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Χαιρετισμός αλληλεγγύης του συμβουλίου της  

ομοσπονδίας ver.di για την  

ημέρα της ευρωπαϊκής κινητοποίησης στις 14. Νοεμβιου 2012 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου της Γερμανικής Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Τομέα 

Υπηρεσιών ver.di, που αποτελεί το σημαντικότερο όργανο μεταξύ των ομοσπονδιακών 

συνεδρίων, συζήτησαν την εφαρμοζόμενη πολιτική οικονομικής λιτότητας και τις επιπτώσεις 

της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στήν νότια Ευρώπη, και υποστηρίζουν τις 

πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις και τις απεργίες στις 14. Νοεμβιου 2012. 

 

Για τον σκοπό αυτό η ver.di σε συνεργασία με συνδικάτα απο την Αυστρία και την Ελβετία 

διοργανώνει σε αυτές τις τρεις χώρες δημόσιες δραστηριότητες και επικεντρώνουμε τη 

συζήτηση στο κρατικό χρέος και στις δικές μας συνδικαλιστικές εναλλακτικές λύσεις σε 

πολλές επιχειρήσεις.  

 

Η παγκόσµια οικονιµική κρίση διαρκεί εδώ και πέντε χρόνια. Κυρίως στην νότια Ευρώπη 

έχει επιφέρει µεγάλα πλήγµατα σε ανθρώπους, που δεν ευθύνονται. Κατά κύριο λόγο είναι οι 

εργαζόµενοι αυτοί που φέρουν το µεγαλίτερο βάρος της κρίσης, ενω οι υπαίτιοι στα 

οικονοµικά κέντρα και οι κάτοχοι µεγάλων περιουσιών έµειναν άθικτοι.  

 

Η µονόπλευρη και σκληρή οικονοµική λιτότητα επιδεινώνει την κρίση και επιφορτίζει τους 

εργαζόµενους µε ανυπόφορα βάρη. Ανησυχούν για τις θέσεις εργασίας τους, αν δεν τις έχουν 

ήδη χάσει. Η ανεργία αυξάνεται συνεχώς, κυρίως η ανεργία των νέων είναι µια βαριά 

υποθήκη για τις συγκεκριµένες χώρες. Οι αµοιβές µειώνονται, τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων καταστρατηγούνται, οι συντάξεις και οι κοινωνικές παροχές περικόπτονται, 

παρόλο που σε συνθήκες κρίσης ο κόσµος έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την κοινωνική 

ασφάλεια.  

 

Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων ανήκουν στα θεµελιώδη βασικά δικαιώµατα. 

Καταδικάζουµε την επίθεση κατά της αυτονοµίας των συλλογικών συµβάσεων και της 

κατάργησης δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Δεν χρειαζόµαστε λιγότερα δικαιώµατα ή 
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λιγότερη προστασία για τους εργαζόµενους, αλλά περισσότερη δηµοκρατία, κοινωνική 

ασφάλεια και δικαιοσύνη.  

 

Αντί να καταστρέψουµε την Ευρώπη κάνοντας περικοπές πρέπει να βρούµε αλληλέγγυες 

λύσεις για την κρίση και ένα πρόγραµµα για ανάπτυξη και απασχόληση. Αυτό δεν αφορά 

µόνο τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές των συναδέλφων µας στην Ισπανία, την 

Ελλαδα, την Ιρλανδια ή την Προρτογαλια. Αυτή η κρίση δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα. Αν τα 

δικαιώµατα των εργαζοµένων περικοπούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και η ζήτηση 

εξακολουθεί να υποχωρεί, τότε η κρίση αργά ή γρήγορα θα φτάσει κι εδώ.  

 

Το θεµέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ο κοινός στόχος µιας δηµοκρατικής και 

κοινωνικής Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ισχυρά εργατικά συµβούλια και συνδικάτα, προστασία 

της συµβασιακής αυτονοµίας και τον σεβασµό των στοιχειωδών δικαιωµάτων των 

εργαζοµένων. Μόνο µε την αλληλεγγύη θα µπορέσουµε να σταµατήσουµε τις απαράδεκτες 

περικοπές των κοινωνικών παροχών και την καταπάτηση των διαιωµάτων των εργαζοµένων. 

Αγωνιζόµαστε απο κοινού για µια δίκαιη, δηµοκρατική και κοινωνική Ευρώπη και 

µεταβιβάζουµε στους συναδέλφους µας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες την συµπαράστασή 

µας.  

 

Μαζί σας αγωνιζόμαστε για μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη, η οποία απειλείται απο 

μια πολιτική που οδηγεί ολο και περισσότερες χώρες στον φαύλο κύκλο της οικονομικής 

ύφεσης και λιτότητας. 

 

 

Με αλληλέγγυους χαιρετισμούς 

 

 

 

Φρανκ Μπσίρσκε               Μόνικα Μπραντλ 

Πρόεδρος     Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 

ver.di 

 


