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Αθήνα, 9/12/09

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠ/ΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (FLC CGIL)
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της εκφράζει την ένθερμη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις των
Ιταλών εργαζομένων στην εκπαίδευση και την έρευνα.
Τα αιτήματά σας για την ουσιαστική αύξηση στους μισθούς, για την αύξηση της
χρηματοδότησης για τη δημόσια εκπαίδευση, για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού
συστήματος και για τη σταθερή απασχόληση, είναι και δικά μας αιτήματα.
Οι αγώνες όλων των εργαζομένων στην Ιταλία, στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη
για να μην πληρώσουν το βάρος της κρίσης οι εργαζόμενοι, αλλά εκείνοι που
δημιούργησαν την κρίση, είναι κοινοί.
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους αγώνες σας δεδομένου ότι η δική σας επιτυχία θα
είναι και δική μας.
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Προς όλες τις Ενώσεις-μέλη της ΕΙ και CSEE
Έκκληση για αλληλεγγύη από την Ιταλική Ομοσπονδία των εργαζομένων στους
τομείς της γνώσης FLC CGIL
Γενική Απεργία της FLC CGIL
Ρώμη, 11 Δεκεμβρίου
Όλο το διδακτικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εργάζεται
στον τομέα της γνώσης, και σε ολόκληρο το σύστημα της εκπαίδευσης και της
έρευνας υφίστανται σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που διεξάγονται από την
κυβέρνηση, μέσω της οποίας τα δικαιώματα της διαπραγμάτευσης και της
δημοκρατίας περιορίζονται, το σύστημα των δημοσίων σχολείων, των
πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων πρόκειται να διαλυθεί και
γίνονται περικοπές στη χρηματοδότηση και στις θέσεις εργασίας. Κατά
συνέπεια, αποκηρύσσουν το καθολικό δικαίωμα των πολιτών στην εκπαίδευση,
που εγγυάται το σύνταγμά μας. Προκειμένου να αντιμετωπίσει μια τέτοια
σοβαρή και επικίνδυνη επίθεση, η FLC CGIL αποφάσισε να καλέσει σε γενική
απεργία όλους όσοι ασχολούνται με τους τομείς της γνώσης, στις 11 Δεκεμβρίου.
Ακολουθούν εν συντομία οι βασικοί λόγοι για την απεργία:
Απεργούμε
•

Ενάντια στις περικοπές της χρηματοδότησης και του προσωπικού εξαιτίας του
νόμου για τα οικονομικά της κυβέρνησης Berlusconi.
• Ενάντια στην ανεπαρκή κατανομή κονδυλίων για την ανανέωση των εθνικών
συμβάσεων (12 ευρώ την επόμενη χρονιά), ώστε να αυξηθεί η αγοραστική
δύναμη των μισθών.
• Ενάντια στα σχέδια που στοχεύουν στην αποξήλωση του συστήματος της
δημόσιας εκπαίδευσης και έρευνας.
• Ενάντια στην έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την πρόσληψη των
εκατοντάδων χιλιάδων μη μονίμων εργαζομένων
• Ενάντια στο νόμο που αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και στοχεύει στη μείωση
των μισθών, των δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της προστασίας των
εργαζομένων.
• Υπέρ ενός σχεδίου επενδύσεων με επίκεντρο τους τομείς της γνώσης, με σκοπό
να βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει τη κρίση.
• Για την υποστήριξη της εργασίας μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής
προστασίας (των κοινωνικών παροχών).
• Για την υποστήριξη των εισοδημάτων των εργαζομένων μέσω της μείωσης της
φορολογίας τους.
• Για ένα ασφαλές σχολείο.
Η Γενική απεργία των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, των πανεπιστημίων των
ερευνητικών ινστιτούτων, των μουσικών ακαδημιών και των ακαδημιών καλών τεχνών
είναι η απάντηση που δίνει η FLC CGIL στην Κυβέρνηση, στον Υπουργό Παιδείας Gelmini,
στον Υπουργό Δημόσια Διοίκησης Brunetta, στο Υπουργό οικονομικών Tremonti, και στον
Υπουργό εργασίας Sacconi, οι οποίοι με τις αυταρχικές πολιτικές τους προσπαθούν να
επιρρίψουν το βάρος της ευθύνης στους λιγότερο προστατευμένους πολίτες, ενώ
καθιστούν τη χώρα φτωχότερη και περισσότερο αδύναμη.
Αγαπητοί συνάδελφοι σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη.
Joëlle Casa
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