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[ Αυτή είναι η ουσία της κύριας παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε στο Webinar που 
διοργάνωσε το NCCPA στις 08.08.2021 n την οποία ο σύντροφος K.Ragavendran ο 
συντονιστής της TUI (P&R) για την Ασία, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της AIPRPA – 
Συντάκτης) 

Αγαπητοί σύντροφοι! Το θέμα είναι βαρύ και με δισταγμό μόνο ανέλαβα τη δουλειά με βάση 
την ιστορία. Ως Συντονιστής της TUI (P&R) αποδέχθηκα την εργασία. Η TUI (P&R) είναι η μόνη 
οργάνωση με επίγνωση της τάξης που εργάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο για τους 
συνταξιούχους και τους συνταξιούχους στο πλαίσιο της WFTU από την ίδρυσή της το 2014. 
Το παγκόσμιο συνέδριο ίδρυσης της TUI (P&R) πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη (Ισπανία) 
στο οποίο συμμετείχαν δύο σύντροφοι από την Ινδία. Το2ο  Παγκόσμιο Συνέδριο της TUI 
(P&R) πραγματοποιήθηκε στην Μπογκοτά (Κολούμπια) στο οποίο συμμετείχαν ως 
αντιπρόσωποι τρεις σύντροφοι από την Ινδία. Σύντροφος Qu 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη της TUI (P&R) διαπίστωσε ότι όχι μόνο τα προβλήματα των 
συνταξιούχων συζητήθηκαν εκεί, αλλά και αυτά τα συνέδρια έχουν αποδείξει σαφώς ότι 
μόνο μετά την έλευση της ελευθέρωσης και της παγκοσμιοποίησης η επίθεση κατά της 
σύνταξης και της κοινωνικής ασφάλισης έχει ξεκινήσει σε πολλές χώρες. Ήμασταν 
πραγματικά υπερήφανοι που η WFTU είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να σχηματίσει μια 
ξεχωριστή διεθνή συνδικαλιστική οργάνωση για τους συνταξιούχους και τους 
συνταξιούχους. Η διαμόρφωση αυτής της TUI δείχνει σαφώς ότι η WFTU είχε κατανοήσει ότι 
οι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο 
στην υπεράσπιση της σύνταξης και της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και κατά των πολιτικών 
για το υγραέριο, οι οποίες αποτελούν την αφετηρία της σοβαρής επίθεσης κατά της 
σύνταξης και της κοινωνικής ασφάλισης.  

Η WFTU συγκρότησε πολλές Συνδικαλιστικές Διεθνείς προκειμένου να ανταποκριθεί σε 
τομεακούς συνετά και να συζητήσει τα προβλήματά τους. Η WFTU συνεδριάζει επίσης μία 
φορά στα πέντε χρόνια στο παγκόσμιο συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν όλα τα TUIs. Η 
WFTU συνήθιζε να επεκτείνει την πλήρη αλληλεγγύη σε κάθε συνδικάτο που απεργούσε σε 
οποιαδήποτε χώρα. Ακόμη και σήμερα φαίνεται ότι η απεργία της Κολομβίας ή το 
οικονομικό μπλοκάρισμα κατά της Κούβας, της WFTU και των TUIs της προσπαθούν να 
ενώσουν τους συμπατριώτες τους και να υποστηρίξουν τη δράση. 

Θα πρέπει να αγγίξουμε την ιστορία της WFTU και στη συνέχεια να πάμε στη δημιουργία της 
Διεθνούς Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (Συνταξιούχοι & Συνταξιούχοι). Το WFTU είναι η 
μητρική οργάνωση και περισσότερα από 20 TUIs λειτουργούν κάτω από αυτό. Η WFTU 
ιδρύθηκε το 1945. Πριν από τη σύσταση της WFTU όλοι λειτουργούσαν υπό την IFTU 
(Διεθνής Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων). Ακόμα και κατά τη διάρκεια του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η IFTU λειτουργούσε. Αλλά κατά τη διάρκεια του πρώτου 



