
Για μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη! 
Ενάντια στα διατάγματα της Τρόικα και της κυριαρχίας των χρηματοοικονομικών 
αγορών! 
 
Η GEW χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Δράσης από τις 17 έως τις 
19 Μαΐου 2012 στη Φρανκφούρτη/Main. Καλεί τα μέλη της να υποστηρίξουν τις 
προετοιμασίες στις διαφορετικές περιφέρειες και να συμπεριλάβουν τα αιτήματα των 
ενώσεων. 
 
Πιστά στο σύνθημα «Σώστε το ευρώ και μειώστε τα χρέη» οι μισθοί και οι συντάξεις 
μειώνονται, οι κοινωνικές παροχές περικόπτονται, οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις 
αποκλείονται και τα δικαιώματα εργαζομένων περιορίζονται. Στην Ελλάδα αυτές οι εξελίξεις 
είναι ιδιαίτερα δραματικές· το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
συνδικάτων και των εργοδοτών μόλις απαγορεύθηκε εντελώς. Αυτό αποτελεί μια κραυγαλέα 
παραβίαση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ολόκληρα  έθνη τίθενται υπό 
την πολιτική περικοπών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το αποκαλούμενο «δημοσιονομικό σύμφωνο» 
περιορίζει σοβαρά τα δημοκρατικά δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των κρατών, και τα 
αντικοινωνικά σχέδια λιτότητας και οι τιμωρίες επιβάλλονται σε αυτούς όταν αντιστέκονται. 
Αντί της ρύθμισης της ισχύος των χρηματοοικονομικών αγορών, το δημοσιονομικό σύμφωνο 
ψηφίστηκε στις 25 από τις 27 χώρες της ΕΕ - αυξάνοντας τη δύναμη των 
χρηματοοικονομικών αγορών ακόμα περαιτέρω. Γι’ αυτό το λόγο η GEW απορρίπτει αυτό 
το δημοσιονομικό σύμφωνο! 
 
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι στα πρόθυρα της ίδιας εμπειρίας με την Ελλάδα: μαζική 
ανεργία, εξασθένηση μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας, επιπλέον περικοπές στα συστήματα 
εκπαίδευσης και υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και στις δημόσιες επενδύσεις (π.χ. για τα 
δημόσια κολυμβητήρια, τις βιβλιοθήκες). Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της δημόσιας 
ιδιοκτησίας (π.χ. κατασκευή κατοικίας) πρέπει να αναμένεται από αυτή την πολιτική. 
 
Οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και της οικονομικής κρίσης από το 2008 έχουν πέσει 
σίγουρα πάνω στους εργαζόμενους, στους νέους και στους κοινωνικά μειονεκτούντες. Μια 
τέτοια πολιτική θα οδηγήσει στον κοινωνικό διχασμό: η ανεργία και η ένδεια έχουν αυξηθεί σε 
ένα αφάνταστο βαθμό στην Ευρώπη εδώ και μερικά έτη. Αντί της επένδυσης στην 
εκπαίδευση κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση 
ελαττώνονται.  Κλείσιμο των σχολείων, απολυμένοι εκπαιδευτικοί, περικοπές των μισθών και 
των συντάξεων, αύξηση του αριθμού των μαθητών και του αριθμού των ωρών εργασίας, 
ιδιωτικοποιήσεις και εξωτερικές αναθέσεις – με αυτόν τον τρόπο οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη 
απαντούν στη χρηματοπιστωτική κρίση και στην κρίση χρέους.  
 
Στη Γερμανία οι συνάδελφοι στις δημόσιες υπηρεσίες δε  έχουν λάβει αυξήσεις μισθού εδώ 
και χρόνια. 
 
Ως κομμάτι του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Κινήματος αντιμετωπίζουμε αυτήν την 
αυταρχική, νεοφιλελεύθερη πορεία με μια διαφορετική πολιτική. Για μια αλλαγή της πορείας 
στην Ευρώπη επομένως απαιτούμε: 
 
1.     Μία αποτελεσματική ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών προκειμένου να εκλείψει 
η εστία της κερδοσκοπίας. Οι αποκαλούμενες «τράπεζες σε σχέση με το σύστημα», δηλ. 
τράπεζες που είναι τόσο μεγάλες ώστε η αποτυχία τους πρέπει να αποτραπεί από το κράτος, 
πρέπει να συνθλιβούν. Τα οικονομικά προϊόντα απαιτούν αυστηρή ρύθμιση και έλεγχο. 
 
2.      Τα κράτη στην Ευρώπη χρειάζονται μια βιώσιμη προστασία των οικονομικών 
ιδρυμάτων τους. Αυτό απαιτεί ένα μακροπρόθεσμο, μελλοντικό πρόγραμμα που 
περιλαμβάνει τις επενδύσεις στις βιώσιμες βιομηχανίες και τις υπηρεσίες. Οι δαπάνες και οι 
προσπάθειες στην εκπαίδευση πρέπει να αυξηθούν αρκετά σε όλη την Ευρώπη. 
 
3.      Αναδιανομή του πλούτου και τέλος στην αποστράγγιση των δημόσιων 
προϋπολογισμών! Δεδομένου ότι οι φορολογικές μειώσεις κατά τη διάρκεια των παρελθόντων 



ετών κατέστρεψαν την οικονομική κατάσταση των δημόσιων ταμείων, τα ιδιωτικά κεφάλαια 
αυξήθηκαν. Θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτήν την τάση. 
 

4. Παλεύουμε και ενισχύουμε τη δημοκρατική αυτοδιάθεση. Αρνούμαστε τα 
αντιδημοκρατικά διατάγματα της Τρόικα και της κυριαρχίας των 
χρηματοοικονομικών αγορών. 

 
      Για μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη! 

 
Οι ευρωπαϊκές Ημέρες Δράσης θα πραγματοποιηθούν από τις 17 μέχρι τις 19 
Απριλίου 2012 στη Φρανκφούρτη/M.   
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες στο: 
www.blockupy-frankfurt.org 
 
Βασικές πληροφορίες για την κρίση του ευρώ στο: www.gew.de/Eurokrise.html 
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