
EI'Sr-H ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

*Η 3η Συνδιάσκεψη των Προοδευτικών καί Σοσιαλιστικών 'Οργανώ

σεων της Μεσογείου, σχετικά με τό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης 

γιά τήν Οικονομική Συνεργασία, έχοντας προσεκτικά εξετάσει τίς 

θέσεις, οι όποιες εκφράστηκαν άπό τους συμμετέχοντες υιοθέτησε 

τά παρακάτω; 

Ol προσπάθειες γιά τήν εγκαθίδρυση μιας Νέας Διεθνούς δικονομι

κής Τάξης - Ν.Δ.Ο.Τ. - δηλαδή της καθιέρωσης νέων οικονομικών 

σχέσεων μεταξύ Βορρά καί Νότου δημιούργησε καί συντηρεί μεγάλεε 

ελπίδες στίς χώρες του Τρίτου Κόσμου καδ ιδιαίτερα στίς Μεσο

γειακές. *Η απαίτηση γιά μιά Ν.Δ.Ο.Τ. έγινε ακόμα Rió έντονη 

άπό τότε πού οι χώρες του ΟΠΕΚ διαφεντεύουν τήν παραγωγή πε

τρελαίου. 

0Ì Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όμως δέν παραιτούνται άπό τά πολι

τικά καί οικονομικά τους προνόμια πού βασίζονται στό άνισο 

συσχετισμό δυνάμεων. Άπ'αύτή τήν άποψη, ò Μεσογειακός κόσμος 

γνωρίζει σήμερα μιά ξεχωριστή έξέλιξηπού χαρακτηρίζεται, ανά

μεσα οτ'άλλα, καί άπό τίς νέες σχέσεις πού καθιερώνονται ανά

μεσα στίς χώρες της ΕΟΚ καί της Μεσογείου. 

Οι νέες αυτές οικονομικές σχέσεις έχουν δύο μορφές? 

- οικονομική ένταξη στην ΕΟΚ (γιά τήν 'Ισπανία, Πορτογαλία καί 

τήν "Ελλάδα), 

- συμφωνίες σύνδεσης μέ τίς αραβικές χώρες της Μεσογείου. 

Ταυτόχρονα, ή ΕΟΚ άσκεϋ μιά πολύπλευρη πολιτική πούάποβλέπει 

στό νά διαιρέσει καί νά φέρει σέ αντίθεση μεταξύ τους τίς χώρες 

της Μεσογείου. 

Προοπτική της ΕΟΚ είναι ή κατάκτηση νέων αγορών, ή δημιουργία 

ευκαιριών γιά νέες επενδύσεις, ή διεύρυνση της ροής τών ανταλλα

γών μέ τχυτόχρονηάναπαραγωγή της άνισης ανταλλαγής. Σ'αυτά 

προστίθεται ή θέληση της νά επωφεληθεί άπό τό πετρελαιϊκό πλούτο 

τών χωρών του ΟΠΕΚ. 

Οι Νέες αυτές σχέσεις καθιερώνονται σέ μιά φάση κρίσης καί 

αναδιάρθρωσης τουπαγκόσμιου καπιταλισμού. Αυτή ή ανανέωση του 

ιμπεριαλισμού στον οικονομικό τομέα χαρακτηρίζεται άπό τή βαθ

μιαία έφαρμογήένός νέου διεθνούς καταμερισμού εργασίας. Ό κατα

μερισμός πραγματοποιείται είτε διά μέσουτών Πολυεθνικών Εταιρειών 

είτε διά μέσου'Εθνικών εταιρειών τών χωρών της ΕΟΚ. "0 νέος διεθνής 

καταμερισμμός έρασίας, αποβλέπει στό νά αφήσει στά χέρια τών 
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βιομηχανικών χωρών τους τόμεϋς υψηλής τεχνολογίας και τίς π ιό 

σημαντικές καλλιέργειες στη παραγωγή τροφίμων. "Ετσι, αυξάνει 

τή σημασία τών ανισομερών καθέτων σχέσεων σέ βάρος τών οριζόντιων 

σχέσεων ισοτιμίας στη Μεσόγειο. 

