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Προς 
1.- Οµοσπονδίες – Μέλη Α.∆.Ε.∆.Υ. 

2.- Νοµαρχιακά Τµήµατα της Α.∆.Ε.∆.Υ. 
 Συνάδελφοι, 
Από τις 4 έως τις 7 Μάη θα γίνει στην Αθήνα το 4ο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Φόρουµ. Πρόκειται για κορυφαίο πανευρωπαϊκό σταθµό 
του κινήµατος του Σιάτλ και της Γένοβα, του κινήµατος που αντιστέκεται 
στη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, τον πόλεµο, το ρατσισµό, την 
καταστροφή του περιβάλλοντος, το σεξισµό, την κρατική και διεθνή 
καταστολή. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα κοινωνικά κινήµατα 
βρεθήκαµε µαζί στις διεθνείς διαδηλώσεις κατά των G – 8, του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας, στην Πράγα, στη 
Γένοβα, στο Εβιάν, στις πολιορκίες των Συνόδων Κορυφής της Ε.Ε. στη 
Θεσσαλονίκη, στη Νίκαια, στη Σεβίλλη, στις Βρυξέλλες, στα µεγαλειώδη 
αντιπολεµικά συλλαλητήρια, στους πανεργατικούς αγώνες υπεράσπισης 
της κοινωνικής ασφάλισης, των σταθερών σχέσεων εργασίας, της 
δηµόσιας παιδείας και υγείας, στις κινητοποιήσεις ενάντια στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος, στους αγώνες κατά των τροµονόµων και 
της καταστολής. 

Πιστεύουµε ότι οι αγώνες των λαών θα βάλουν φρένο στις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνήσεων, στην απληστία των 
κεφαλαιοκρατών, στις ιµπεριαλιστικές διαθέσεις των ΗΠΑ και των 
συµµάχων. Οι µεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται το τελευταίο 
διάστηµα στην Ευρώπη, στη Γερµανία και ιδιαίτερα στη Γαλλία µας 
δείχνουν το δρόµο. 

Το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ θα είναι όµως και µια 
θαυµάσια ευκαιρία και µαζί εξαιρετική πρόκληση για τα κοινωνικά 
κινήµατα στο εσωτερικό της Ελλάδας. 

Ευκαιρία και πρόκληση πρώτα απ’ όλα για την ανάπτυξη του 
µεταξύ τους διαλόγου και γνωριµίας αλλά και της επικοινωνίας µε τον 
πλούτο των ευρωπαϊκών κοινωνικών κινηµάτων. 

Η πραγµατοποίηση όµως του 4ου Ευρωπαϊκού Φόρουµ συµπίπτει 
µε µια µεγάλη επίθεση που επιχειρείται στην Ελλάδα αλλά και στην 
Ευρώπη από την κυβέρνηση ενάντια στα εργασιακά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων. Η διευθέτηση του ωραρίου, η µείωση των ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων (70 Τράπεζες), οι µαζικές απολύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, η 
αναθεώρηση του Συντάγµατος, η εισοδηµατική πολιτική που 



υποβαθµίζει τους µισθούς και διευκολύνει τη συσσώρευση πλούτου για 
τους κεφαλαιούχους, η οδηγία ΜΠΟΛΚΕΣΤΑΪΝ είναι µέτρα που οδηγούν 
στην πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, στη φτώχια και την 
ανεργία. 

Οι εκδηλώσεις του Φόρουµ λοιπόν και ιδιαίτερα η µεγάλη 
διαδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 6 Μάη 2006 στην Αθήνα και στην 
οποία θα συµµετάσχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, θα είναι µια 
απάντηση των εργαζοµένων.   

Θεωρούµε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν κάθε λόγο να 
δώσουν µαζικά το «παρόν» στο 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ τόσο 
συµµετέχοντας στη µεγάλη διαδήλωση όσο και στις συζητήσεις για τα 
κοινωνικά προβλήµατα και τις εξελίξεις στην εργασία και στα κοινωνικά 
δικαιώµατα. 

Γνωρίζουµε βεβαίως ότι πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις  
συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Φόρουµ, διοργανώνοντας µάλιστα σηµαντικές συζητήσεις για τα διάφορα 
προβλήµατα. 

Πιστεύουµε ότι όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να 
λάβουν µέρος ενεργά ανταλλάσσοντας την εµπειρία τους µε τους 
Ευρωπαίους συναδέλφους σε θέµατα υγείας, παιδείας, λειτουργίας 
δηµοσίων υπηρεσιών, εργασιακών σχέσεων, συνδικαλιστικών κλπ 
αναπτύσσοντας το δικό τους προβληµατισµό, τα δικά τους αιτήµατα. 

Για να µπορέσουν να διοργανωθούν αποτελεσµατικά οι 
εκδηλώσεις απαιτείται εκτός των άλλων και οικονοµική ενίσχυση 
για κάλυψη των αναγκών (εξοπλισµός, έντυπο υλικό, φιλοξενία, 
διερµηνεία) αφού, εκτιµάται (σύµφωνα µε  έως τώρα συµµετοχές) 
ότι θα συµµετέχουν πάνω από 10.000 µέλη αντιπροσωπειών απ’ 
όλο τον κόσµο.  

Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί «Επιτροπή διαχείρισης  του 4ου 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ», στην οποία από την Α.∆.Ε.∆.Υ. 
συµµετέχει ο συν. Κώστας Γιακουµάκης. 

Εκτιµώντας όλοι τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σαν 
εργαζόµενοι και θεωρώντας ότι είναι βέβαιη η ευαισθησία µας απέναντι 
σε συµµετοχικά και διεκδικητικά εγχειρήµατα όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Φόρουµ, ζητούµε τη λήψη απόφασης απ’ όλες τις 
Οµοσπονδίες αλλά και τους πρωτοβάθµιους συλλόγους για 
ενεργή συµµετοχή στις διαδικασίες αλλά και οικονοµική στήριξη 
σ’ αυτή την προσπάθεια. 

(Αριθµός Λογαριασµού 260 00 200 2 001177 ALPHA BANK – 
υποκατάστηµα Αγίου Κωνσταντίνου).   

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 
                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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