο γηα λα απνθαζίδεηαη ε θαηαλνκή ηεο έιιεηςεο δήηεζεο ζε 

ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο».    

Αθνινχζεζε ε νκηιία ηνπ θ. Somawansa Amarasinghe, αξρεγνχ ηνπ Λατθνχ 

Μεηψπνπ γηα ηελ Απειεπζέξσζε, ν νπνίνο κίιεζε γηα ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηε ζθνπηά ησλ αξρψλ ηνπ Μαξμηζκνχ – Λεληληζκνχ θαη ηνπ 

Δηεζληζκνχ.  

 

Η Πξστλή Σπλεδξία ηεο 1
εο

 κέξαο έιεμε κε ηηο επραξηζηίεο πνπ απήζπλε ζηνπο 

επίζεκνπο νκηιεηέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε Τακίαο ηεο WFTU-FISE θ. Priyantha 

Liyanagamage, ελψ αθνινχζεζε κηα πξψηε ζπδήηεζε γηα ην Σεκηλάξην ηεο 

Κνηλσληθήο Υπεπζπλφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.  
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Ππωϊνή και Απογεςμαηινή ςνεδπία, 2
ηρ

 Μέπαρ 

Καηά ηελ 2
ε
 κέξα ε νινκέιεηα αζρνιήζεθε πξψηα κε νξγαλσηηθά δεηήκαηα ηεο 

Οκνζπνλδίαο, ελψ ν εθπξφζσπνο ηεο ΟΛΜΕ θιήζεθε λα παξέκβεη πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψζεη θαη γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Ειιάδα. Η παξέκβαζή ηνπ είρε ην εμήο πεξηερφκελν:  

Υπήξμε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ην ζχλνιν ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ Ειιάδα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη επίζεο γηα ηηο επηρεηξνχκελνπο αιιαγέο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έγηλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην θνηηεηηθφ θίλεκα αιιά θαη ζην 

καζεηηθφ ζηα πιαίζηα ηεο αληίδξαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Έγηλε ηδηαίηεξε 

κλεία ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα πεξηθφςεη δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη 

θαηαθηήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ αιιαγή ησλ 

πξνγξακκάησλ κε γλψκνλα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνκέσλ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ απφ ζρνιείν ηεο γλψζεο ζε ζρνιείν ηεο θαηάξηηζεο. Τέινο 

δφζεθε ε δηαβεβαίσζε φηη ν αγψλαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη καδί κε απηνχο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ ζα ζηακαηήζεη αλ δελ δηθαησζνχλ νη ζηφρνη πνπ είλαη ε αιιαγή 

πνιηηηθήο πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανχ θαη φρη ησλ ηξαπεδψλ 

θαη ησλ αγνξψλ. 

 

Αθνινχζεζε Σπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ ηα Πνξίζκαηα 

- Δηαθήξπμε πνπ ςεθίζηεθε (Παξάξηεκα 2) απφ ηε Σπλδηάζθεςε, ελψ εγθξίζεθε 

νκφθσλα θαη ςήθηζκα γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ Ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Παξάξηεκα 1).  
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Αθνινχζεζε Σπλέληεπμε Τχπνπ γηα ηα πνξίζκαηα θαη ην ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε 

ππέξ ηεο Ειιάδαο.  

Παπάπηημα 1:  Ψήθιζμα ςμπαπάζηαζηρ ζηοςρ Έλληνερ εκπαιδεςηικούρ  

Η Σπλάληεζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηεο FISE (WFTU) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Κνιφκπν ζηηο 15, 16 Οθησβξίνπ 2011 ελεκεξψζεθε γηα ηηο ζνβαξέο επηζέζεηο 

απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Ειιάδαο ελάληηα ζηελ εθπαίδεπζε, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηηο απνιχζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, επίζεο ελεκεξψζεθε φηη ε ΟΛΜΕ μεθηλάεη 

απεξγία ζηηο 19 Οθησβξίνπ 2011.  

Η ζπλάληεζε απηή ηεο FISE δειψλεη ηελ πιήξε ζπκπαξάζηαζή ηεο ζηα αηηήκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη δειψλεη ηελ αιιειεγγχε ηεο ζε φζνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηθείκελε απεξγία.  