'Επί πλέον οι Ευρωπαϊκές χώρες θέλουν νά καλύψουν τίς δαπάνες 

της οικονομικής αναδιάρθρωσης μέ τή μαζική απέλαση τών μετανα

στών εργατών τών Μεσογειακών χωρών προς τίς χώρες καταγωγής τους, 

επιδιώκοντας ταυτόχρονα, βιομηχανικές επενδύσεις πού νά επιτρέπουν 

τήν εκμετάλλευση τών ντόπιων πλουτοπαραγωγικών πόρων καί τοΰ 

εργατικού δυναμικού. Ή τεχνολογία χρησιμοποιείται δλο καί 

περισσότερο σάν νέα μορφή λεηλασίας τών πλουτοπαραγωγικών πόρων. 

Στον ενεργειακό τομέα, οι πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου κρα

τούν γιά τόν εαυτό τουςμεγάλο μέρος άπό τά κέρδη της ανατίμησης 

του πετρελαίου καί, μαζί μέ τό Διεθνή 'Οργανισμό 'Ενεργείας, 

στέκονται εμπόδιο στή καθιέρωση νέων άμεσων καί διακριτικών σχέ

σεων ανάμεσα στίς -παραγωγικές καί καταναλώτριες χώρες πετρελαίου 

τής Μεσογείου. 

Μέσα σ'αύτά τά πλαίσια, ή Συνδιάσκεψη θεωρεί δτι ή Ν.Δ.Ο.Τ. πού 

καθιερώνεται σήμερα στό Μεσογειακό κόσμο, στό βαθμό ού επι

δεινώνει τήν εξάρτηση άπό τίς βιομηχανικές χώρες στους τομείς 

τής οικονομίας, τής τεχνολογίας καί τής παραγωγής τροφίμων, 

δέν ανταποκρίνεται στίς προσδοκίες τών λαών καί τών προοδευτικών 

καί σοσιαλιστικών δυνάμεων τής Μεσογείου. Ή Συνδιάσκεψη θεωρεί 

αναγκαίο ν'άντιταχθει στίς νέες μορφές οικονομικού ηγεμονισμού 

καί αποικιοκρατίας καί νά επεξεργαστεί τίς αρχές μιας Σοσιαλι

στικής έναλλακηκής λύσης διατυπώνοντας τους στόχους καί τά 

μέσα πού θά επέτρεπαν τή πραγματοποίηση της. 

Γιά τή 3η Συνδιάσκεψη οι οίκονομικές σχέσεις πρέπει νά οργανωθούν 

πάνω στίς αρχές τής ισότητας, τοΰ σεβασμού τής εθνικής κυριαρχίας, 

τής αμοιβαίας ωφέλειας καί τής αλληλέγγυας δράσης ενάντια σέ κάθε 

μορφή καταπίεσης καί ρατσισμού. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕ2_ΕΡΓΑΖ0ΜΕΝ0Ι 

- *Η Συνδιάσκεψη στά πλαίσια αυτά παίρνοντας ύπ'δψη τήν θέληση 

ή οποία εκφράστηκε άπό τά σοσιαλιστικά κόμματα καί οργανώσεις 

τής Μεσογείου νά υλοποιήσουν κατά συγκεκριμένο τρόπο τή προσδο

κία γιά μιά ευρύτερη συνεργασία σέ δλους τους τομείς. 

έκτιμόντας ιδιαίτερα τίς επισφαλείς συνθήκες ζωής καί εργα

σίας τής μεγάλης πλειοψηφίας τών μεταναστών έργατών,άφ'ένός 

καί άφ'έτέρουτή συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη τον 

χωρών υποδοχής, 
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σημειώνοντας δτι τό πρόβλημα τών ξένων εργατών άφορα κατά 

