
•Αποκλειστική συνέντευξη του ΧΑΡΟΛΝΤ ΝΤΑΝΝΙΓΚ στό «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΣΤΟ Δ. Γ. Ε.
ό. - Ο ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ ΣΟΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Li Ή, Π.Ε.Ο χίύρει πολύ μεγάλης έκτίμηοης στο Διεθνές Γραφείο Έργαοίας και ή ουμβολή ιης οπς δραοιπριό-

ri τητες του είναι ουοιαοπκή, τόνιοε οέ άποκλειοτικη συνέντευξη ίου πρός τό «Έργαιικό Βήμα», ό κ._Χάρο\νι Νιάννιγκ,
Λ1 ύπευθυνος του Δ.Γ.Ε. για τις σχέσεις μέ τό Συνδικαλιστικό Κίνημα. Επίσης, ιόνισε, όιι ό Γ.Γ. τής ΙΙΕΟ ο. Α. Ζιαριί-

έκτιμάται σαν σοφός σύμβουλος στις 'Επιτροπές 'Εργασίας, λόγω τής άμεροληψίας του, τής άντικειμενικότητας, 
Τ-ζ σεμνότητας και τής σταθεροί ήτας του. Όχι μόνο δίνει καλές συμβουλές, άλλα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο

0 κ. ΝΤΑΝΝΙΓΚ στις διάφορες Επιτροπές τής Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας.

*0 κ. Ντάννιγκ τόνισε στη συνέχεια τή σημασία τής δημιουργίας καλών βιομηχανι
κών σχέσεων σέ μιά χώρα καί τον ρόλο πού διαδραματίζει τό Δ.Γ.Ε. πρός την κατεύ
θυνση αύτή, και ύπέδειξε δτι στην Κύπρο εφαρμόζονται ικανοποιητικά οί συμβάσεις για 
την ελευθερία τού συνδικαλιστικού κινήματος. Στό σημείο αυτό τόνισε ιδιαίτερα τό γε
γονός ότι σέ μιά σειρά καθεστώτα παραβιάζονται οί συνδικαλιστικές έλευθερίες καί πολ
λοί συνδικαλιστές βασανίζονται και έκτελοΰνται μέ μόνη κατηγορία τή συνδικαλιστική τους 
δράση.

Άναψερόμενος στό Κυπριακό, έξέφρασε ικανοποίηση, γιατί όσους συνάντησε δέν 
διακατέχονται άπό μη άγνά αισθήματα έναντι τών συνανθρώπων τους.

Άψού έκθίασε τό συνδικαλιστικό μας κίνημα τόνισε την ωριμότητά του πού απο
τελεί παράδειγμα σέ πολλές χώρες καί άνέφερε ότι στην Κύπρο ένθαρρύνεται ή δημιουρ
γία ισχυρού, ύπευθύνου και ελευθέρου συνδικαλισμού.

Τέλος, έξέφρασε τήν ελπίδα ότι μελλοντικά ή Κύπρος άξιοποιώντας τά φυσικά 
πλεονεκτήματά της θά καταστεί τουριστικό κέντρο.

KI ΧΓ Ά EW Τ EVSH
Τό πλήρες κείμενο τής συνέντευξης τού κ. Ντάννιγκ πρός τό «Εργατικό Βήμα» 

έχει ως έξης:
ΕΡΩΤΗΣΗ:^— Ποιός ό ρόλος τού Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (μέσα στά 

πλαίσια τής δικαιοδοσίας καί τών εξουσιών του) γιά τήν δημιουργία ομαλών βιο
μηχανικών σχέσεων πρός όφελος τών έργατών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Ή δηαιουονία ίσνυοών βιοιιηνανικών ανέσεων άποτελεΐ βασικά 

εύθύνη τών εργοδοτών καί τών εργαζομένων τής δεδομένης χώρας μέ τή βοήθεια βεβαίως 
τής κυβέρνησης πού πρέπει νά παρεμβαίνει όσο εΐναι δυνατό λιγότερο στή διαδικασία αυτή.