 

Παπάπηημα 2: Διακήπςξη ηος Κολόμπο 

Η Εηήζηα Σπλδηάζθεςε ηεο WFTU-FISE πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ ζηελ πξσηεχνπζα 

Κνιφκπν ηεο Σξη Λάλθα ζηηο 15 – 16 Οθησβξίνπ 2011 θαη θηινμελήζεθε απφ ηελ 

Έλσζε Εθπαηδεπηηθψλ ηεο Κευιάλεο. 

Η Δηεζλήο Σπλδηάζθεςε ηνπ Κνιφκπν έθαλε κηα επηζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ κεηά ηελ 

Σπλδηάζθεςε ηεο Dhaka ζηηο 26 – 28 Δεθεκβξίνπ 2010, ε νπνία είρε επηθεληξσζεί 

ζην ζέκα «Οηθνδνκψληαο έλαλ θφζκν ελάληηα ζηελ αδηθία, ηνλ αλαιθαβεηηζκφ, ηελ 

πείλα, ηε θηψρεηα θαη ηνλ πφιεκν». Η Σπλδηάζθεςε επαλαβεβαίσζε ηελ αληίζεζή ηεο 
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ζηηο παγθφζκηεο πνιηηηθέο ηεο εθκεηάιιεπζεο κέζσ ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο ησλ αγνξψλ, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ πεξαηηέξσ ζηελ 

αχμεζε ηεο θηψρεηαο, ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ηεο αδηθίαο, ε νπνία δηαησλίδεηαη κέζσ 

ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ησλ πνιέκσλ.  

Η Σπλδηάζθεςε ηνπ Κνιφκπν πξαγκαηνπνίεζε ην Δηεζλέο Σεκηλάξην κε ζέκα 

«Κνηλσληθέο ππεπζπλφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε».  

Η Δηαθήξπμε ηνπ Κνιφκπν θαηέιεμε ζηα παξαθάησ:  

1. Υπνζηεξίδεη ηνλ πιήξε αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ πιήξε αλαδηακφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, ψζηε απηέο λα ππεξεηνχλ ηνλ ιαφ.  

2. Εθθξάδεη ηελ ιχπε ηεο γηαηί αθφκε θαη ε παξνρή Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο δελ 

επεηεχρζε ζε πνιιέο ρψξεο θαη γηαηί ν ζηφρνο «Εθπαίδεπζε γηα Όινπο» ήηαλ καθξάλ 

κηα «θξαπγή».   

3. Απνθεξχζζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θαζηζηηθψλ δπλάκεσλ πξνο ηελ 

θαηεδάθηζε ηεο Δεκνθξαηίαο.  

4. Απαηηεί ηελ θνηλσληθή επζχλε ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 

βαζηθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ αλζξψπσλ, ζηφρνο ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη 

θπξίαξρνο ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

5. Επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαηήξεζεο θαη πξναγσγήο ηνπ 

πινπξαιηζκνχ θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο παγθνζκίσο.  

6. Εθθξάδεη ηε ιχπε ηεο γηα ηελ απμαλφκελε αλεξγία θαη ππν – απαζρφιεζε, γηα 

ηα εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε ηνπ πινχηνπ θαη ηηο 

λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ησλ Κπβεξλήζεσλ.  

7.  Αληηηίζεηαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηεο Εθπαίδεπζε θαη άιινπο 

ηνκείο ζε επηρεηξήζεηο, πξνάγνληαο ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ην θέξδνο.  

8. Επαλαιακβάλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ΟΗΕ νη 

νπνίεο επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε ηεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ελφο δεκφζηνπ δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

9. Υπνζηεξίδεη ηε Δηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Κνηλσληθή ζέζε ησλ 

Εθπαηδεπηηθψλ θαη απαηηεί απφ ηνπο θπβεξλψληεο φισλ ησλ ρσξψλ, νη νπνίνη ηελ 

έρνπλ ππνγξάςεη, ζεβαζκφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, απαηηεί απφ απηνχο λα παξέρνπλ 

αμηνπξεπείο κηζζνχο θαη ζπλζήθεο ζην πξνζσπηθφ ηεο εθπαίδεπζεο έηζη ψζηε λα 

ελδπλακσζνχλ φινη νη άλζξσπνη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο.  