τόν έναν ή τόν άλλον τρόπο τό σύνολο τών Μεσ. χωρών, 

- Καταγγέλει τη σύγχιση πούκαλλιεργήθηκε στην κοινή γνώμη τών 

καπιταλιστικών χωρών με σκοπό νά αποδοθεί στους μετανάστες 

εργάτες ή ευθύνη γιά την επιδείνωση τών συνθηκών απασχόλησης 

σ'αυτές τίς χώρες, 

- Χαρετίζει τίς εκδηλώσεις αλληλεγγύης τών προοδευτικών και 

δημοκρατικών δυνάμεων τών καπιταλιστικών χωρών, 

Θεωρεί απαραίτητο νά συνεχισθεί καί νά ενταθεί ή αλληλεγγύη 

προς τους μετανάστες μέ ενέργειες τόσο προς την κοινή γνώ

μη δσο καί προς τίς αρχές τών καπιταλιστικών χωρών προκειμένου 

νά ματαιωθούν δλα τά καταπιεστικά μέτρα καί οι διακρίσεις 

σέ βάρος τών μεταναστών εργατών, 

Θεωρεί απαραίτητο ένα στενώτερο συντονισμό ανάμεσα στά προο

δευτικά καί δημοκρατικά κόμματα τών χωρών υποδοχής καί τών 

χωρών προέλευσης τών ξένων εργατών, προκειμένου νά διαμορφω

θούν κοινές καί συμπληρωματικές θέσεις γιά δράση καί γιά 

την επίλυση τών προβλημάτων πού θέτουν οι δροι ζωής καί ερ

γασίας τών μεταναστών. 

- τέλος ή Συνδιάσκεψη, έχει συνείδηση του γεγονότος δτι μόνο 

μιά φιλόδοξη καί αποφασιστική πολιτική οικονομικής καί κοι

νωνικής ανάπτυξης τών χωρών προέλευσης τών μεταναστών, 

βασισμένη στή κατάργηση τών άνισων σχέσεων πού χαρακτηρίζουν 

τήν σύγχρονη διεθνή οικονομική τάξη, είναι σέ θέση νά δη

μιουργήσει τίς συνθήκες γιά μιά πραγματική καί οριστική 

λύση τών προβλημάτων τών μεταναστών εργατών. 

Παίρνονταςΰπ'δφη τήν ανάγκη αντιμετώπισης τών πολυάριθμων καί σύνθε

των προβλημάτων πού αντιμετωπίζουν ot Μεσογεικοί λαοί καί οι σο

σιαλιστικές δυνάμεις θεωρείται απαραίτητη ή Ιδρυση ενός Μεσογειακού 

Κέντρου 'Ερευνών. 

Στά πλαίσια αυτά ή Συνδιάσκεψη υποστηρίζει τή πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

γιά τήν Ιδρυση ενός τέτοιουΚεντρου. 

Τό Κέντρο 'Ερευνών θά έχει σάν άντικειμενικόστόχό του τήν υποστή

ριξη τών συλλογικών προσπαθειών τών Μεσογειακών προοδευτικών 

δυνάμεων γιά τή προώθηση σοσιαλιστικής οικονομικής συνεργασίας σ' 

αυτή τή περιοχή. 
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Τό Κέντρο θά έχει σάν κύριο έργο τη παρακολούθηση και την ανάλυση 

της σημερινής οικονομικής κατάστασης, τήνάναγνώριση καί την αξιολό

γηση τών νέων οικονομι Των τάσεων, ιδιαίτερα στη Μεσογειακή περιοχή, 

Θά συμβάλλει στίς διάφορες εθνικές καί περιφερειακές προοδευτικές προ

σπάθειες γιά τήν διαμόρφωση μιας εναλλακτικής σοσιαλιστικά Προσανατολι

σμένης πολιτικής καί γιά τήν διασάφίση καί προώθηση τών καταλλήλων 

μέτρων καί ενεργειών. 

'Ιδιαίτερη προσοχή θά δοθεί στή νέα πολιτική καί τίς νέες πρακτι 

κές τών Πολυεθνικών εταιρειών, στίς νέες μορφέςέκμετάλλευσης καί 

εξάρτησης καί τών αρνητικών τους επιπτώσεων στό οικονομικό 

κοινωνικό καί πολιτικό μέλλον τών λαών της περιοχής, Πρωτεραιότητα 

στό πρό»ράμμα δράσης του Κέντρου θά πρέπει νά δοθεί στην επεξεργα

σία εναλλακτικής πολιτικής σέ θέματα ενέργειας, τεχνολογίας, προ

στασίας του περιβάλλοντος καί χρηματοδότησης. 

