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 12η  ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 

19 - 22 Σεπτεµβρίου 2012 

Μόσχα 

 

«Η αξιοπρεπής  εργασία σε συνθήκες κρίσης. Κίνδυνοι και προκλήσεις για 

τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες. Αναζητώντας νέους τρόπους  αγώνα για τα 

δικαιώµατα των εργαζοµένων»  

 

Απόφαση της  Συνδιάσκεψης 

 

Η  12η  ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 

πραγµατοποιήθηκε στη Μόσχα από 19 έως 22 Σεπτεµβρίου 2012.  

Οι αντιπρόσωποι των 21 Συνδικάτων από 16 Πρωτεύουσες ασχολήθηκαν µε το θέµα 

της αξιοπρεπούς εργασίας σε συνθήκες κρίσης, τους κινδύνους  και τις προκλήσεις για 

τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες, καθώς και την αναζήτηση νέων τρόπων  αγώνα για τα 

δικαιώµατα των εργαζοµένων.  

Οι εκπρόσωποι εστίασαν σε κύριες πτυχές που περιλαµβάνονται σε αυτή την 

απόφαση: 

Η 12η ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών 

Πρωτευουσών επισηµαίνει: 

Οι  Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες παίζουν ηγετικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη των 

χωρών, καθώς περίπου το 10% του πληθυσµού της Ευρώπης ζει σε αυτές και τα 

συνδικάτα τους αποτελούν ένα σηµαντικό και αναγκαίο µέρος της δοµής των 

Ευρωπαϊκών  κοινοτήτων.    

Είναι σηµαντικό να ενισχύσουµε την βάση του Συνδικαλιστικού κινήµατος, 

επιδιώκοντας τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ 2020, προτείνοντας 

συγκεκριµένα µέτρα  για την επίτευξη αυτών των στόχων από την σκοπιά των 

πρωτευουσών. Αυτή αφορά στην απασχόληση, στην έρευνα και τεχνολογία, στην 
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κλιµατική αλλαγή και την ενεργειακή πολιτική, την εκπαίδευση και τον αγώνα ενάντια 

στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.  

Η 12η ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών 

Πρωτευουσών διακηρύσσει: 

Στην Ευρώπη όπως σε όλο τον κόσµο οι εργαζόµενοι πρέπει να εργάζονται σε 

συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας, όπως αυτή ορίσθηκε από την 87η Σύνοδο της 

∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.  

Σήµερα ωστόσο δεν µπορούµε να µιλάµε για αξιοπρεπή εργασία από τη στιγµή που 

εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο χάνουν τη δουλειά τους και υφίστανται 

περικοπές στους µισθούς τους. Τέτοια µέτρα δεν αποτελούν λύση στην κρίση που 

οφείλεται κυρίως  στην ανεξέλεγκτη  χρηµατοπιστωτική κερδοσκοπία.  

Παντού οι συνθήκες εργασίας που προβλέπονται στις συµβάσεις δεν τηρούνται 

πλέον. Κανονισµοί εργασίας και Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας δεν πληρούνται. 

Οι συνθήκες ζωής σε όλα τα επίπεδα των εργαζοµένων υποβαθµίζονται. Από την 

προσφορά εργασίας αποκλείονται ειδικότερα οι νέοι και οι µετανάστες, τα άτοµα µε 

αναπηρία και οι γυναίκες. Οι συλλογικές συµβάσεις δεν τηρούνται, η ανεργία 

αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης γίνεται όλο και µεγαλύτερη.  

Η µερική απασχόληση, η εργασία σύντοµης διάρκειας και άλλες  µορφές επισφαλούς 

εργασίας εξαπλώνονται. Οι άνεργοι και όσοι βρίσκονται κοντά στο όριο της φτώχειας 

ή κάτω από αυτό,  οδηγούνται στην απόγνωση και τον κοινωνικό αποκλεισµό.  

Σε πολλές χώρες παρατηρείται  άρνηση των τοπικών αρχών  και των εργοδοτών να 

προχωρήσουν σε διαπραγµατεύσεις µε τα συνδικάτα. Η άρνηση του «κοινωνικού 

διαλόγου» είναι πραγµατικότητα και οδηγεί στην επιδείνωση των εργασιακών 

σχέσεων και σε κοινωνικές εντάσεις. Τα συνδικάτα των Πρωτευουσών πρέπει να 

διαπραγµατευθούν όπου αυτό είναι δυνατόν τα επίπεδα της φορολογίας που 

εφαρµόζονται σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, προάγοντας την εφαρµογή 

κλιµακωτού φορολογικού συστήµατος. Επιπλέον, οι αρχές των πρωτευουσών 

µειώνουν τις δηµόσιες υπηρεσίες για τον πληθυσµό και η υιοθέτηση του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα προκαλέσει ακόµα περισσότερα προβλήµατα στην 

