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Το Περιφερειακό Δίκτυο Συνδικάτων Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης RETUN-SEE,  
έχει ορίσει την 26η Μαρτίου 2015, ως Μέρα Δράσης και Αλληλεγγύης για τους Τούρκους 
εργαζομένους με σύνθημα  «Ο αγώνας των Τούρκων  εργαζομένων είναι και δικός μας 
αγώνας». 
 
Οι οργανώσεις μέλη του Περιφερειακού Δικτύου Συνδικάτων Ενέργειας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης RETUN - SEE στα πλαίσια της αλληλεγγύης προς τους Τούρκους εργαζόμενους 
υιοθετούν το παρακάτω ψήφισμα. 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Για να αποτρέψεις την ανθρωποκτονία στους χώρους εργασίας, Συνδικαλίσου!!! 
 
Οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο όχι μόνο υφίστανται την εκμετάλλευση του 
καπιταλιστικού συστήματος, αλλά επιπλέον δολοφονούνται από τους άπληστους εργοδότες 
που βάζουν πρώτα τα κέρδη και όχι την ασφάλεια των εργαζομένων.  Χιλιάδες εργαζόμενοι 
χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σαν αποτέλεσμα των εργασιακών ανθρωποκτονιών. Η 
αχαλίνωτη απληστία του καπιταλισμού για μεγιστοποίηση των κερδών του και οι πολιτικές 
της απορύθμισης, οι υπεργολαβίες και οι ιδιωτικοποιήσεις είναι οι πιο κοινές αιτίες που οι 
ανθρωποκτονίες αυξάνονται ραγδαία χρόνο με το χρόνο.  
 
Σαν αποτέλεσμα των εργασιακών ανθρωποκτονιών, πέρυσι στην Τουρκία δολοφονήθηκαν 
1886 εργαζόμενοι. Η Τουρκία βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη και στην τρίτη θέση 
παγκοσμίως όσον αφορά τις εργασιακές ανθρωποκτονίες. Σχεδόν όλες αυτές οι  εργασιακές 
ανθρωποκτονίες στην Τουρκία μπορούν να αποφευχθούν, αρκεί να παρθούν εγκαίρως τα 
απαραίτητα μέτρα. Κι όμως, το 2014, όλοι αυτοί οι 1886 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους 
λόγω έλλειψης μέτρων.  
 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, σχεδόν 80% των εργαζομένων που έχασαν τη 
ζωή τους το 2014 δεν ήταν συνδικαλισμένοι. Είναι σύνηθες οι εργοδότες να μη χρειάζεται να 
πάρουν κανένα μέτρο για την πρόληψη των εργασιακών ανθρωποκτονιών στους χώρους 
εργασίας όπου δεν υπάρχει συνδικαλισμός.  
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Έτσι, οι λόγοι για την ραγδαία αύξηση των εργασιακών ανθρωποκτονιών μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής: 
 

 εξάπλωση των βάρβαρων νεοφιλελεύθερων πολιτικών 

 έλλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τις κυβερνήσεις 

 έλλειψη συνδικαλισμού 

 εξάπλωση της επισφαλούς απασχόλησης 

 επιθέσεις ιδιωτικοποίησης εκ μέρους των κυβερνήσεων 
   

Στην Τουρκία τα συνδικάτα αγωνίζονται για να αναχαιτίσουν την εξάπλωση των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών, να αναγκάσουν τους εργοδότες να πάρουν τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας για να σταματήσουν οι εργασιακές ανθρωποκτονίες, για να υιοθετηθούν 
πιο δραστικές, αποτελεσματικές και οργανωμένες πολιτικές κατά των εργασιακών 
ανθρωποκτονιών, επιδιώκοντας την εξάλειψη της επισφαλούς εργασίας και των επιθέσεων 
ιδιωτικοποίησης κυβερνήσεων και εργοδοτών. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν 
αυτό τον αγώνα μέχρι οι εργασιακές ανθρωποκτονίες να μην υπάρχουν πια. 
 

Το RETUNSEE, αφιερώνει την φετινή δράση αλληλεγγύης της 26ης Μαρτίου 2015 στον 
αγώνα των εργαζόμενων της Τουρκίας για να εξαλείψουν τις εργασιακές ανθρωποκτονίες 
στη χώρα τους και σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 
Όλες οι οργανώσεις μέλη του  RETUNSEE θα κινητοποιήσουν τα μέλη τους για την πρόληψη 
των εργασιακών ανθρωποκτονιών που προκαλούν τη δολοφονία εκατοντάδων αθώων 
εργαζόμενων στην Τουρκία και χιλιάδων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. 
 
Οι εργαζόμενοι δεν θέλουν πλέον να σκοτώνονται στο χώρο της δουλειάς τους! 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ RETUNSEE 
 

 