Σχετικά μέ τις διευκολύνσεις για τήν καλή λειτουργία τών βιομηχανικών αύτών σχέ
σεων, τό Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ένέκρινε σειρά Συμβάσεων καί Συστάσεων οί όποιες 
όμως άποτελούν μόνο καθοδήγηση μέ σκοπό νά βοηθήσει στή δημιουργία ομαλής κατά
στασης ανάμεσα στά μέρη πού ενέχονται στις βιομηχανικές σχέσεις.

Αύτές οι Συμβάσεις καί οί Συστάσεις είναι πολύ μεγάλης σημασίας καί είμαι πο
λύ εύτυχής νά πώ ότι είναι καλά γνωστές καί έχουν γίνει κατανοητές άπό τούς συνδικα
λιστικούς κύκλους τής Κύπρου καί πραγματικά άποτελούν οδηγό στή δημιουργία καλών 
βιομηχανικών σχέσεων.

Αύτά τά επίπεδα έχουν επιτευχθεί όχι άπό τό Δ.Γ.Ε., άλλά άπό τήν τριμερή διε
θνή οργάνωση, στήν όποια κυβερνήσεις, εργοδότες καί έργοδοτούμενοι έχουν όλοι διαδρα
ματίσει σημαντικό ρόλο.

Επιπρόσθετα, τό Δ.Γ.Ε. διεξάγει συμβουλευτικές έρευνες γιά κάθε ειδική περίπτω
ση, καί πολλοί ειδικοί τού Δ.Γ.Ε. έχουν άναλάβει συμβουλευτικό ρόλο, κυρίως πρός τήν 
κατεύθυνση τών κυβερνήσεων, καθώς επίσης, τις όργανώσεις τών εργοδοτών καί τών έργο- 
δοτουμένων γιά τήν δημιουργία τού άναγκαίου πλαισίου εγκαθίδρυσης συστημάτων καλών 
βιομηχανικών σχέσεων.

Τέλος, στον τομέα τής τεχνικής συνεργασίας, σέ συνεννόηση μέ τό πρόγραμμα ανά
πτυξης τού Ο.Η.Ε., ειδικοί τού Δ.Γ.Ε. επισκέπτονται γιά μακρά χρονικά διαστήματα,
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΝΤΑΝΝΙΓΚ ΣΤΟ «Ε. Β.»
—>(Συνέχεια από 1η σελίδα) 

κυρίως αναπτυσσόμενες χώ
ρες και τις βοηθούν νά δη
μιουργήσουν τό σύστημα βιο
μηχανικών σχέσεων μέ τη ψή
φιση νέων νόμων καί μέ άλ
λα μέσα πού μπορούν νά 
βοηθήσουν στη βελτίωση τών 
βιομηχανικών σχέσεων προς 
όφελος όλων γών ένδιαφερο- 
μένων μερών.

—ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος 
ό ρόλος του Δ.Γ.Ε. στη 
διασφάλιση τών συνδι
καλιστικών ελευθεριών 
και δικαιωμάτ. ν;

—ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μεταξύ ό
λων τών νομοθετικών μέτρων 
πού υιοθέτησε ή Διεθνής Συν
διάσκεψη Εργασίας δυο άπό 
τα πιο σημαντικά εΐναι οΐ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: JS.gxa ...την στικό κίνημα, σχέσεις καϊ 
τριήμερη παραμονή .μου στήν_ μεταξύ όλων τών κλάδων τού 
Κύπρο είχα πολύ ενδιαφέρον- συνδικαλιστικού κινήματος 

συμβάσεις 8 7 καϊ 98 πού ό- -σα εμπειρία άπρ _τήν ΠΕΟ πού άνκαι διαιρεμένο διακα- 
ρίζουν ότι οΐ έργάτες έχουν ,*αι μ^°ρώ νά σάς διαβεβαι-_ τέχεται άπό πνεύμα φιλίας 
τό δικαίωμα νά δημιουργούν θτι ή ΠΕΟ χαίρει πολύ καϊ άλληλεγγύης, πού έχει, 