Παγκοσμίου Πολέμου η εργατική τάξη της Ρωσίας ανέλαβε την ηγεσία της χώρας μέσω της 
επανάστασης και ιδρύθηκε η ΕΣΣΔ. Η επιτυχής επανάσταση στην ΕΣΣΔ ενίσχυσε το ηθικό της 
παγκόσμιας εργατικής τάξης.  Πολλές οργανώσεις ξεκίνησαν την ιδεολογική τους μάχη σε 
διαφορετικές χώρες με τα συνδικάτα χωρίς σωστή ταξική συνείδηση. Τελικά, η ίδια η έννοια 
της IFTU είχε αλλάξει και το σύνθημα της IFTU δηλώθηκε ως «Κοινωνικοποίηση των μέσων 
παραγωγής». Αυτό είχε προκαλέσει μια ιδεολογική μάχη στο εσωτερικό της IFTU και η 
Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας (AFL) αποχώρησε από την IFTU.  

Η IFTU κινούνταν στενά με την Κοινωνία των Εθνών και τη ΔΟΕ και σύμφωνα με πληροφορίες 
ασκούσε πιέσεις για τις προτάσεις της Λεγεώνας των Εθνών. Έδρα της IFTU ήταν το Βερολίνο 
(Γερμανία). Ο Χίτλερ αυξανόταν στη Γερμανία και αφού εδραιώθηκε άρχισε να επιτίθεται σε 
διαφορετικά τμήματα το ένα μετά το άλλο. Άρχισε να επιτίθεται πρώτα στην αριστερά και 
μετά στα συνδικάτα, αλλά και στους Χριστιανούς. Η IFTU δεν μπορούσε να λειτουργήσει από 
το Βερολίνο και η έδρα μεταφέρθηκε στο Παρίσι (Γαλλία). Υπήρχε ένα άλλο συνδικαλιστικό 
κέντρο που ονομαζόταν WCL (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Εργασίας) που είχε την έδρα του 
στην Ευρώπη. Αυτή η διεθνής συνδικαλιστική οργάνωση συνεργαζόταν κυρίως με τα 
Χριστιανοδημοκρατικά Κόμματα στην Ευρώπη και εξυπηρετούσε τις Ρωμαιοκαθολικές 
εκλογικές περιφέρειες. Το καθεστώς στη Γερμανία και την Ιταλία άρχισε να επιτίθεται σε 
μεγάλο βαθμό σε αυτή την ένωση. Πολλοί ηγέτες του WCL συνελήφθησαν και εστάλησαν 
επίσης σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το WCL δεν μπορούσε να λειτουργήσει και έπρεπε να 
κλείσει τη Γραμματεία του στις Κάτω Χώρες μετά την κατάληψη της χώρας από τον Χίτλερ.  

Ο2ος  Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασε καθώς η Κοινωνία των Εθνών δεν μπορούσε να τον 
σταματήσει. Η Γερμανία σχημάτισε συμμαχία με την Ιταλία και την Ιαπωνία και άρχισε να 
επιτίθεται στον κόσμο. Οι Συμμαχικές Δυνάμεις ήταν νικηφόρες και οι Δυνάμεις του Άξονα 
ηττήθηκαν στον Παγκόσμιο Πόλεμο μετά την καταστροφή κυρίως στην Ευρώπη. Αλλά ένας 
σημαντικός παράγοντας τουΒ' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η νίκη της ΕΣΣΔ και ο σχηματισμός 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου στον κόσμο. Ο σχηματισμός του Σοσιαλιστικού Στρατοπέδου 
ενίσχυσε τη λειτουργία της IFTU. Η αλλαγή του κλίματος είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
της WFTU με διάλυση της IFTU το 1945 μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Αλλά οι ΗΠΑ είχαν φέρει ένα σχέδιο που ονομάζεται "Σχέδιο Σερίφη". Το Σχέδιο Μάρσαλ 
προσέφερε δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων οικονομιών 
της Ευρώπης. Η κύρια πρόθεση του σχεδίου ήταν να σταματήσει η ανάπτυξη του μαχητικού 
συνδικαλιστικού κινήματος που απειλούσε διάφορες δυνάμεις και μια πιθανή ανάληψη της 
εξουσίας από την εργατική τάξη. Ως εκ τούτου, το Σχέδιο Μάρσαλ προσέφερε ανοικοδόμηση 
της οικονομίας που θα σταματούσε τις αναταραχές.  

