
Απόφαση της ∆ιαρκούς Συνδιάσκεψης των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών 

Πρωτευουσών 

 

Παρίσι 14,15 και 16 Οκτωβρίου 2009 

 

Η 9η ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Πρωτευουσών της Ευρώπης έλαβε χώρα στο 

Παρίσι στις 14,15 και 16 Οκτωβρίου 2009 στην συγκυρία της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης 

που συνεχίζει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στους µισθωτούς και του ανέργους.  

 

Αυτή η κρίση πλήττει ειδικότερα τις οµάδες που η Συνδιάσκεψή µας επέλεξε να θέσει στο 

επίκεντρο των εργασιών της, δηλαδή τους νέους και  τους µετανάστες εργαζοµένους, που έχουν 

ισχυρή παρουσία στις περιοχές των Πρωτευουσών.  

 

Η Συνδιάσκεψη εστίασε την προσοχή της σε δύο θέµατα που είχαν  ήδη συµφωνηθεί:  

Η απασχόληση των νέων, η κατάσταση της µετανάστευσης στις περιοχές των 

πρωτευουσών.  

Η συζήτηση  έδειξε ότι υπάρχει ευρεία συµφωνία στις διαπιστώσεις  της σύνθεσης. Για τον λόγο 

αυτό δεν θα αναφερθούµε παρά στα σηµεία που ανεδείχθησαν µε έµφαση στις συζητήσεις και τις 

νέες συµβολές.  

 

Ι. Η απασχόληση των νέων  

Η  επισφαλής κατάσταση των νέων αποτελεί οµόφωνη διαπίστωση, και αυτό αφορά σε όλους 

τους τοµείς: απασχόληση, εκπαίδευση, κατοικία κλπ. Όλα αυτά επιδεινώνονται από την κρίση. 

Όλες οι οργανώσεις διαπιστώνουν ότι η κατάσταση των νέων είναι πιο υποβαθµισµένη στις 

περιοχές των πρωτευουσών σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα.  

Η υποβάθµιση της απασχόλησης και η ανεργία είναι προφανώς στο επίκεντρο αυτής της 

κατάστασης. Όλες οι οργανώσεις αναζητούν τρόπους ενίχυσης των δεσµών µε την νεολαία. 

 

ΙΙ. Η κατάσταση της µετανάστευσης  

Η Συνδιάσκεψη: 

 Υπογράµµισε ότι είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουµε την συµβολή της µετανάστευσης στην 

οικονοµία και τον πολιτισµό.  

 Ανέδειξε  την ανάγκη να διασφαλισθεί η ιδότητα των δικαιωµάτων στην εργασία και στην 

κοινωνία. Η νοµιµοποίηση των εργαζοµένων που δεν διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα 

είναι απαραίτητο στοιχείο αυτής της διασφάλισης.  
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 Επέµεινε επίσης για την ανάγκη µιας πραγµατικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

µετανάστευση και µια πολιτική  ένταξης, ειδικότερα µε το δικαίωµα  ψήφου.  

 Ανέδειξε την ανάγκη συνεργασίας για την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης.  

 Επέµεινε στο γεγονός ότι τα συνδικάτα πρέπει να παίξουν έναν µείζονα ρόλο ενάντια 

στον ρατσισµό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις.  

Οι συµµετέχοντες  επέµειναν ιδιαιτέρως στην ανάγκη να δοθεί µια νέα πνοή σε αυτή την 

Συνδιάσκεψη και ένα νέο εύρος. 

 

Έγινε αναφορά σε πολλές δράσεις:  

Πρώτον: Στη κατεύθυνση της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), η οποία έκανε 

παρέµβαση  στην παρούσα Συνδιάσκεψη µετά από πρόσκλησή µας και είχε αξιόλογη παρουσία.  

Αυτό αποτέλεσε  µια ευκαιρία για µας να ζητήσουµε  εκ νέου από την ΣΕΣ να αναγνωρίσει τη 

πρωτοβουλία µας ξεκινώντας από την αναγνώριση της  ιδιοµορφίας των περιοχών των 

πρωτευουσών.  

∆εύτερον: Το ενδεχόµενο µιας συνεργασίας  µε την Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης. 

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης απάντησε θετικά στην πρότασή µας 

για συνεργασία. Πρότεινε επίσης να συναντηθούµε και µας κάλεσε στην προσεχή σύσκεψη που 

θα γίνει στο Belfort. Η Συνδιάσκεψη αποφάσισε να απαντήσει θετικά στις προτάσεις της 

Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης.  

Τρίτον:  Πολλοί παρεµβαίνοντες επέµειναν στην ανάγκη κοινής δράσης στο διάστηµα ανάµεσα 

σε δύο συνδιασκέψεις. Από αυτό γεννήθηκε η ιδέα µιας κοινής  πρωτοβουλίας που να αφορά 

στην  νεολαία, θέµα σχετικό µε το περιεχόµενο της συνδιάσκεψης.  

Η Συνδιάσκεψη δεσµεύεται το 2010 να αναλάβει µια πρωτοβουλία που να αφορά απευθείας στους 

νέους και τις οργανώσεις τους.  

Τέταρτον: Η επιθυµία να διοργανώνεται κάθε χρόνο η Συνδιάσκεψη εκφράσθηκε ξεκάθαρα και οι 

προτάσεις που έχουν γίνει  αφορύν  την Αθήνα για το 2010 και την Κοπενχάγη για το 2011.  
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