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10Η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ 

 16, 17, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

ΑΘΗΝΑ 

 

 

Συµπεράσµατα για την κρίση   

 

1.  Η 10η Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊών Πρωτευουσών 

που οργανώθηκε στην Αθήνα από 16-17 Σεπτεµβρίου 2010, 

δεσµεύεται πλήρως να στηρίξει τις πρωτοβουλίες  των 

κινητοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Συνδικάτων (ΣΕΣ) 

αρχής γενοµένης µε την 29η Σεπτεµβρίου 2010, όχι µόνο για το 

ξεπέρασµα της κρίσης αλλά  επίσης  για την δίκαιη κατανοµή των 

θυσιών που συνδέονται µε το ξεπέρασµά της.   

2.   Ζούµε  σε µια εποχή  παγκόσµιας πολιτικής, οικονοµικής  και  

κοινωνικής κρίσης. Η απλή εθνικοποίηση των απωλειών των τραπεζών 

δεν βοηθάει την πραγµατική οικονοµία ούτε τον κόσµο.  Με την κρίση 

και  στο όνοµά της, µεγαλώνει η ανεργία, γίνεται επίθεση στο σύνολο 

των δικαιωµάτων και στην προστασία των εργαζοµένων, 

ενθαρρύνεται η µείωση των  µισθών και των συντάξεων. Πρόκειται 

για ένα µοντέλο που χρησιµοποιεί  τους δηµόσιους πόρους  για να 

σώζει τις τράπεζες και τις ιδιωτικές  εταιρείες, που αυξάνει το δηµόσιο 

έλλειµµα σε βάρος των  δηµοσίων πολιτικών, των δηµοσίων  

υπηρεσιών και επενδύσεων.    
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3.  Υπό την πίεση  των οικονοµικών αγορών που αποσταθεροποιούνται      

λόγω της κρίσης του φιλελεύθερου συστήµατος, οι ευρωπαϊκές  

κυβερνήσεις θέλουν να επιβάλουν δρακόντειες πολιτικές λιτότητας 

πορκειµένου να επανέλθουν στα όρια του ελλείµατος του 3% του ΑΕΠ 

και του δηµόσιου χρέους  στο 60%.  Το κοινωνικό ευρωπαϊκό µοντέλο 

που θέλουµε δεν πρέπει να επιτρέψει την κοινωνική οποσθοδρόµηση  

σε όλες τις χώρες.   

4.   Οι τράπεζες τείνουν να εκµεταλλευθούν την δράση των  ευρωπαϊκών 

θεσµών.  Η καθυστέρηση  αντίδρασης στην περίπτωση της ελληνικής 

κρίσης εξασθένησε πεταιτέρω την ζώνη του ΕΥΡΩ. Η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα  που δάνειζε χρήµατα  στις τράπεζες µε ιδιαιτέρως 

χαµηλά επιτόκια, δεν δανείζει  απ’ ευθείας χρήµατα στις χώρες που 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Οι χώρες που έγιναν όµηροι των ιδιωτικών 

τραπεζών και  των επενδυτικών κεφαλαίων παγιδεύτηκαν σε αυτό  και  

αποτελούν µία ακόµη ευκαιρία  για εγγυηµένα κέρδη. Είναι αναγκαία η 

ισχυροποίηση του πολιτικού ελέγχου επί των τραπεζών.   

 

5.   Στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών  κρατών, παρατηρείται  

απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, κάτι που ικανοποιεί τις 

ανάγκες των πολυεθνικών. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 

ανακοίνωσαν την οικονοµική τους πολιτική που συνίσταται  στον 

περιορισµό του δικαιώµατος στην εργασία και των κοινωνικών  

δικαιωµάτων, µε µέτρα που αφορούν: στην αλλαγή των ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης, στον περιορισµό των δηµοσίων επενδύσεων, στην 

µείωση του κρατικού ελλείµµατος, στο πάγωµα ή την µείωση των 

µισθών και των συντάξεων, στο γκρέµισµα και την κατάργηση της 

απασχόλησης στις δηµόσιες υπηρεσίες.   

6.   Αυτές  οι πολιτικές  αποτελούν την βάση των εύκολων και µε  

λιγότερο κόστος απολύσεων που χρηµατοδοτούνται στην πλειονότητά 

τους από τις δηµόσιες υπηρεσίες.  
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7.   Οι κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές πλήττουν πρωτίστως τους 

νέους, τις γυναίκες, τους ανέργους και τους ηλικιωµένους.   

8.   Για την προώθηση  µιας  κοινής  ευρωπαϊκής φορολογικής πολτικής 

χρειάζεται η ενρµόνιση των φορολογικών κανόνων των επιχειρήσεων, 

η ενίσχυση του αγώνα  ενάντια στην φοροδιαφυγή στα Κράτη Μέλη 

σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, µια µεταρρύθµιση του τραπεζικού 

και οικονοµικού συστήµατος διεθνώς και η κατάργηση των 

φορολογικών παραδείσων.   

9.   Χρειάζεται η δηµιουργία ενός νέου µοντέλου  παραγωγής, βασισµένου 

στην ποιότητα και την σταθερή εργασία το οποίο να βασίζεται στην 

βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών.  

10.   Αυτό το νέο µοντέλο ανάπτυξης, µε περισσότερες επενδύσεις στην 

τεχνολογία, την καινοτοµία και µια βελτιωµένη δηµόσια εκπαίδευση 

για τους εργαζοµένους, θα κάνει την ευρωπαϊκή οικονοµία πιο 

ανταγωνιστική. Χρειάζεται επίσης ενίσχυση των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων των συνδικαλιστών.   

11.   ∆εν δεχόµαστε  θυσίες  στο όνοµα της οικονοµίας  αλλά µια οικονοµία 

στην υπηρεσία  των λαών και των Ευρωπαίων εργαζοµένων.  

12.   Έχει έρθει η στιγµή  του κοινού αγώνα,  για την εγκαθίδρυση  ενός 

µοντέλου που θα βασίζεται στις ανάγκες των ευρωπαίων εργαζοµένων 

και όχι  σε αυτές των κερδοσκόπων.  

13.   Να επιβληθεί ειδικός φόρος  επί των κερδοσκοπικών κεφαλαίων         

(φόρος Tobin). 

14.  Να υπάρξει µία άλλη πιστωτική πολιτική που θα βασίζεται στη 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις  κεντρικές εθνικές τράπεζες.   

15.   Η 10η ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη, καλεί τα συνδικάτα των Ευρωπαϊκών 

Πρωτευουσών να αναπτύξουν στις περιοχές τους πολιτικές και 

πρωτοβουλίες  συναφείς  µε τις γενικές επιλογές του Ευρωπαϊκού και 
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παγκόσµιου συνδκαλιστικού κινήµατος, µε στόχο την αποκατάσταση 

των επισφαλών εργαζοµένων, των επανένταξη των απολυµένων  

στην αγορά εργασίας  και εν τέλει την δηµιουργία  συνθηκών για ένα 

νέο και ποιοτικό µοντέλο εργασίας.   

 

 