Το Σχέδιο Σερίφη προκάλεσε άλλη μια ιδεολογική μάχη μέσα στην WFTU. Πολλές Ενώσεις 
ειδικά στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να λάβουν τη σωστή θέση λόγω της υποκειμενικής 
προσέγγισής τους. Ήθελαν τη βοήθεια από τις ΗΠΑ για τις χώρες τους. Η ιδεολογική μάχη 
πήγε στην επέκταση του διαχωρισμού των τρόπων που οδήγησαν στη διάλυση του διεθνούς 
συνδικαλιστικού κινήματος με τη δημιουργία ενός ξεχωριστού συνδικαλιστικού κέντρου που 
ονομάζεται ICFTU (Διεθνής Συνομοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων) το 1949. Αποκαλούσαν 
τους εαυτούς τους "Ελεύθερα Συνδικάτα", αλλά στην πράξη κατέληξαν μόνο ως μέρος του 



κίτρινου συνδικαλισμού. Αλλά η WFTU συνέχισε ως το διεθνές κίνημα που έχει επίγνωση της 
τάξης.  

Η WFTU υποστηρίχθηκε από πολλές χώρες κάτω από το σοσιαλιστικό στρατόπεδο επίσης. 
Αυτή τη στιγμή η αδρανής Παγκόσμια Συνομοσπονδία Εργασίας (WCL) λόγω φρικαλεοτήτων 
από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα επανέφερε τη λειτουργία της. Ήθελε να συγχωνευθεί με 
ένα άλλο διεθνές συνδικαλιστικό κέντρο, υπήρχαν προτάσεις συγχώνευσης με την WFTU. 
Αλλά οι εκπρόσωποι της WFTU απέρριψαν αυτή τη γραμμή συγχώνευσης. Η ιστορία μας 
αποκαλύπτει ότι αυτή η WCL και η ICFTU συγχωνεύτηκαν για να σχηματίσουν μια νέα ομάδα 
που ονομάζεται "ITUC" (Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων) το έτος 2006.  

Μια απρόσμενη εξέλιξη έλαβε χώρα στο Σοσιαλιστικό Στρατόπεδο. Η ΕΣΣΔ και το 
στρατόπεδο καταστράφηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η διάλυση του 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου επηρέασε επίσης την WFTU. Η WFTU στην πραγματικότητα 
φθίνει κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Αυτή η φάση συνεχίστηκε μέχρι το έτος 2005. Το 
έτος 2005, η WFTU διεξήγαγε το παγκόσμιο συνέδριό της στην Αβάνα (Κούβα). Η ηγεσία με 
τον Σύντροφο Της Ελλάδας Γιώργο Μαυριώση εξελέγη Γενικός Γραμματέας της WFTU. Η 
WFTU υιοθέτησε νέες μεθόδους οργάνωσης και προσέγγισης των προβλημάτων. Η διάλυση 
του σοσιαλιστικού στρατοπέδου εγκαινίασε επίσης μια παγκόσμια τάξη παγκοσμιοποίησης 
και απελευθέρωσης στη χαρά των επιχειρήσεων. Ξεκίνησαν το έδαφος για τυφλές 
ιδιωτικοποιήσεις και επίσης στο πλαίσιο της επίθεσης άρχισαν να επιτίθενται και στη 
σύνταξη και την κοινωνική ασφάλιση. Στην πραγματικότητα, οι συνταξιοδοτικές παροχές και 
οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης ήταν προϊόντα της ΕΣΣΔ και η δημιουργία μόνο 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Με τη διάλυση του στρατοπέδου, η σύνταξη και η κοινωνική 
ασφάλιση μαζί με τα εργασιακά δικαιώματα άρχισαν να αποσύρονται από αρκετές χώρες.  