10.  Εθθξάδεη ηζρπξή αληίξξεζε ζηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ 

θάλεη ηελ Αλψηεξε Εθπαίδεπζε δπζπξφζηηε απφ ηνπο ιανχο.  

11. Κάλεη θξηηηθή ζηελ αξλεηηθή παγθνζκηνπνίεζε πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Εκπνξίνπ κέζσ ησλ θαζεζηψησλ εθκεηάιιεπζεο. 
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12. Απαηηεί άκεζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Σ. ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ ε 

νπνία αλαγλσξίδεη πιήξε δηθαηψκαηα θξάηνπο ζηελ Παιαηζηίλε.  

13. Καηαδηθάδεη θαηεγνξεκαηηθά ηηο ζπλερείο εηζβνιέο ησλ ΗΠΑ θαη ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΤΟ ζηελ Αλαηνιή θαη εηδηθφηεξα ζην Ιξάθ, ην Αθγαληζηάλ, ηε 

Ληβχε θαη απεηινχλ κε επηρεηξήζεηο ζηε Σπξία θαη ηελ Υεκέλε θαηά παξάβαζε ηνπ 

Φάξηε ηνπ ΟΗΕ.  

14. Υπνζηεξίδεη πιήξσο ηηο δηακαξηπξίεο ησλ ιαψλ ελάληηα ζηνπο κεραληζκνχο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο Wall Street ζηηο ΗΠΑ, νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ χθεζε, 

ηηο δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζηηο παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ελψ ηαπηφρξνλα δίλνπλ 

θεθάιαηα γηα λα πξναρζεί ε «ηδενινγία» ηεο επηρείξεζεο.  

15. Απαηηεί πιήξε δηθαηψκαηα ζηα ζπλδηθάηα γηα ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

16. Φαηξεηίδεη ηηο ιατθέο εμεγέξζεηο ζε Αίγππην, Τπλεζία θαη άιια έζλε γηα 

αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη δεκνθξαηία.  

17. Απαηηεί ηελ αλαζεψξεζε ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ επεθηείλνληαη ζηελ 

Επξψπε θαη αιινχ, ηα νπνία ζηελ νπζία ζεκειηψλνπλ αθφξεηεο κεηψζεηο ζηηο 

θνηλσληθέο πξφλνηεο.  

18. Καιεί ηνλ θφζκν λα ππεξαζπίζεη 1,4 δηζεθαηνκκχξηα ζπλαλζξψπσλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηελ άθξαηε θησρνπνίεζε. 

19. Απαηηεί αλαζεψξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα ππξεληθά εξγνζηάζηα νη νπνίεο 

δεκηνχξγεζαλ ηηο ηξαγσδίεο ζηε Fukkushima θαη ην Chernobyl.  

20. Υπνζηεξίδεη ηελ απφθαζε ηεο 100
εο

 Δηάζθεςεο ηνπ Δηεζλνχο Γξαθείνπ 

Εξγαζίαο ε νπνία θαηαθαλψο ηάζζεηαη ππέξ ησλ δηθαησκάησλ πεξίπνπ 100 

εθαηνκκπξίσλ εξγαδνκέλσλ.  

21. Αληηηίζεηαη ζηελ ηξνκνθξαηία ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη θαηαδηθάδεη ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ εμαπνιπζεί ζην Αθγαληζηάλ, ηελ 

Παιαηζηίλε, ηελ Ιλδία θαη άιιεο ρψξεο.  

22. Καιεί ηνπο εξγάηεο, φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ 

θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπο καζεηέο θαη ηε λενιαία λα νκνλνήζνπλ ζε έλα πιαίζην 

θαηαλίθεζεο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ θαπηηαιηζκνχ, ν νπνίνο ζα ζεκάλεη ηελ απγή κηαο 

λέαο επνρήο φπνπ δελ ζα πθίζηαηαη ε εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν θαη σο 

εθ ηνχηνπ ζα αλαπηχζζεη ζνζηαιηζηηθέο θνηλσλίεο θαη θνηλσλίεο ηζφηεηαο ζε φινλ 

ηνλ θφζκν.  

 

 