δπως πιστεύω, διαδηλωθεΐ σέ 
.κσ* Π συμβολή της στις πολλές περιπτώσεις.
5ραστηριότ ητ μας είναι ού- Τέλος μπορώ νά πώ ότι ή
σιαστικη. εμπειρία μου άπό τήν Κύπρο

Στή Γενική Συνδιάσκεψη ήταν άκρως εύχάριστη, όχι
’Εργασίας ό Γ.Τ7 τής ΠΕΟ 1-------------  
Άν, "Ζιαρτίδης, άκτιμάται । 
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ή νά εντάσσονται στις σ-ντε- 
χνίες τής άρεσκείας τους χω
ρίς την επέμβαση τής κυβέρ
νησης ή τών έργοδοτών.

Αυτές οΐ δυο συμβάσεις έ
χουν εφαρμοστεί σέ 100 και 
πλέον χώρες και —άνκαι δεν 
είμαστε πλήρως ικανοποιημέ
νοι γιατί οΐ συνδικαλιστικές 
ελευθερίες δέν έχουν διαδο
θεί σέ ευρεία παγκόσμια κλί
ματα, δπως θά έπρεπε— υ
πάρχουν πολλές περιπτώσεις 
όπου ή θέση τών εργατών έ
χει βελτιωθεί 
την έφαρμογή 
συμβάσεων.

"Αν μια 
οργάνωση δέν 

σημαντικά μέ 
τών δυο αυτών

συνδικαλιστική 
είναι ΐκανοποι-

ημένη άπό τήν εφαρμογή 
τών δυο αυτών συμβάσεων 
στή χώρα της μπορεί νά 
διαμαρτυρηθεΐ διατυπώνον
τας τά παράπονά της στο 
Δ.Γ.Ε. λ.χ. γιά συλλήψεις 
συνδικαλιστών ηγετών ή κα
τάληψη και δήμευση συνδικα
λιστικής περιουσίας ή άνά- 
μιξη έργοδοτών 
ρίκες υποθέσεις 
χνιών.

Σέ μερικές 

στις έσωτε- 
τών συντε-

λυπούμαι πού τό λέω, (ο< 
περιπτώσεις αυτές εΐναι ε
ξαιρετικής σοβαρότητας), αυ- 
τές περιλαμβάνουν την αύθαί- νια·

λαμβανομένων καϊ εκείνων τού 
δημόσιου τομέα.

Είμαι πολύ ευχαριστημέ
νος νά παρατηρήσω ότι όσον 
άφορά τήν Κύπρο, αύτή δέν 
περιλαμβάνεται στις περι
πτώσεις πού άναφέραμε, για
τί άπό οσα γνωρίζω ή νο
μοθεσία καϊ οί διαδικασίες 
πού άκολουθουνται στήν Κύ
προ δίδουν γενική ικανοποί
ηση ατό συνδικαλιστικό κί
νημα.

—ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά 
ή εκτίμηση σας γιά τον 
ρόλο καϊ τή συμβολή 
τής ΠΕΟ στις δραστη
ριότητες τού Δ.Γ.Ε.;

σαν σοφός σύμβουλος στις , 
επιτροπές εργασίας λόγω 

άντικειμενικότητας, τής σε
μνότητας καί τής σταθερότη
τας του

Πολλοί άπό τούς άντιπρο- 
σώπους τής Γενικής Συνδιά
σκεψης 'Εργασίας πού έρχον 
ται γιά πρώτη φορά χρειά
ζονται τή βοήθεια τών πιο 
παλιών και πεπειραμένων με
λών τής ομάδας, καϊ άκρι- 
βώς έκεΐ ό κ. Ζιαρτίδης μπο
ρεί νά διαδραματίσει πολύ 
σημαντικό ρόλο.