Αλλά η έλευση της απελευθέρωσης άνοιξε νέους δρόμους ανάπτυξης στην WFTU. Άρχισε να 
αντιτίθεται σθεναρά στην εκμετάλλευση της εργασίας και άλλων μορφών καταστολής υπό 
τον ιμπεριαλισμό και τον ρατσισμό. Ο αγώνας κατά της φτώχειας και της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος βοήθησε την WFTU να αναπτυχθεί ταχύτερα. Ο αγώνας ενάντια στα δεινά 
της απελευθέρωσης και της οργανωτικής λειτουργίας οδήγησε στην πρωτοφανή ανάπτυξη 
της WFTU σε αρκετές χώρες. Η WFTU ξεκίνησε τον αγώνα της για πλήρη απασχόληση. για 
την κοινωνική ασφάλιση· για την προστασία της υγείας και για τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα. Πολλά συνδικάτα εντάχθηκαν στην WFTU. Στην Ινδία επίσης επί του παρόντος 
δύο συνδικαλιστικά κέντρα της αριστεράς, η AITUC και η CITU είναι θυγατρικές της WFTU. Η 
WFTU ενθάρρυνε τη δημιουργία αρκετών Διεθνών Συνδικάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός 
από τους τελευταίους σχηματισμούς TUI (Συνταξιούχοι & Συνταξιούχοι) και Περιφερειακών 
Συνεδρίων που ενίσχυσαν την ανάπτυξη.  

Έτσι ήρθε η γέννηση του Συνδικάτου International για συνταξιούχους και συνταξιούχους 
στους οποίους είμαστε επίσης συνδεδεμένοι. Ο σύντροφος Κουίμ Μπόιξ από την Ισπανία 
είναι ο Γενικός Γραμματέας και ο Σύντροφος Δήμος Κουμπούρης από την Ελλάδα είναι ο 
Πρόεδρος. Η TUI (Συνταξιούχοι & Συνταξιούχοι) αποδεικνύει ότι οι ηλικιωμένοι τόσο οι 
συνταξιούχοι όσο και οι συνταξιούχοι έχουν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην παρούσα 
κατάσταση όταν η σύνταξη και η κοινωνική ασφάλιση δέχονται σοβαρή επίθεση, 
συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας. Η TUI (P&R) διοργανώνει διεθνή κινήματα για την 



ανάδειξη των προβλημάτων των συνταξιούχων και των συνταξιούχων. Παρατηρεί την 1η 
Οκτωβρίου  ως Ημέρα των Πρεσβυτέρων για να επικεντρωθεί σε μια αξιοπρεπή ζωή σε όλους 
τους ηλικιωμένους πολίτες. Διοργανώνει περιφερειακές διασκέψεις που καλύπτουν 
διαφορετικές ηπείρους, έτσι ώστε να αναδεικνύονται όχι μόνο τα ζητήματα των 
συνταξιούχων και των συνταξιούχων διαφορετικών χωρών, αλλά και να τους καθοδηγεί στον 
αγώνα κατά της ελευθέρωσης.  

