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Αθήνα, 8/2/06

Πανευρωπαϊκή µέρα δράσης ενάντια στην Οδηγία Μπολκεστάιν !
Το Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου, συνδικάτα, κοινωνικά κινήµατα, κινήσεις και
οργανώσεις κινητοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη για να αποσυρθεί η Οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πάρει το όνοµα του εισηγητή της, επιτρόπου
Μπολκεστάιν. Η οδηγία Μπολκεστάϊν συνιστά σοβαρή απειλή για τα πιο στοιχειώδη
κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα. Καλύπτοντας όλο το φάσµα των δηµόσιων
υπηρεσιών, επιδιώκει και προωθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση την ιδιωτικοποίησή
τους (παιδεία, υγεία κ.τ.λ.) µέσω της εισαγωγής παντού του «ελεύθερου και
ανόθευτου» ανταγωνισµού και της µετατροπής των δηµόσιων αγαθών σε
εµπορεύµατα, µε την απορρύθµιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και την
πλήρη υποταγή της κοινωνικής ασφάλισης στις επιταγές της αγοράς.
Κύριο και κεντρικό της όπλο είναι η περίφηµη «αρχή της χώρας καταγωγής».
Αυτή η αρχή σηµαίνει ότι κάθε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες είναι ελεύθερη να
εφαρµόσει στη χώρα όπου δραστηριοποιείται τους κοινωνικούς κανόνες (νοµοθεσία)
της χώρας που επιλέγει ως έδρα της!
Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να ζήσουµε την «εισαγωγή» στη χώρα µας
εργαζοµένων από τις νέες χώρες µέλη της Ε.Ε., που θα εργάζονται και θα αµείβονται
σύµφωνα µε το ισχνό µέχρι ανύπαρκτο εργασιακό και κοινωνικό καθεστώς
προστασίας των εργαζοµένων που ισχύει στη δική τους χώρα. Με αυτό τον τρόπο θα
συµπιεστούν προς τα κάτω όχι µόνο οι µισθοί, αλλά το σύνολο των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων και θα «εισάγεται» ανεργία στις χώρες υποδοχή αυτών των
εργαζοµένων.
Ο νεοφιλελευθερισµός στην πιο ακραία µορφή του!
Για να διαδηλώσουµε την απόλυτη και ισχυρή αντίθεσή µας στον
επαπειλούµενο εργασιακό – κοινωνικό µεσαίωνα και να υπερασπίσουµε τα
εργασιακά µας δικαιώµατα, καλούµε όλες και όλους του εκπαιδευτικούς να
συµµετάσχουν στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας το Σάββατο, 15 Οκτώβρη 13:00,
στην Αθήνα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β. Σοφίας 3)
Να αποσυρθεί τώρα η οδηγία Μπολκεστάιν !
Όχι στην ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών.
Όχι στην υπονόµευση των εργατικών δικαιωµάτων.
Όχι στην παιδεία της αγοράς.
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

