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ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική κατεδάφισης και περικοπής των εργασιακών
δικαιωμάτων. Αλληλεγγύη με τους λαούς της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας

Η Ευρώπη βρίσκεται σε λανθασμένο δρόμο. Η οικονομική ύφεση και τα αυστηρά
προγράμματα λιτότητας πλήττουν την πλειονότητα των πολιτών διαμορφώνοντας μια
ζοφερή πραγματικότητα για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τρία χρόνια μετά την έναρξη της
οικονομικής κρίσης και της κρίσης χρέους που ακολούθησε την χρεωκοπία της Lehman
Brothers, στις ΗΠΑ το 2008. Η πολιτική της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της Επιτροπής
της ΕΕ οδήγησε στη διάλυση της κοινωνικής συνοχής θέτοντας σε κίνδυνο την δημοκρατία
στην ήπειρό μας. Η ανεργία και η φτώχεια αυξήθηκαν σε επίπεδα που φάνταζαν αδιανόητα
μερικά χρόνια πριν. Το γεγονός αυτό συνοδεύεται από μαζικές επιθέσεις στα εργασιακά και
στα συνδικαλιστικά δικαιώματα: η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων
αποδυναμώθηκε, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών
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περιορίστηκαν ή, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, καταργήθηκαν εντελώς, γεγονός που
αποτελεί καθαρή παραβίαση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η
μονομερής λιτότητα απειλεί τα κοινωνικά κεκτημένα και το μέλλον των παιδιών και των
νέων ανθρώπων. Αντί να γίνονται επενδύσεις στην παιδεία σε μια περίοδο κρίσης, οι
κρατικές δαπάνες για την παιδεία περικόπτονται. Καταργήσεις σχολικών μονάδων,
απολύσεις καθηγητών, περικοπές μισθών και συντάξεων, αύξηση του αριθμού των μαθητών
ανά τμήμα, αύξηση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, ιδιωτικοποίηση και αναθέσεις
έργων σε τρίτους είναι μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης ως
απάντηση στην οικονομική κρίση και την κρίση χρέους.
Ποιά είναι τα αποτελέσματα της λιτότητας στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία;
Ποιά είναι η απάντηση των συνδικάτων για την κρίση στην Ευρώπη;
Πώς μπορούμε μαζί να υπερασπιστούμε τα κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα στην
Ευρώπη;
Αυτά τα ερωτήματα θα συζητήσουμε με τους αντιπροσώπους εκπαιδευτικών συνδικάτων
από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, στις 17 Απριλίου 2012 στην
Φρανκφούρτη, στις 18 Απριλίου στην Κολωνία και στις 19 Απριλίου στο Ντόρτμουντ:
Manuela Mendonga (FENPROF – Πορτογαλία)
Θέμης Κοτσιφάκης (ΟΛΜ – Ελλάδα)
Pedro Gonzales (FE.CC.OO – Ισπανία)
Ulrich Thröne (GEW – Γερμανία) (στο Ντόρτμουντ: Sabine Graf – DGB NRW)
Πηγή: http://www.gew.de/Fuer_ein_soziales_Europa.html#PageTop
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