Τηλεδιάσκεψη του UIS συνταξιούχων
και συνταξιούχων,
τον Νοέμβριο 10, 2022

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η περιοδική συνάντηση της ηγεσίας αυτού του WFTU
UIS, στην οποία συμμετείχαν 3 σύντροφοι από την Ελλάδα, 5 από την Ισπανία, 3 από
την Κολομβία, 2 από την Μπουρκίνα Φάσο και ένας από: τον Ισημερινό, την Κούβα, το
Μεξικό, την Ονδούρα, τη Ρωσία, την Ινδία, την Καμπότζη, την Αλγερία, τη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό, την Ινδία, τις ΗΠΑ και την Αργεντινή.
Σύντροφοι από την Ινδία, την Κύπρο, την Γκαμπόν, τη Γουινέα, το Περού, την
Ουρουγουάη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Παναμά και τη Χιλή δικαιολόγησαν την
παρουσία τους.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 6 διερμηνείς από την ελληνική, αγγλική, γαλλική και
ισπανική γλώσσα.
Την έναρξη της συνάντησης κήρυξε ο σύντροφος Δήμος Κομπούρης, Πρόεδρος του UIS.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι παρενέβησαν εκτός από έναν από την Κολομβία και έναν από
την Καμπότζη, εγκρίνοντας την έκθεση που είχε στείλει προηγουμένως γραπτώς ο
Γενικός Γραμματέας, σύντροφος Quim Boix.
Δόθηκαν σημαντικές πληροφορίες για τον αγώνα του PP και του JJ σε κάθε χώρα.
Κάθε υπεύθυνος της Διεύθυνσης θεωρεί απαραίτητο να υπάρχουν εκπρόσωποι σε
κάθε Περιφέρεια, καθώς έχουν εκλεγεί για την Αμερική στην Κούβα. Το μοντέλο δείχνει
την αποτελεσματικότητά του στο έργο που αναπτύχθηκε από τον Leonor Meza

(Συντονιστής για την Κεντρική Αμερική) για την 1η Οκτωβρίου. Θα βελτιώσει την
επικοινωνία και την οργάνωση.
Συζητείται η επιτυχία των απεργιών και των διαδηλώσεων στην Ελλάδα, τη Γαλλία και
άλλες χώρες.
Συνιστάται να αντλήσετε δύναμη για να πολεμήσετε ενάντια σε αυτό που
προετοιμάζουν οι ηγέτες του καπιταλισμού: αρκετοί σύντροφοι προειδοποιούν για την
κρίση του καπιταλισμού που τον αναγκάζει να ξεκινήσει για δημόσιους πόρους και
εκμετάλλευση των εργαζομένων. Σε αυτή τη γραμμή βρίσκονται τα σχέδια
ιδιωτικοποίησης των συντάξεων σε όλο τον κόσμο και των δημόσιων υπηρεσιών
γενικότερα.
Ο Γενικός Γραμματέας προτείνει την επόμενη συνεδρίαση για τις 2 Φεβρουαρίου 2023.
Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν σχέδια για τις 8 Μαρτίου και την 1η Μαΐου.
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