Στην Ινδία υπάρχουν εκατομμύρια συνταξιούχοι και συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι της 
κεντρικής και κρατικής κυβέρνησης καθώς και οι συνταξιούχοι στα ιδρύματα του δημόσιου 
τομέα δεν είναι καθόλου συνδικαλισμένοι ακόμη και τώρα και σχεδόν το 20% από αυτούς 
είναι μέλη των ενώσεων συνταξιούχων. Χωρίς οργάνωση κανείς δεν μπορεί να αγωνιστεί για 
δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κέντρο όλης της Ινδίας για πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των 
συνταξιούχων της κρατικής κυβέρνησης που είναι διασκορπισμένοι σε διάφορα κράτη. Η 
προσπάθεια δημιουργίας ενός όλου κέντρου της Ινδίας για τους συνταξιούχους της κρατικής 
κυβέρνησης έχει επίσης σταματήσει λόγω της πανδημίας. Υπάρχουν συνταξιούχοι σε 
πολλούς τομείς όπως οι μεταφορές, η ηλεκτρική ενέργεια, οι τράπεζες, το LIC και άλλα 
ιδρύματα κλπ. Ενώ ενισχύουμε το NCCPA μας από τη μία πλευρά, πρέπει επίσης να τα 
ενοποιήσουμε όλα κάτω από μια ομπρέλα στην Ινδία και να φέρουμε πιο κοντά στον διεθνή 
οργανισμό που ονομάζεται TUI (P&R) για να ενισχύσουμε τον αγώνα κατά των αιτιών της 
ελευθέρωσης. Αυτή η διαδικασία πρόκειται να συμβεί όχι μόνο στην Ινδία αλλά σε όλες τις 
χώρες για να εξυψώσει την TUI (P&R) σε μια ισχυρότερη οντότητα παγκοσμίως. 

Χρειαζόμαστε ταξική συνείδηση. Τι είναι η ταξική συνείδηση; Ταξική συνείδηση σημαίνει όχι 
μόνο να αναδεικνύουμε και να αγωνιζόμαστε για τα δικά μας ζητήματα. Πρέπει επίσης να 
καταπολεμήσουμε τη βασική αιτία των προβλημάτων μας. Δεν αγωνίζεται μόνο ενάντια στις 
επιπτώσεις της ελευθέρωσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ελευθέρωση είναι η βασική 
αιτία όλων των κακών, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης κατά της σύνταξης και της 
κοινωνικής ασφάλισης. Εάν θέλετε να τερματίσετε την απειλή του δαγκώματος κουνουπιών, 
τότε δεν υπάρχει λόγος να λαμβάνεται μέτρα καταπολέμησης μόνο του δαγκώματος 
κουνουπιών, αλλά συγκεκριμένα μέτρα όπως ο καθαρισμός ή το κλείσιμο της τάφρου που 
παράγει τα κουνούπια. Αλλά οι μεμονωμένες ενώσεις συνταξιούχων δεν μπορούν να 
καταπολεμήσουν με επιτυχία την ίδια την ελευθέρωση. Ως εκ τούτου, δύο μέτρα είναι 
αναπόφευκτες ανάγκες. Πρόκειται να ενοποιήσουν τους συνταξιούχους και τους 
συνταξιούχους όλων των χωρών υπό την TUI (P&R) και να συνεργαστούν στενά με τα 
συνδικάτα των εργαζομένων και των εργαζομένων διαφορετικών τμημάτων και των 
συνδικαλιστικών κέντρων καθώς και με την WFTU. Αυτή η ενότητα και ο ενωμένος αγώνας 
από μόνος του μπορούν να νικήσουν τα σχέδια της απελευθέρωσης και να τερματίσουν την 
ανθρώπινη εκμετάλλευση. Ας ενισχύσουμε τον αγώνα, διότι η τάση σε αρκετές ευρωπαϊκές 
και νοτιοαμερικανικές χώρες είναι η επιστροφή από τη συνεισφορά στο χρηματοδοτούμενο 
παλιό συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω της αποτυχίας ιδιωτικοποίησης της σύνταξης. Ας 
ενισχύσουμε το κίνημα και ας καταπολεμήσουμε τις επιθέσεις κατά των συντάξεων, όπως 
τα συστήματα NPS στην Ινδία, χτίζοντας μια ευρύτερη πλατφόρμα αγώνα.  

 

 



 


