
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 
Από τη Διεθνή συνάντηση των Συνδικάτων Οικοδόμων για την κατάσταση στα 

Βαλκάνια. 
 
 
 
Στις 17 Ιουλίου 1999, μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & 
Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας και της Διεθνούς ΄Ενωσης Οικοδόμων και 
Ξυλουργών, τα Συνδικάτα της Αυστρίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Ελλάδας και 
Γιουγκοσλαβίας εξέτασαν την κατάσταση των εργαζομένων στον Βαλκανικό 
χώρο. 
 

Διαπίστωσαν ότι ο πόλεμος επιδείνωσε τα πάντα, δημιουργώντας ερείπια και 
αθλιότητα, βγάζοντας στο δρόμο πρώτα τους Κοσσοβάρους και μετά τους 
Σέρβους, σπέρνοντας πίσω του μίσος και εγκληματικότητα σε μια περιοχή ήδη 
στιγματισμένη από ένοπλες συρράξεις. 
 

Διαπίστωσαν ότι ο πόλεμος είναι ιμπεριαλιστικός, ενάντιος στα συμφέροντα 
των λαών της περιοχής. ΄Οτι υπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ, που χρησιμοποίησαν τις διαπραγμετεύσεις του Ραμπουγιέ για να 
νομιμοποιήσουν την παρέμβασή τους στην Γιουγκοσλαβία. 
 

Διαπίστωσαν ότι η απόφαση να γίνουν βομβαρδισμοί πάρθηκε από τη 
στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, που δεν έχει κανένα έννομο δικαίωμα να 
αποφασίζει τέτοιες ενέργειες. 
 

Διαπίστωσαν ότι παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν πολυάριθμα μέσα 
καταστροφής, ακόμα και όπλα που περιείχαν ποσότητες ουρανίου, γεγονός που 
αποτελεί έγκλημα ενάντια σε έναν πληθυσμό, αντίθετα τα μέσα της 
αποκατάστασης αποτελούν επίκεντρο κάποιων φειδωλών υπολογισμών που 
θέλουν ένα Κόσσοβο - προτεκτοράτο, χωρίς Σερβικό πληθυσμό. 
 

Διαπίστωσαν ότι στην διάρκεια των πολέμων και μετά, οι αστικοί πληθυσμοί 
και ιδιαίτερα οι φτωχότεροι, αποτελούν πάντα τα πρώτα και τα ύστατα θύματα. 
Μετά από μύρια δεινά, βομβαρδισμούς, βία, εξορίες, βρίσκονται σήμερα 
άνεργοι σε μια χώρα ερημωμένη. Συνυπεύθυνη γι΄ αυτόν τον πόλεμο είναι και η 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
 

Μαρτυρώντας την προσήλωσή τους στις αξίες της ειρήνης, τα 
εκπροσωπούμενα Συνδικάτα τάσσονται υπέρ της διάλυσης της Ατλαντικής 
Συμμαχίας, η 'υπαρξη της οποίας είναι κίνδυνος. 
 

Ζητούν την απαγόρευση των χημικών και πυρηνικών όπλων και το ξεκίνημα 
ενεργειών αφοπλισμού. 
 



 
 
 
 
 
Σήμερα ο ΟΗΕ βρίσκεται αποδυναμωμένος από τη διάσπαση των 
σοσιαλιστικών χωρών και γι΄ αυτό οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη τονίζουν 
την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου του, σύμφωνα με το πνεύμα του 
σχετικού Χάρτη. Καλούν τους εργαζόμενους να δημιουργήσουν μια νέα σχέση 
δύναμης και να επιβάλουν το σεβασμό των δικαιωμάτων των λαών. 
 

Υπογραμμίζουν ότι οι χώρες που πήραν την απόφαση βομβαρδισμού της 
Γιουγκοσλαβίας θα πρέπει να βρουν και τα μέσα για την ανοικοδόμησή της. Η 
ανοικοδόμηση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις καταστροφές που προκλήθηκαν 
από τους βομβαρδισμούς στο σύνολο της χώρας. Τα Συνδικάτα, που αποστολή 
τους έχουν την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, θα πρέπει να 
μετέχουν στον καθορισμό των στόχων της ανοικοδόμησης καθώς και στην 
επίβλεψη της υλοποίησής τους. 
 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε χώρας και σε ολόκληρο τον κόσμο, 
επωμίζονται την μεγάλη ευθύνη να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων μέσα σ΄ 
αυτές τις συγκυρίες και να διατυπωθούν τα αιτήματά τους για μια δίκαιη ειρήνη 
σε συνθήκες αξιοπρέπειας, σεβασμού του ατόμου, των λαών και της 
κουλτούρας κάθε λαού ακόμα να ζητηθεί γρήγορη ανοικοδόμηση που θα 
βγάλει τον πληθυσμό από την αθλιότητα. 
 

΄Ολοι οι εργαζόμενοι στα Βαλκάνια έχουν κοινά συμφέροντα. ΄Ενα από αυτά 
είναι και η γνωστοποίηση των προσδοκιών τους σε ολόκληρη την Βαλκανική 
ζώνη. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο, οι συμμετέχοντες στην Διάσκεψη της 17ης 
Ιουλίου 1999, δεσμεύονται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για μια 
αποτελεσματική αλληλεγγύη όπου κάθε συμμετοχή θα συντελεί στην αύξηση 
του κύρους του συνδικαλισμού και στην ικανότητά του να προβάλει τα 
συμφέροντα των εργαζομένων. 
 

Οι μετέχοντες στην Διάσκεψη καλούν τα Συνδικάτα των Οικοδόμων να 
δεσμευθούν για τη συγκρότηση συγκεκριμένης βοήθειας, ζητώντας από την 
κυβέρνησή τους τη διάθεση επαρκών μέσων για την ανοικοδόμηση της 
Γιουγκοσλαβίας, ώστε να μπορέσει ο Γιουγκοσλαβικός λαός να αποφασίσει 
ελεύθερα για το μέλλον του. 
 
 
 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 1999 
 