Τό Κέντρο θά συγκεντρώσει τή προσοχή του στους τομείς καί τά μέσα 

συνεργασίας σέ σοσιαλιστική βάση όπως έχει ήδη διατυπωθεί. *Η νέα 

αυτή μορφή Μεσογειακής συνεργασίας θά πρέπει νά συνεισφέρει στην 

εθνική αναπτυξιακή πολιτική τής κάθε περιοχής καί νά αντλεί άπό 

αυτήν ο,τι θετικά στοιχεία προσφέρει. 

Τό προσωπικό του Κέντρου πρέπει νά προέρχεται άπό τίς χώρες τής 

Μεσογείου. 

Οι δραστηριότητες τοΟΜεσογειακοϋ Κέντρου καθώς καί τά προγράμματα 

μαζικής επικοινωνίας πού προτάθηκαν στή Συνδιάσκεψη τής Μάλτας θά 

δημιουργήσουν τίς κατάλληλες συνθήκες γιά μιά στενότερη καί 

καρποφόρα συνεργασία ανάμεσα στους λαούς τής Μεσογείου. 

Ή Συνδιάσκεψη ζητά άπό τή Μόνιμη Γραμματεία νά πάρει όλα τά 

κατάλληλα μέτρα πού θά διασφαλίσουν τήν αποτελεσματική εφαρμογή 

τών αποφάσεων τών Συνδιασκέψεων τής Μάλτας καί τής 'Αθήνας καί νά 

άνας^ρει τά μέτρα αυτά στην επόμενη Συνδιάσκεψη. 

-



A DRAFT RF^ORT ^P TH1^ COMMITTEE ON F^ONOMIC 

COOPERATION 

IÇSÏÏQMlç.COORERATigN 

The 3rd Conference of the Sec ialist and Progressive Organizations 

of the Mediterranean, having carefully examined the positions 

expressed by the participants, regarding the second item of the 

agenda concerning economic cooperation adopts the following. 

The trend for a New International Economic Order (NIEO) and the 

establishment of new economic relations between the Morth and 

the South gives birth to and entertains great hopes for the 

countries of the 3rd World and especially in those of the Mediter

ranean. The necessity of a NIEO has become more intense after 

the OPEC have taken over control of their oil resources. 

He //ever, the imperialist powers do not renounce their privileges 

and their economic policies continue to be based on unequal power 

relationships. From this point of view the Mediterranean area is 

undergoing today a specific evolution characterized by new 

relations that are taking place today between the EEC and the 

Mediterranean Countries. 

For this purpose EEC promotes a pernicious policy of diversification 

aiming at exploitation dividing and creating contradictions 

between the Mediterranean countries. 

The prospects of the EEC are the conguest of new markets, the 

opportunities for new investment based on the exploitation of 

local labour,, the enlargement of the exchange flow reproducing 

the unequal exchange. 

These new economic relations have taken two forms. Economic 

integration into the EEC for Spain, Portugal and Greece and 

the association agreements with the other Mediterranean and Arab 

Countries. 

In addition to this there is a policy to exploit to their 

advantage oil revenues of the OPEC countries. 

These new relations are developed in a period of crisis and 

restructuring of world capitalism. This redeployment of imperia

lism on the economic plan is characterised by the extention of a 

new form of the international labour division. This is done 

either through intermediary multinational firms or through 

national firms of the countries of the Economic Community. 
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The new international division of labour aims at preserving 

in the highly industrialised countries the sectors producing 

advanced technology and vital:.' : I _' Ifs. In this way it accentuates 

the importance of unequal vertical relations at the expense 

of the horizontal Mediterranean relations of a fair and 

complementary type. 

Apart from that, the European countries want to put the cost 

of the economic restructuring especially on the shoulders of 

immigrant workers, who are being massively expelled towards their 

home countries. At the same time they seek through industtial 

operations to exploit the local resources and manpower. Technology 

is more and more used as a new form of robbery of resources. 

As regards the energy the multinationals gain for themselves 

a good part of the oil profits after the price revalorisation 

and together with the International Energy Agency they constiture 

an obstacle for the establisment of new direct and inter-state 

relations between oil-producing and oil-consuming Mediterranean 

states. 

