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ΗΜΕΡΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Τον τελευταίο χρόνο οι εργαζόµενοι της χώρας µας βιώνουµε την πιο βάρβαρη επίθεση σε βάρος του ει-
σοδήµατος, των ασφαλιστικών δικαιωµάτων, των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών και κοινωνι-
κών δικαιωµάτων µας.

Η Κυβέρνηση σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ και την Ε.Ε. µε πρόσχηµα τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα για τα
οποία δεν έχουν καµιά ευθύνη οι εργαζόµενοι και µε οδηγό το βάρβαρο µνηµόνιο καταργεί ιστορικές
κατακτήσεις των εργαζοµένων της κοινωνίας.

Την ίδια στιγµή ικανοποιεί τα αιτήµατα των εργοδοτών και των τραπεζιτών, αυτών δηλαδή που αύξησαν
τα υπερκέρδη τους και ευθύνονται για την κρίση, δίνει νέα προνόµια στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.
Οι κοινωνικές ανισότητες µεγαλώνουν, η ανεργία αυξάνεται, το εισόδηµά µας περιορίζεται, νέα φορολο-
γικά βάρη φορτώνονται στις πλάτες µας, τα δηµόσια αγαθά υποβαθµίζονται και εµπορευµατοποιούνται,
τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα καταργούνται, η οικονοµία οδηγείται σε ύφεση και όλο και περισσότεροι
οδηγούµαστε στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Ανάλογες πολιτικές µε βάση τις αποφάσεις της Ε.Ε. και του Συµφώνου Σταθερότητας εφαρµόζονται σε
πολλές χώρες της Ευρώπης.
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Η Ευρώπη που φηµιζόταν για το κοινωνικό κράτος, µέρα µε τη µέρα, χρόνο µε το χρόνο, γίνεται όλο και
περισσότερο Ευρώπη της ασυδοσίας της αγοράς των κερδοσκόπων και των τραπεζιτών, του περιορι-
σµού των κοινωνικών και συλλογικών δικαιωµάτων.

Η 29 Σεπτέµβρη 2010, που ορίστηκε ως µέρα δράσης των συνδικάτων ενάντια στη λιτότητα και την
ανεργία, µας δίνει την ευκαιρία να διαδηλώσουµε σ’ όλη την Ευρώπη ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πο-
λιτικές.

Με τον αγώνα µας µπορούµε να σταµατήσουµε την κοινωνική βαρβαρότητα, στην Ελλάδα, την κάθε
χώρα, σ’ όλη την Ευρώπη.

Για τους Έλληνες εργαζόµενους, που βρισκόµαστε µπροστά σε νέα επώδυνα µέτρα που περιλαµβάνον-
ται στο επικυρωµένο µνηµόνιο, η µέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία.

Συνεχίζουµε τον αγώνα
� Να ακυρώσουµε το βάρβαρο µνηµόνιο
� Να καταργήσουµε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που µειώνουν τα εισοδήµατά µας, τα ασφαλιστικά

µας δικαιώµατα, τις εργασιακές µας σχέσεις, τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά

∆ιεκδικούµε
� Την επαναφορά και διεύρυνση των µισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων µας
� Να ζούµε σε µια Ελλάδα και µια Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης της εργασίας, των ασφαλιστι-

κών και κοινωνικών δικαιωµάτων και όχι σε µια Ελλάδα και µια Ευρώπη των κερδοσκόπων των
τραπεζιτών, των πολυεθνικών και της ασυδοσίας της αγοράς

� OΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
� ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΜΕ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
7 ΟΚΤΩΒΡΗ 2010

OΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤHΡΙΟ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2010

ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠOΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕIΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
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