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ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΕΘΝΙΚΕ ΟΜΟΠΟΝΔΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  

ΣΙ ΧΩΡΕ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 
 
Αγαπθτοί, εσ ςυνάδελφοι, εσ 
 
Οι νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ που αςκοφνται ςτθν Ευρϊπθ (από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τισ κυβερνιςεισ με τθ ςυμμετοχι του ΔΝΤ) ζχουν 
δθμιουργιςει τραγικζσ καταςτάςεισ ςτα κοινωνικά αγακά και τα δικαιϊματα αλλά 
και τθ ηωι όλων των εργαηομζνων ςτισ χϊρεσ μασ. Οι ςυνεχείσ περικοπζσ ςτον 
τομζα τθσ παιδείασ, αλλά και τθσ υγείασ, οι μεγάλεσ μειϊςεισ μιςκϊν και 
ςυντάξεων, θ φορολογικι επιδρομι ςτα ειςοδιματα των εργαηομζνων ςε 
ςυνδυαςμό με τθν προκλθτικζσ φοροαπαλλαγζσ που δίνονται ςτισ μεγάλεσ 
επιχειριςεισ και τουσ οικονομικά ιςχυροφσ δεν μποροφν πλζον να γίνουν ανεκτζσ 
από τουσ εργαηόμενουσ και τουσ λαοφσ.  

Στθν Ελλάδα αυτι θ πολιτικι οδθγεί ςτθν ανεργία, τθ φτϊχεια και τθν 
εξακλίωςθ το λαό μασ. Νζα μνθμόνια και νζα μζτρα ετοιμάηονται. Αλλά δεν είναι 
μόνο θ Ελλάδα. Ήδθ και ςτθν Πορτογαλία, τθν Ιςπανία, τθν Ιρλανδία, τθ Γαλλία, τθ 
Μεγάλθ Βρετανία αλλά άλλεσ χϊρεσ λαμβάνονται ανάλογα μζτρα. 

Το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα ζχει απαντιςει ιδθ με μεγάλεσ κινθτοποιιςεισ ςε 
κάκε χϊρα. Δεν φτάνει αυτό. Επειδι πιςτεφουμε πωσ αυτζσ οι χϊρεσ είναι μόνο θ 
αρχι, ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ εφαρμόηονται ι ςχεδιάηεται να εφαρμοςτοφν 
ανάλογεσ πολιτικζσ (ιδιαίτερα  ςτισ χϊρεσ του ευρωπαϊκοφ νότου), πιςτεφουμε πωσ 
απαιτείται να γίνει πράξθ ο αγωνιςτικόσ ςυντονιςμόσ όλων των ομοςπονδιϊν, 
όλων των εργαηομζνων, τθσ νεολαίασ και των κοινωνικϊν κινθμάτων των χωρϊν 
τθσ Ευρϊπθσ. 

Γνωρίηουμε πωσ αυτοί που ωφελοφνται από αυτζσ τισ πολιτικζσ είναι μόνο οι 
τράπεηεσ, τα χρθματιςτιρια και οι μεγάλεσ επιχειριςεισ. Είναι κακικον μασ να 
ανατρζψουμε αυτζσ τισ πολιτικζσ που διαλφουν τα εργαςιακά μασ δικαιϊματα, το 
κοινωνικό κράτοσ και τθ δθμόςια εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ. 

Προτείνουμε  να οργανωκοφν κινθτοποιιςεισ όπωσ απεργίεσ, διαμαρτυρίεσ, 
διαδθλϊςεισ, καταλιψεισ δθμοςίων κτιρίων και άλλεσ μορφζσ αγϊνα. Η ETUCE και 
θ EI μποροφν και πρζπει να αναλάβουν ζνα ςυντονιςτικό ρόλο ςε αυτό τον αγϊνα.  

Με τουσ κοινοφσ μασ αγϊνεσ μποροφμε να ανατρζψουμε τισ 
νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ ςτθν Ευρϊπθ. Πιςτεφουμε πωσ οι εργαηόμενοι κα 
νικιςουμε. Όλοι μαηί για μια άλλθ Ευρϊπθ. 

Προτείνουμε από τθ ςυνάντθςθ των Ευρωπαϊκϊν υνδικάτων που 
οργανϊνει θ ETUCE ςτισ Βρυξζλλεσ ςτισ 20/1/12 για τθν οικονομικι κρίςθ, να 
αποφαςιςτεί θ διοργάνωςθ μιασ κοινισ θμζρασ αγωνιςτικισ δράςθσ (μζςα ςτο 
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επόμενο δίμθνο) όλων των ευρωπαϊκϊν ςυνδικάτων ενάντια ςε αυτζσ τισ 
πολιτικζσ. Σθν  θμζρα αυτι μπορεί να πραγματοποιθκοφν απεργίεσ, διαδθλϊςεισ, 
ςτάςεισ εργαςίασ, καταλιψεισ δθμόςιων κτιρίων, ανάλογα και με τισ αποφάςεισ 
των εκνικϊν ομοςπονδιϊν. 

Προτείνουμε τα κφρια ςυνκιματα να είναι: 
- όχι ςτισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ ςτθν Ευρϊπθ 

 - όχι ςτα μνθμόνια και τισ πολιτικζσ κυβερνιςεων και τρόικασ (ΕΕ-ΕΚΣ-ΔΝΣ) 
 - ςτοπ ςτισ περικοπζσ ςτθν παιδεία και τθν υγεία 
 - όχι ςτισ μειϊςεισ των μιςκϊν και των ςυντάξεων 
 - όχι ςτισ απολφςεισ 
 - όχι ςτθν κατάργθςθ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ. 
 
 

 
 

 