χρηµατοδότηση των δηµοσίων υπηρεσιών.  
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Οι εργοδότες δεν θέλουν να επανεπενδύσουν τα κέρδη τους για την δηµιουργία 

θέσεων εργασίας. Σε ότι µας αφορά δεν είµαστε διατεθειµένοι να διαπραγµατευθούµε 

τα θεµελιώδη εργασιακά δικαιώµατα που κατακτήθηκαν τον 20ο αιώνα. Οι αλλαγές 

που γίνονται  από τις κυβερνήσεις στην εργατική νοµοθεσία καταπατούν τα 

εργασιακά δικαιώµατα, υπονοµεύουν τις συµφωνίες και οδηγούν στην µείωση των 

µισθών και της απασχόλησης.  

Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας και η χειροτέρευση των οικονοµικών συνθηκών 

µπορούν να προκαλέσουν πραγµατική κοινωνική καταστροφή στο άµεσο µέλλον και 

µόνο  στο όνειρό µας θα βλέπουµε την αξιοπρεπή εργασία.  

Η 12η ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών 

Πρωτευουσών θεωρεί ότι: 

Κοινές πρωτοβουλίες των συνδικάτων των Πρωτευουσών µπορούν να βοηθήσουν τις 

χώρες µας να εφαρµόσουν την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας για το ξεπέρασµα 

της κρίσης και την αλλαγή της κατάστασης προς το καλύτερο.  

Οι πρωτοβουλίες µας: 

• Είναι αναγκαίο να αναπτύξουµε ένα συνεκτικό κοινωνικό πλαίσιο βασισµένο 

στην αξιοπρεπή εργασία και να προαγάγουµε την υλοποίησή της στις 

πρωτεύουσές µας µε γενικότερες προσπάθειες.  

• Είναι αναγκαίο να επικοινωνήσουµε µε τους νέους χρησιµοποιώντας 

σύγχρονες τεχνικές και να υλοποιήσουµε προγράµµατα για νέους 

συνδικαλιστές (συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών προγραµµάτων).  

• Στους εργαζόµενους που έρχονται στις πρωτεύουσες από άλλες χώρες πρέπει 

να παρέχεται  υποστήριξη και πληροφόρηση στη γλώσσα τους σε σχέση µε τα 

δικαιώµατά τους. 

• Συνεχίζουµε να συνεργαζόµαστε µε την Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία 

Συνδικάτων για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων ενάντια 

στην καταστολή των κυβερνήσεων και των εργοδοτών.  

• Καθήκον µας είναι να ενηµερώνουµε τους εργαζοµένους για τις αλλαγές στην 

εργατική νοµοθεσία και τα δικαιώµατά τους, για τις δράσεις και τα σχέδια των 

κυβερνήσεων και των εργοδοτών. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Εξ αιτίας 

αυτής της κατάστασης θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο να δηµιουργήσουµε 

κέντρα συµβουλευτικής και διαδικτυακής πληροφόρησης για τους 
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εργαζοµένους. Είναι αναγκαίο να συµβουλεύουµε τους εργαζοµένους για τις 

δυνατότητες εκπαίδευσης και απασχόλησης, για την κατάρτιση  των ανέργων 

και των εν δυνάµει ανέργων. Αυτοί που απολύονται λόγω της κρίσης πρέπει  

να βοηθηθούν να ξεπεράσουν το κοινωνικό σοκ. 

• Πρέπει να συνεχίσουµε να αναλύουµε τις καταστάσεις  που ανακύπτουν κατά 

την διάρκεια της κρίσης και να αναπτύξουµε καινοτόµα συνδικαλιστικά µέτρα 

που να τις αντιµετωπίζουν. 

 

Πρέπει να δράσουµε από κοινού  για να επιτύχουµε το στόχο. Έχοντας κατά νου   

τις πολιτικές της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας θα βοηθηθούµε να πάρουµε 

πρακτικά µέτρα για να υπερασπισθούµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και τα 

συµφέροντά τους που πλήττονται από την κρίση και να τα εφαρµόσουµε.  

 

Πρέπει να υποστηρίξουµε τους συνδικαλιστικούς αγώνες  στις πρωτεύουσες που 

αγωνίζονται ενάντια στις επιθέσεις που δέχονται οι εργαζόµενοι και έχουν 

εξαπολυθεί µε το πρόσχηµα της οικονοµικής κρίσης. 

 

Πρέπει να υποστηρίξουµε και να χτίσουµε την αλληλεγγύη για βασικούς 

εργατικούς αγώνες στις πρωτεύουσες (όλο και περισσότερο κατά των ιδίων 

πολυεθνικών που λειτουργούν στις πρωτεύουσές µας).  

 

Πρέπει  να υποστηρίξουµε τις εκστρατείες που οργανώνουν οι εργαζόµενοι στη 

βάση, στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες.  