Within this context, the Conference considers that the establisment 

of a NIEO in the Mediterranean as nro^oted by the industial 

capitalist countries does not correspond to the type of order 

sought by socialist and progressive forces, since this increases 

further the economic, technological and food dependence of the 

Mediterranean on the industrial capitalist countries. 

The Conference considers it necessary to fight the new forms of 

economic hegemony and neo-colonialism and to develop the principles 

of a socialist alternative and formulate its objectifs and means 

of realisation. 

The Conference believes that the economic relations must be 

organized on the basis of equality, respect of the national 

sovereinty, of mutual benefits and solidarity against any 

form of oppression or racism. 

ÍÍÍGRAKT_Wg3KERSMISGUE 

In this context, the third Conference 

Considering the desire expressed by the Sc -ialist and Progressive 

parties and organisations of the Mediterranean to translate, 

in a concrete and precise manner, thier aspiration to a wider 
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cooperation in all fields, 

Noting that the problem of migrant workers effects, to varior· 5 

degrees and extents, all countries of the Mediterranean, 

Considering, in particular the precarious living and working 

conditions of the large majority of the migrant workers, on 

the one hand, and their contribution to the economic develop

ment of the host countries, on the other, 

denounces the cultivating of confusion in the public opinion in 

the capitalist countries with a view to holding the migrant 

workers responsible for the deterioration of the conditions 

of emjboyment in these countries. 

Expresses satisfaction at the demonstrations of solidarity of the 

progressive and democratic forces of the Capitalist Countries 

towards the migrant workers. 

Considers it to be necessary that the solidarity and action which 

emanate there-from continue and that even more pressure is 

exercised on the puplic opinion and the authorities of the 

capitalist Countries in order to thwart all repressive and 

discriminatory measures and maneuvering against the migrant 

workers. 

Consid"-"s essential the coser coordination between the democratic 

and progressive parties and organizations of both the host 

countries and the countries of origin in order to define joint 

or complementary positions and actions, aiming at the resolution 

of the problems involving the living and working conditions of 

the Communities of migrant workers. 

Remains aware of the fact that only a determined and ambitious 

policy of economic and social development of the countries of 

origin, based on the elimination of the unequal relations which 

characterize the present international economic order, is capable 

of creating the conditions for a real and final solution of the 

problems of the migant workers. 

Considering the need to handle the numerous and complex problems 

facing the mediterranean peoples and sor'»list forces, it is of 

great necessity to set up a Mediterranean Research Centre. 
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In this respect the Conference suppôts the proposal made by 

PASOK to set up such a Centre. 

The resairch Centre would have as main objectives to support 

the collective efforts of the Mediterranean progresive forces 

to promote a socialist economic cooperation.in the area. 

The Centre will have as main tasks to monitor and analyse the 

present economic situation, recognize and appraise the new economic 

trends especially within the Mediterranean area. It will 

contribute to the defferent national and regional progressive 

efforts carried out for the elaboration of an alternative 

socialist - orientated policy and for the clarification and 

promotion of appropriate means and actions. 

A special attention is to be giv^n to the new policies and 

practices of multinational corporations, to the new forms 

of exploitation and dépendance and their negative effects on the 

economic, social and political destinies of the region's peoples. 

Questions of alternative policies on energy, technology, environ

ment and financial cooperation should be given priority in the 

centre's program of action. 

The Centre will focus on the areas and means of cooperation on a· 

socialist basis as alreadydefined. This new Mediterranean 

type of cooperation should supplement and benefit of the positive 

contribution of the national developmer t policies in the area. 

The Centre's personnel must come from the Mediterranean countries 

The activities of the Mediterranean Centre as well as the mass 

communication projects recommended at the Malta Conference will 

provide the appropriate conditions for a closer and more fruitjul 

forms of cooperation between the peoples of the Mediterratean. 

The Conference asks the permanent Secretariat to take all 

appropriate measures in order to ensure the effective implementation 

of recommendations of the Malta and Atlers Conferences and to 

report on these measures to the next Conference. 



