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Mensagem de Solidariedade do Conselho Sindical do 
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dia 14 de Novembro de 2012 
 
Colegas, Companheiros, Camaradas, 
 

Os membros do Conselho do Sindicato Unido do Serviços ver.di - órgão máximo do 
nosso sindicato no interregno entre os congressos sindicais - debateram a política de 
austeridade e seus efeitos nefastos em muitos países da Europa, sobretudo no Sul, e 
manifestam seu apoio às ações e greves da Jornada de Luta Europeia no dia 14 da 
Novembro. 

Em cooperação com os seus parceiros sindicais na Áustria e Suíça, o sindicato ver.di 
está a realizar atos públicos e a debater, em muitas empresas, o endividamento 
público e as nossas propostas sindicais alternativas.  

O crise económica e financeira global já dura mais de cinco anos. Sobretudo no Sul 
da Europa as pessoas sofrem os impactos de uma crise pela qual não são 
responsáveis. Enquanto os trabalhadores carregam o fardo pesado, os responsáveis 
pela crise nos centros financeiros e os proprietários de grandes fortunas escapam 
ilesos. 

A política de austeridade rigorosa e unilateral agrava a crise e cria condições 
insuportáveis para os assalariados. Quem ainda não perdeu o emprego teme que será 
o próximo a ser despedido. A taxa de desemprego está em franco crescimento e o 
desemprego juvenil torna-se um peso cada vez maior. Em tempos de crise, a proteção 
social é mais necessária que nunca. Não obstante, os salários são reduzidos, os 
direitos dos trabalhadores, aniquilados, e o valor das reformas e dos benefícios 
sociais, diminuído.  

Os direitos dos trabalhadores são direitos fundamentais. Rechaçamos a investida 
contra as negociação coletiva e as tentativas de aniquilar os direitos dos 
trabalhadores. A redução dos direitos e da proteção social dos trabalhadores não é a 
resposta certa. Precisamos de mais democracia, segurança, proteção e justiça social.  
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Em vez da política de austeridade que vai levar a Europa ao abismo, urge encontrar 
soluções solidárias e um iniciar um programa em prol do crescimento e do emprego. 
O que está em jogo não são apenas as condições de trabalho e as perspectivas de 
vida de nossos colegas na Espanha, Grécia, Irlanda ou Portugal. A crise não conhece 
fronteiras nacionais: caso os direitos dos trabalhadores em alguns países da Europa 
sejam aniquilados e caso a procura continue a cair, mais cedo, mais tarde, todos serão 
afetados. 

O fundamento da integração europeia é a convicção e a visão de uma Europa 
democrática e social: com comissões de trabalhadores fortes, salvaguarda da 
autonomia das negociações coletivas e cumprimento dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores. Para resistir à redução insuportável dos direitos e da proteção social, os 
trabalhadores na Europa precisam estar unidos. 

Estamos unidos na luta por uma Europa democrática e social ameaçada por uma 
política que afunda um número crescente de países no círculo vicioso da austeridade 
e da recessão. 
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