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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2003
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνεχίζουµε τον αγώνα
ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισµό, τη φτώχεια
και τον πόλεµο
Για
Ειρήνη
Κοινωνική δικαιοσύνη
Στήριξη της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης
Υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωµάτων µας
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η φετινή Πρωτοµαγιά σηµαδεύτηκε από την απροσχηµάτιστη εισβολή στο Ιράκ των ΗΠΑ
και των εταίρων τους. Ο νέος αυτός ιµπεριαλιστικός και απάνθρωπος πόλεµος ξεσκεπάζει την
υποκρισία των ισχυρών της γης, που προφασίζονται ασύστολα την ελευθερία, την ειρήνη και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα για να προωθήσουν τα πιο ταπεινά και ιδιοτελή συµφέροντά τους.
Η βαρβαρότητα του πολέµου από τη µια και η εκπαίδευση της αγοράς από την άλλη,
που προωθούν στον παγκόσµιο χώρο οι ίδιοι κύκλοι, αποτελούν δύο αποκρουστικές όψεις της ίδιας,
πολιτικής. Μιας πολιτικής χωρίς ηθικούς φραγµούς και δεσµεύσεις, που δεν έχει στο επίκεντρο της
τον άνθρωπο αλλά το άνοµο κέρδος.
Ένα ισχυρό κύµα αµφισβήτησης αντιπαρατίθεται σε αυτή την πολιτική στην Ελλάδα
και στον παγκόσµιο χώρο και σπάζει µε τόνους αισιοδοξίας το γκρίζο φόντο. Οι πρώτες
κινητοποιήσεις αντίστασης στη Νίκαια, στο Πόρτο Αλλέγκρε, στη Γένοβα, και οι πιο πρόσφατες
στη Φλωρεντία, στο Ναύπλιο, στην Αθήνα, το µεγαλειώδες αντιπολεµικό κίνηµα του λαού και της
νεολαίας, µε τον πρωταγωνιστικό ρόλο των µαθητών και των µαθητριών µας, το κίνηµα κατά της
παγκοσµιοποίησης και της πολιτιστικής ισοπέδωσης που εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσµο, δείχνουν
την απάντηση των λαών σε αυτούς τους σχεδιασµούς. Τα συνθήµατα «οι άνθρωποι πάνω από τα
κέρδη» και «η παιδεία πάνω από τα κέρδη», που βροντοφωνάζουν εκατοµµύρια άνθρωποι σε
αυτές τις κινητοποιήσεις , αποτελούν τον άξονα των διεκδικήσεών µας και στο συνδικαλιστικό µας
χώρο.
Η συνένωση των δυνάµεων της εργασίας, της πολιτιστικής δηµιουργίας και η
δραστηριοποίησή µας για την κοινωνική ανάπτυξη, την κατοχύρωση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων για όλους, την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών, είναι η δική µας απάντηση στη
σύγχρονη κοινωνική πρόκληση. Είναι δική µας υπόθεση η διασφάλιση και η διεύρυνση των
εργασιακών µας δικαιωµάτων και κατακτήσεων, η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της
ευηµερίας. Και εδώ είναι καθοριστικός ο ρόλος µας ως εργαζοµένων και εκπαιδευτικών.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση εφαρµόζει µια πολιτική που έχει διευρύνει τις ανισότητες, την
ανεργία,την αυθαιρεσία του µεγάλου κεφαλαίου, τη λιτότητα για τους εργαζόµενους. Με

file://E:\ptotomagia03.htm

5/8/2004

Ο ιµπεριαλιστικός και απάνθρωπος πόλεµος που εξαπόλυσαν οι ΗΠΑ και οι εθελ...

Σελίδα 2 από 2

διαδοχικούς νόµους φαλκιδεύει τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα,
απορρυθµίζει τις εργασιακές µας σχέσεις. Η θέση µας υποβαθµίστηκε σε αυτή την κρίσιµη για τον
κλάδο µας και τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση περίοδο.
Καθώς ξεδιπλώνεται και στη χώρα µας µια αντιλαϊκή πολιτική που απειλεί να ακυρώσει
σοβαρές κατακτήσεις των εργαζοµένων, καθώς επίσης η σκιά ενός ιµπεριαλιστικού πολέµου
βαραίνει πάνω στους λαούς του κόσµου, απαιτείται να προχωρήσουµε σε νέους ενωτικούς αγώνες.
Αγωνιζόµαστε για :
-12χρονη ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ για όλα τα παιδιά, που θα αναπτύσσει
όλες τις ικανότητες-κλίσεις τους, θα παρέχει ουσιαστική µόρφωση, θα αµβλύνει τις κοινωνικές
ανισότητες, θα διαµορφώνει σκεπτόµενους, ελεύθερους και δηµοκρατικούς πολίτες
-κρατικές δαπάνες για την Παιδεία που θα φθάνουν 5% του ΑΕΠ
-να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Γ.Σ.Ε.Ε.- Α.∆.Ε.∆.Υ- Ε.Κ.Α
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1η ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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