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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Δεχόμαστε μια ανελέητη επίθεση στη ζωή μας. Ολόκληρη η κοινωνία βρίσκεται στη δίνη ενός πολέμου,
τον οποίο έχουν εξαπολύσει εναντίον της, σύσσωμες οι δυνάμεις του κεφαλαίου. Ένα από τα πιο κρίσιμα
ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, είναι αν θα διατηρήσουμε τη συλλογικότητά μας, αν θα έχουμε
σωματεία, συλλόγους, συνδικάτα ικανά να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Συνδικάτα ανεξάρτητα
από τις κρατικές πολιτικές, συνδικάτα των εργαζομένων, των αγώνων και των συμφερόντων τους. Η
απάντηση στη σημερινή κατάσταση δεν είναι η ατομική λύση. Υπάρχει άλλος δρόμος: είναι η
υπέρβαση της ανάθεσης, με την ενεργό συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις στις επιτροπές, στους
αγώνες.
Πρέπει να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία των συνδικάτων. Τα σωματεία πρέπει να είναι
οικονομικά αυτοδύναμα. Να στηρίζονται αποκλειστικά στις συνδρομές των μελών τους. Διαφορετικά
γίνονται εύκολοι στόχοι για τους αντιπάλους τους. Δεν πρέπει να στηρίζονται σε χρηματοδότηση μέσω
ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών ή κρατικών προγραμμάτων, (κατεύθυνση την οποία δυστυχώς έχει πάρει το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ
και η ΓΣΕΕ). Το συνδικάτο δεν πρέπει να δέχεται ούτε δεκάρα από κρατικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.
Έτσι καθίσταται δέσμιο και ευάλωτο σε κάθε συκοφαντική εκστρατεία.
Μέχρι σήμερα, με την αποφασιστική συμβολή πολλών Συλλόγων Π.Ε. αποφασίστηκε με
συλλογικό τρόπο, μέσα από τα Συνέδρια της Ομοσπονδίας, η μείωση της συνδικαλιστικής συνδρομής. Έτσι
η συνδρομή, διαμορφώθηκε φέτος στα 20 ευρώ για τη ΔΟΕ, 2 στο ταμείο στήριξης των συναδέλφων
που βρίσκονται ή θα βρεθούν σε αργία λόγω των νέων πειθαρχικών, συνολικά στα 22 ευρώ για τη
ΔΟΕ. Σημαντική απόφαση, είναι και η δραστική μείωση της συνδρομής των αναπληρωτών
συναδέλφων μας, στα 15 ευρώ για τη ΔΟΕ και 7 ευρώ για τους Α.Μ.Ω.
Η Γενική μας Συνέλευση προτείνει ότι «η συνδικαλιστική συνδρομή προς τη ΔΟΕ δε μπορεί να
υπερβαίνει τα 15 ευρώ ετησίως (η συνδρομή προς τους Συλλόγους είναι απόφαση του κάθε
Συλλόγου)». Αυτό, προϋποθέτει αλλαγές στη λογική της Ομοσπονδίας και στη διαχείριση των
οικονομικών της.
Στην 86η Γ. Σ. της ΔΟΕ πρέπει να τεθεί ξανά θέμα για το ύψος της συνδρομής, τον τρόπο
υπολογισμού της αλλά και τον τρόπο επιμερισμού της ανάμεσα στη ΔΟΕ και τους τοπικούς
Συλλόγους. Επίσης, να συζητηθούν και να αποφασιστούν με οργανωμένο και συλλογικό τρόπο,
αλλά και με αίσθημα ευθύνης σχετικά με το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος και την αξιοπιστία
του συνδικάτου, άμεσα μέτρα εξορθολογισμού των οικονομικών της ΔΟΕ με υιοθέτηση προτάσεων
που έχουν επανειλημμένα διατυπώσει οι Γενικές Συνελεύσεις των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων (π.χ.
κατάργηση της αποζημίωσης των αντιπροσώπων της Αθήνας και δραστική μείωση αυτής των
αντιπροσώπων της επαρχίας, αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ και των αιρετών για τα
έξοδά τους μόνο με βάση αποδείξεις και ανώτατο πλαφόν κλπ).

