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Η παγκόσμια οικονιμική κρίση διαρκεί εδώ και πέντε χρόνια. Κυρίως στην νότια
Ευρώπη έχει επιφέρει μεγάλα πλήγματα σε ανθρώπους. Κατά κύριο λόγο είναι οι
εργαζόμενοι που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης, ενω οι υπαίτιοι στα
οικονομικά κέντρα και οι κάτοχοι μεγάλων περιουσιών έμειναν άθικτοι.
Η μονόπλευρη και σκληρή οικονομική λιτότητα επιδεινώνει την κρίση και
επιφορτίζει τους εργαζόμενους με ανυπόφορα βάρη. Ανησυχούν για τις θέσεις
εργασίας τους, αν δεν τις έχουν ήδη χάσει. Η ανεργία αυξάνεται συνεχώς, κυρίως
η ανεργία των νέων είναι ένα μεγάλο βάρος για τις συγκεκριμένες χώρες. Οι
αμοιβές μειώνονται, τα δικαιώματα των εργαζομένων καταστρατηγούνται, οι
συντάξεις και οι κοινωνικές παροχές περικόπτονται, παρόλο που σε συνθήκες
κρίσης ο κόσμος έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την κοινωνική ασφάλεια.
Τα δικαιώματα των εργαζομένων ανήκουν στα θεμελιώδη βασικά δικαιώματα.
Καταδικάζουμε την επίθεση κατά της αυτονομίας των συλλογικών συμβάσεων και
της κατάργησης δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν χρειαζόμαστε λιγότερα
δικαιώματα ή λιγότερη προστασία για τους εργαζόμενους, αλλά περισσότερη
δημοκρατία, κοινωνική ασφάλεια και δικαιοσύνη.
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Αντί να καταστρέψουμε την Ευρώπη κάνοντας περικοπές πρέπει να βρούμε
αλληλέγγυες λύσεις για την κρίση και ένα πρόγραμμα για ανάπτυξη και
απασχόληση. Αυτό δεν αφορά μόνο τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές
των συναδέλφων μας στην Ισπανία, στην Ελλάδα, την Ιρλάνδια ή στην
Πορτογαλία. Αυτή η κρίση δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα. Αν τα δικαιώματα των
εργαζομένων περικοπούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και η ζήτηση εξακολουθεί να
υποχωρεί, τότε η κρίση αργά ή γρήγορα θα φτάσει κι εδώ.
Το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ο κοινός στόχος μιας
δημοκρατικής και δίκαιας Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ισχυρά εργατικά συμβούλια
και συνδικάτα, προστασία της συμβασιακής αυτονομίας και τον σεβασμό των
στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μόνο με την αλληλεγγύη θα
μπορέσουμε να σταματήσουμε τις απαράδεκτες περικοπές των κοινωνικών
παροχών και την καταπάτηση των διαιωμάτων των εργαζομένων. Αγωνιζόμαστε
από κοινού για μια δίκαιη, δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη και μεταβιβάζουμε
στους συναδέλφους μας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες την συμπαράστασή μας.
Την Τετάρτη, 14. Νοεμβρίου 2012, θα δείξουμε εμείς την αλληλεγγύη μας με τις
συναδέλφισσες και τους συναδέλφους μας σε όλη την Ευρώπη και θα
διοργανώσουμε συλλαλητήρια στην Στουτγκάρδη.
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