PROJET DE RAPPORT DU COMITE SUR LA 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Coopération Economique 

La troisième Conférence des Organisations Progressistes et 

Socialistes de la Méditerranée en ce qui concerne le deuxième 

point de l'ordre du jour au sujet de la Coopération économique 

et après avoir examiné avec grande attention les positions 

exprimé par les participants a adopté les suivants: 

La mise en place d'un Nouvel Ordre Economique International 

-N.O.E.I.- c'est-à-dire l'établissement de nouvelles relations 

économiques Nord-Sud- a fait naître et entretient de grands 

espoirs dans les pays du Tiers-Monde et en particulier dans 

les pays méditerranéens. L'exigence d'un N.O.E.I. s'est 

accentuée depuis que les pays de l'O.P.E.P. ont repris la 

maîtrise de leur production pétrolière. 

Mais les forces impérialistes ne renoncent pas à leurs 

privilèges aux politiques économiques fondées sur un rapport 

de force inégal. 

De ce point de vue le monde méditerranéen connaît actuellement 

une évolution spécifique marquée entre autres par les rela

tions nouvelles qui s'établissent entre les pays de la CEP et les 

pays méditerranéens. 

Ces nouveaux rapports économiques prennent deux formes: 

- l'intégration économique dans le CEE (pour l'Espagne, 

le Portugal, la Grèce), 

-des accords d'association avec les pays arabes méditerranéens. 

En même temps la CEE mène une politique diversifiée qui vise 

à diviser et a opposer les pays méditerranéens entre eux. 

La perspective pour la CEE c'est la conquête de nouveaux marchés, 

l'occasion de nouveaux investissements, l'élargissement des 

flux d'échanges tout en reproduisant l'échange inégal. A cela 

s'ajoute la volonté de bénéficier du pactole pétrolier des 

pays de l'OPEP. 
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Ces nouveaux rapports s'établissent dans une phase de crise 

et de restructuration du capitalisme mondial. Ce redéploite-

ment de l'impérialisme sur le plan économique se caractérise 

par la mise en place progressive d'une nouvelle division 

internationale du travail. Il s'opère soit par l'intermé

diaire des firmes multinationales soit par l'intermédiaire de 

sociétés nationales des pays de la CES. La nouvelle division 

internationale du travail vise à laisser aux pays les plus 

industrialisés les secteurs de haute technologie et les 

cultures les plus importantes sur le plan alimentaire. Elle 

accentue ainsi l'importance des rapports verticaux inégaux 

aux dépens des relations horizontales méditerranéennes de type 

e-alitaire et complémentaire. 

De plus les pays européens veulent faire payer les frais de 

la restructuration économique en particulier par une expulsion 

massive de travailleurs émmigrés méditerranéens vers leurs 

pays d'origine, tout en recherchant parfois des operatives in

dustrielles permettant l'exploitation des ressources et de la 

main-d'oeuvre locales. La technologie est de plus en plus 

utilisée comme nouvelle forme de pillage de ressources. 

Sur le plan énergétique les multinationales pétrolières 

repercutent à leur profit une bonne partie de la revalori

sation du pétrole et constituent avec l'Agence Internationale 

de l'Energie un obstacle à l'établissement de nouveaux rapports 

directs et interétatiques entre pays producteurs et pays 

consommateurs de pétrole en Méditerranée. 

Dans ce contexte la Conférence estime que dans la mesure où il 

aggrave la dépendance économique, technologique et alimentaire 

vis-à-vis des pays les plus industrialisés, le N.O.E.I. qui 

s'installe actuellement dans le monde méditerranéen n'est pas 

celui que veulent les peuples et les forces socialistes et 

progressistes en Méditerranée. Elle estime nécessaire de 
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combattre les nouvelles formes d'hégémonie économique et de 

néo-colonialisme et d'élaborer les principes d'une alternative 

socialiste formulant les objectifs et les moyens qui permettent 

sa réalisation. Pour la Conférence les relations économiques 

doivent s'organiser selon les principes d'égalité, de respect 

de la souveraineté nationale, de l'avantage mutuel, de la soli

darité contre toute forme d'oppression ou de racisme. 

