http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=3629453
ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΓΣΕΕ- Επιστολή ΓΣΕΕ προς τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας.
   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     (Πέμπτη 24-11-2005)

      Αναφορικά με τη διάταξη (που υπάρχει στο σχέδιο Νόμου «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση) με την οποία απαγορεύεται η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα απεργίας των αντιρρησιών συνείδησης, η ΓΣΕΕ απέστειλε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Σ. Σπηλιωτόπουλο την παρακάτω επιστολή:

      
    
    Προς
    Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
    κ. Σ. Σπηλιωτόπουλο

        Αθήνα 23-11-2005

    Στο Σχέδιο Νόμου που αφορά στη «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο άρθρο 64 παρ.5 αναφέρεται ότι «5. Εκπίπτουν από το δικαίωμα εκπλήρωσης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας όσοι:?δ. Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους». 

    Η συνταγματική θωράκιση της αντίρρησης συνείδησης σ’ό,τι αφορά στην ένοπλη θητεία, μέσω της θέσπισης της εναλλακτικής πολιτικής και κοινωνικής υπηρεσίας, αποτέλεσε σημαντική πρόοδο για την ελληνική έννομη τάξη και τον εν γένει πολιτικό, νομικό και κοινωνικό μας πολιτισμό.

    Βέβαια τα προβλήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή της εναλλακτικής θητείας και οι διακρίσεις που υφίστανται οι αντιρρησίες συνείδησης, δεν απέχουν από το να προσδίδουν τελικά τιμωρητικό χαρακτήρα στην επιλογή αυτή. 

    Στα υπαρκτά αυτά προβλήματα έρχεται να προστεθεί η απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης στους αντιρρησίες συνείδησης, βασικό δικαίωμα προστατευόμενο από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας με υπερνομοθετική ισχύ, τη στιγμή μάλιστα που είναι πλέον επιτρεπτή η συνδικαλιστική δράση των υπηρετούντων και στις ένοπλες δυνάμεις.

    Μέσω της διάταξης αυτής απειλούνται και τιμωρούνται οι αντιρρησίες με απώλεια ενός συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος ατομικής συνείδησης εξαιτίας της χρήσης ενός εξίσου συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος συλλογικής συνείδησης. Η γκετοποίηση των αντιρρησιών συνείδησης μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον της εναλλακτικής υπηρεσίας είναι δηλαδή θεμιτή και επιδιώξιμη ενώ είναι τιμωρητέα και καταδικαστέα η συλλογικότητα, η πολιτικοποίηση, η υπεύθυνη και ενεργητική συμμετοχή, η συγκροτημένη και αποτελεσματική δράση, η κοινωνική εν τέλει ελευθερία.

    Στο Σύνταγμά μας τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τις κύριες συντεταγμένες που προσδιορίζουν το στίγμα της δημοκρατικής αρχής και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ουσιαστική υλοποίηση, προώθηση και προστασία τους είναι θεμελιώδης ευθύνη του Κράτους. 

    Οι αντιλήψεις που εισάγονται με τέτοιου είδους διατάξεις δεν συνάδουν με την συνταγματικά προβλεπόμενη υποχρέωση του Κράτους να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

    Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα τη διάταξη αυτή, που αντίκειται στο Σύνταγμα ενώ ταυτόχρονα είναι κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά επικίνδυνη.

    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


