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Αγαπητοί συνάδελφοι 
Σας στείλαμε ήδη τη τελευταία απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, η οποία 

αναλύει την κατάσταση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι 
στην Ελλάδα. Όπως τονίζαμε σε αυτή, πιστεύουμε πως η Ελλάδα είναι μόνο η αρχή. Σε 
ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμόζονται ή σχεδιάζεται να εφαρμοστούν ανάλογες 
πολιτικές (ιδιαίτερα  στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου). Πιστεύουμε πως απαιτείται να 
γίνει πράξη ο αγωνιστικός συντονισμός όλων των ομοσπονδιών των χωρών της 
Ευρώπης. Η ETUCE και η EI μπορούν και πρέπει να αναλάβουν ένα συντονιστικό ρόλο 
σε αυτό τον αγώνα.  

Καλούμε όλες τις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών σε όλες τις χώρες να συντονιστούμε 
σε τέτοια αγωνιστική προοπτική. Χρέος μας είναι να ακυρώσουμε αυτές τις πολιτικές  
που ανατρέπουν τα εργασιακά μας  δικαιώματα, διαλύουν το «κοινωνικό» κράτος και 
τη δημόσια εκπαίδευση στην Ευρώπη. 

Όπως είναι γνωστό στις 25 Μάρτη 2011 θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος; Κορυφής 
των ηγετών των χωρών της ΕΕ και θα ληφθούν αποφάσεις, στο όνομα της 
οικονομικής κρίσης, που θα χειροτερέψουν τη ζωή όλων των εργαζομένων στην 
Ευρώπη. Ήδη η ETUC και η ETUCE οργανώνουν πανευρωπαϊκή διαδήλωση στη 
Βουδαπέστη στις 9/4/11, ημέρα που συνεδριάζει το ECOFIN. 

Κατά τη γνώμη μας δεν φτάνει αυτό. Σας καλούμε να οργανώσουμε γύρω από 
αυτές τις ημερομηνίες από κοινού, αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης που μπορεί να περιλαμβάνουν απεργίες, διαδηλώσεις, παραστάσεις 
διαμαρτυρίας, άλλες εκδηλώσεις και έκδοση ενημερωτικού υλικού. 

Ο κοινός μας αγώνας σε όλη την Ευρώπη μπορεί να ακυρώσει τις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι εργαζόμενοι θα νικήσουμε.  
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