..Νομίζω οτι όχι μόνο δίνει 
καλές συμβουλές μέσα στΐ ς 
Επιτροπές Εργασίας τής 
Συνδιάσκεψης, άλλα καί έ 
κείνος και οι συνάδελφοι του 
πού εΐναι οργανωμένοι στο 
συνδίκαλιστικό κίνημα δια
δραματίζουν πολύ σημαντικό 

περιπτώσεις, Ρ?λο . °τ!ς j^=Pi<; έπιτρο-

σθεΐ για ακόμα πολλά χρό- 

πό τις χώρες πού καλούμε α
ναπτυσσόμενες άνκαι σέ πολ
λούς τομείς ή Κύπρος κρί- 
νεται σάν άναπτυγμένη χώ
ρα. Βεβαίως καί τό Συνδικα
λιστικό Κίνημα εΐναι ανα
πτυγμένο και αυτό δέν έγι
νε μόνο χάρη στις προσπά
θειες τών συνδικαλιστών.

Συνάντησα τον ύπουργό 
'Εργασίας και άλλους κυβερ
νητικούς έπισήμους, καί δι
απίστωσα ότι άποτελεΐ επί
σημη κυβερνητική πολιτική ή 
ενθάρρυνση γιά τήν δημιουρ
γία ισχυρού, υπεύθυνου και 
ελεύθερου συνδικαλιστικού κι
νήματος καϊ μέ καλές μέ τήν 
κυβέρνηση καί τό συνδικαλι- 

σχέσεις και

μόνο λόγω τής φιλοξενίας 
καϊ τής φιλικής συμπεριφο
ράς τού κόσμου μέ τον ό
ποιο συναντήθηκα, άλλά καϊ , 
λόγω τής εξαιρετικής τροφής 
καϊ τών κρασιών, καϊ τών 
τουριστικών διευκολύνσεων 
πού προσφέρονται στο νησϊ 
καϊ ελπίζω οτι στα προσεχή 
χρόνια θά μπορέσετε νά ά- 
ξιοποιήσετε πλήρως αυτά τά 
φυσικά πλεονεκτήματα.

ΕΠΙ ΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟ Ε.Τ.Κ.Α. 

ΠΕΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Τό πρωΐ τής περασμένης 

Παρασκευής ό κ. Ντάννιγκ 
έπεσκέφθηκε τό Συντεχνιακό 
Ίατρεϊο καϊ Φαρμακείο τής 
ΠΕΟ καϊ άφοΰ ένημερώθηκε 
άπό τούς εκπροσώπους τής 
ΠΕΟ καϊ τής Διαχειριστικής 
’Επιτροπής τού Ε.Τ.Κ.Α. γιά 
τις επιτεύξεις τού οργανι
σμού έδήλωσε άνάμεσα στά 
άλλα καϊ τά έξής:

«Δέν ξέρω νά υπάρχουν 
πολλές οργανώσεις πού νά 
έχουν τέτοιου είδους έπιτεύ- 
ξεις όπως αύτή».



_^νΗ*αΛΐστικές 
ελευθερίες δέν έχουν διαδο
θεί σέ εύρεία παγκόσμια κλί
ματα, δπως θά έπρεπε— ύ- 
πάρχουν πολλές περιπτώσεις 
δπου ή θέση των εργατών έ
χει βελτιωθεί σημαντικά μέ 
την έφαρμογή των δυο αυτών 
συμβάσεων.

"Αν μιά συνδικαλιστική 
οργάνωση δέν είναι ικανοποι
ημένη άπό την έφαρμογή 
τών δυο αυτών συμβάσεων 
στή χώρα της μπορεί νά 
διαμαρτυρηθεΐ διατυπώνον
τας τά παράπονά της στο 
Δ.Γ.Ε. λ.χ. γιά συλλήψεις 
συνδικαλιστών ήγετών ή κα
τάληψή και δήμευση συνδικα
λιστικής περιουσίας ή άνά- 
μιξη έογοδοτών στις έσωτε- 
ρϊκές ύποθέσεις τών συντε
χνιών.