La question des Travailleurs Higrants 

Dans ce contexte, considérant la volonté exprimée par les 

partis et organisations socialistes et progressistes de la 

Méditerranée de traduire d'une manière concrète et précise 

leur aspiration à une plus large cooperation dans tous les 

domaines, notant que le problème des travailleurs migrants 

concerne à des degrés et à des titres divers l'ensemble des 

pays méditerranéens, 

-Considérant en particulier la précarité des conditions de 

vie et de travail de la grande majorité des travailleurs 

immigrés d'une part, et d'autre part la contribution de 

ceux-ci au développement économique des pays d'acceuil, 

-dénonce l'amalgame entretenu dans l'opinion publique des 

pays capitalistes tendant à faire porter aux travailleurs 

immigrés la responsabilité de la détérioration de la 

situation de l'emploi dans ces pays, 

~se félicite des manifestations de solidarité des forces 

progressistes et démocratiques des pays capitalistes avec 

les travailleurs immigrés, 

-estime nécessaire que la solidarité et les actions qui en 

découlent se poursuivent et s'intensifient en direction de 

l'opinion publique et des autorités des pays capitalistes, 

afin de contrecarrer toutes les mesures et maneouvres dis

criminatoires et répressives à l'égard des travailleurs 

immigrés, 
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- considère indispensable une coordination plus étroite entre 

les partis et organisations progressistes et démocratiques 

des pays d'acceuil et des pays d'émigration pour des posi

tions et des actions communes ou complémentaires visant à 

résoudre les problèmes des conditions de vie et de travail 

des communautés émigrées, 

- demeure convincue que seule une politique ambitieuse et 

résolue de développement économique et social des pays 

d'émigration, fondée sur la liquidation des rapports inégaux 

qui caractérisent l'ordre économique internationale actuel, 

est à même de créer les conditions d'une solution réelle et 

définitive des problèmes des travailleurs migrants. 

CREATION D'UH CENTRE DE RECHERCHE 

IlEDITERRANEEN 

En considérant la nécessité de faire face aux problèmes 

nombreux et complexes des peuples méditerranéens et des 

forces socialistes, il est indispensable de créer un Centre 

de Recherche Méditerranéen. 

A cet égard la Conférence soutient la proposition faite 

par le PASOK par la création d'un tel Centre. 

Le Centre de Recherche aurait pour objectif principal le 

soutien des efforts collectifs des forces progressistes de 

la Méditerranée pour avancer une coopération écohomique 

socialiste dans la région. 

Le Centre aurait comme tâche principale l'enregistrement et 

l'analyse de la situation économique actuelle, la reconnaissance 

et l'évaluation des nouvelles tendances économiques, particu

lièrement dans la région de la Mediterranée. Il contribuera 

aux efforts progressistes différents, nationaux et régionaux, 

visant à l'élaboration d'une politique alternative à orientation 

socialiste, et à la clarification et la promotion de mesures et 

d'actions appropriées. 
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Une attention particulière doit être payée aux politiques 

et aux pratiques nouvelles des corporations multi-nationales, 

aux nouvelles formes d'exploitation et de dépendance et leurs 

effets négatifs sur le destin économique, Social et politique 

des peuples de la région. Les problèmes de politiques alter

natives concernant l'énergie, la technologie, l'environnement 

et la coopération financielle doivent recevoir la priorité au 

programme d'action du Centre. 

le Centre concentrera sur les domaines et les moyens de 

coopération sur une base socialiste comme il a déjà été défini. 

Ce nouveau type de coopération en Méditerranée doit complementer 

et profiter de la contribution positive des politiques nationales 

de développement dans la région. 

Le personnel du Centre devra provenir des pays de la Méditerranée. 

Le Secrétariat demandera une étude de faisibilité de ce Centre. 

Le Secrétariat prendra aussi les décisions nécessaires pour le 

financement du Centre. 

Les activités du Centre Méditerranéen ainsi que les projets de 

communications de masse qui furent recommandés à la Conférence 

de Malte créeront les conditions nécessaires pour une coopération 

plus étroite et plus fructueuse entre lespeuples de la Méditerranée 

La Conférence demande aux Secrétariat Permanent de prendre toutes 

les mesures nécessaires afin d'assurer la mise en application 

effective des recommandations des Conférences de Malta et 

d'Athènes et de rapporter sur ces mesures à la Conférence 

prochaine. 