Σέ μερικές περιπτώσεις, 
λυπούμαι πού τό λέω, (οί 
περιπτώσεις αύτές είναι ε
ξαιρετικής σοβαρότητας), αυ
τές περιλαμβάνουν τήν αυθαί
ρετη σύλληψη και κράτηση 
συνδικαλιστών ήγετών, πού 
πολλές φορές βασανίζονται 
και έκτελουνται. Γενικά έχουν 
καταγγελθεί πάνω άπό 800 
περιπτώσεις μέ τον ίσχυρι- 

, σμό παραβίασης τών συνδι
καλιστικών ελευθεριών οργά
νωσης πού περιλαμβάνουν ά- 
πδ έρευνες συνδικαλιστικών 
ύποστατικών μέχρι εκτελέ
σεις συνδικαλιστών ήγετών 
μέ μόνη αιτία τήν συνδικαλι
στική τους δραστηριότητα.

Σέ μερικές περιπτώσεις 
κατέστη άναγκαΐο όπως τό 
Δ.Γ.Ε. άποστείλει σέ μερικές 
χώρες διερευνητικές άποστο- 
λές ή άντιπροσωπεΐες γιά 
συμφιλιωτική μεσολάβηση, 
και τή διεξαγωγή ερευνών 
σχετικά μέ τή γενική κατά
σταση πού επικρατεί εκεί 
σάν σόνηλη -π-παπ £icnc0_ 

επιτροπές εργασίας Αογω 
τής . αρεροληψίας ._του^. Ι.τίς 
αντικειμενικότητας, τής σε
μνότητας καί τής σταθερότη
τας του.

Πολλοί άπό τούς άντιπρο- 
σώπους τής Γενικής Συνδιά
σκεψης Εργασίας πού έρχον 
ται γιά πρώτη φορά χρειά
ζονται τή βοήθεια τών πιο 
παλιών καί πεπειραμένων με
λών τής ομάδας, καί άκρι- 
βώς έκεΐ ό κ. Ζιαρτίδης μπο
ρεί νά διαδραματίσει πολύ 
σημαντικό ρόλο.

Νομίζω οτι όχι μόνο δίνει 
καλές συμβουλές μέσα στί ς 
’Επιτροπές Εργασίας τής
Σ υ νδιασ κεψης, άλλα καί έ· 
κείνος και οί συ νάδε λφ οι του 
που είναι οργανωμένοι στο 
συνδικαλιστικό κίνημα δια
δραματίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στις διάφορες επίτρο
πε^ Tnc διάσκεψης καί εΐμα l 
βέβαιος ότι αυτό θά συνεχι- 
σθε< γιά ακόμα πολλά χρό-

—ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές 
οί εντυπώσεις άπό τήν 
επίσκεψη σας στήν Κύ
προ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ή βασική 
έντύπωση, άπό μιά τέτοια 
σύντομη επίσκεψη μου στήν 
Κύπρο πιθανό νά μήν είναι 
ολοκληρωμένη, άλλά βρήκα 
τ£ν κόσμο μέ τόν όποιο συ
ναντήθηκα πολύ φιλικό, ε
γκάρδιο καί έτοιμο νά μιλή
σει άντικειμενικά γιά τά 
προβλήματα του σέ συνδικα- 
λισ.ικό καί έθνικό επίπεδο. 
Έπεσήμανα σέ όλους μέ 
τούς όποιους συναντήθηκα κά
ποια άνησυχία, βέβαια, σχε
τικά μέ τήν επικρατούσα κα
τάσταση άλλά παράλληλα 
καί έμπιστοσύνη γιά τις δυ
νατότητες ένός καλύτερου 
μέλλοντος γιά τόν κυπριακό 
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