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Ευρωπαϊκά συνδικάτα και πολιτική : η ατζέντα και οι νέες συμμαχίες
Tο νέο τεύχος του
Transfer (περιοδική
έκδοση του ETUI,
ινστιτούτου της Etuc)
είναι
αφιερωμένο
στο
Συνδικαλισμό
στην Ευρώπη όπου
εξετάζει τις νέες
πολιτικές συμμαχίες
και
δίκτυα
που
δημιουργούν
τα
ε υ ρ ω π α ϊ κ ά
συνδικάτα
ως
αποτέλεσμα της απόστασης που έχουν πάρει
από τα πολιτικά κόμματα κατά τις τελευταίες
δεκαετίες.
(Ακολουθεί απόσπασμα από την εισαγωγή
της έκδοσης):
Η ιστορία των συνδικάτων και αυτή των
κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας σε όλο τον
20ο αιώνα υπήρξε παράλληλη και
συμπληρωματική με τα συνδικάτα στο ρόλο
των πρωτοπόρων στις εργατικές διεκδικήσεις
και τα πολιτικά κόμματα σε πολιτειακό ρόλο.

Όπως τεκμηριώνεται μέσα από τα 6 άρθρα
του τεύχους με αναφορά στα δεδομένα
διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, τις
τελευταίες δεκαετίες η απόσταση μεταξύ
συνδικάτων και αριστερών κομμάτων έχει
μεγαλώσει καθώς πολλά από αυτά τα
κόμματα υιοθέτησαν νεοφιλελεύθερες
οικονομικές θέσεις μεταξύ αυτών και η
εχθρική αντίληψη για τα συνδικάτα ως
πρόβλημα και πηγή ακαμψίας στην αγορά
εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν η επέκταση
των συμμαχιών και της θεματικής ατζέντας
των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων σε
ποικίλες και ετερόκλητες κατευθύνσεις όπως
παρουσιάζονται στα κείμενα του τεύχους
διαχρονικά και στις διαφορετικές εκφάνσεις
του καπιταλισμού για κάθε χώρα .
Οι θεματικές αυτές περιλαμβάνουν από την
αντίσταση στις αντεργατικές νομοθεσίες και
τη λιτότητα, τη χρήση νέων διαύλων και την
αξιοποίηση του διαλόγου για
αδιαμεσολάβητη δημοκρατία όπως και την
στήριξη ριζοσπαστικών χειραφετητικών

στους αγώνες αλλά δεν έχουν λάβει ενεργή
δράση.
Οι πρωτοβουλίες θα οργανωθούν τοπικά
σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας για την
όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή.

Η CGT καλεί σε μεγάλη
κινητοποίηση στις 26 Μαΐου
(Δελτίο Τύπου 17/5/2018)
Πάντα στο πλευρό των μισθωτών σε
πολλούς αγώνες στον ιδιωτικό τομέα των
επιχειρήσεων και στις δημόσιες υπηρεσίες,
για ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και
αλληλεγγύη, η CGT το Σάββατο 26 Μαΐου
καλεί σε πανεργατική ημέρα
κινητοποιήσεων .
Το κάλεσμα απευθύνεται στη νεολαία , σε
συνταξιούχους, σε εργαζόμενους/ες και
άνεργους/ες, σε όλους και όλες που
εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες και σε
όλους και όλες που τάσσονται αλληλέγγυες

Η CGT απευθύνει το κάλεσμα και σε άλλες
κοινωνικές δυνάμεις ‘για έναν λαϊκό
ξεσηκωμό για ισότητα κοινωνική
δικαιοσύνη και αλληλεγγύη’ που θα
επιβάλλει μια νέα αναδιανομή του
πλούτου στη χώρα. Να θυμίσουμε ότι η
Γαλλία έχει την παγκόσμια πρωτιά στα
μερίσματα που καταβάλλονται στους
μετόχους, (αντιστοιχεί σε 407 δισ. ευρώ
μέσα σε 10 χρόνια εις βάρος του γενικού
συμφέροντος και της αγοραστικής
δύναμης).
Δεδομένης της επείγουσας κοινωνικής
ανάγκης η CGT αποφάσισε να καλέσει
μαζί με διαφορετικές ως προς το πεδίο και
το είδος των παρεμβάσεων ,
συνδικαλιστικές, συνεταιριστικές και

αιτημάτων ή από την άλλη πλευρά, με τη
συστράτευση με συντηρητικά ρεύματα. Η
επιλογή των δυνητικών συμμαχιών είναι
επίσης ευρεία εκτείνεται από συμμαχίες με
νέα αριστερά ρεύματα και κινήματα μέχρι και
συμμαχίες με κόμματα και κυβερνήσεις της
λαϊκιστικής δεξιάς.
Το άρθρο - επίλογος της έκδοσης, των Roland
Erne και Markus Blaser καταπιάνεται με το
ζητούμενο της περιεκτικής και συμμετοχικής
δημοκρατίας όπου ερευνάται πώς τα
συνδικάτα στην προσπάθεια να
αντισταθμίσουν τις απώλειες εκπροσώπησης
εντός των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων
στράφηκαν σε πεδία άμεσης δημοκρατικής
επιρροής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Εξίσου σημαντικά είναι τα στοιχεία που
παρουσιάζονται από την έρευνα για τις
πρωτοβουλίες και τα δημοψηφίσματα
πολιτών, και τις σχετικές Κινήσεις Ευρωπαίων
Πολιτών σε Γερμανία, Ιρλανδία, Ελβετία και
Ιταλία .
Περισσότερα εδώ

πολιτικές οργανώσεις .
Η CGT παραμένει πιστή στις αρχές της
ανεξ αρτησ ίας, προωθώ ν τας την
συμμετοχή του μεγαλύτερου αριθμού
πολιτών. Για την CGT, το κάλεσμα αυτό
είναι
συμπληρωματικό
άλλων
κινητοποιήσεων ήδη προγραμματισμένων
και εκείνων που πρόκειται να
ανακοινωθούν.
Ως εκ τούτου, η CGT θα συγκεντρώσει το
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εργαζομένων
και συνδικάτων όπως ήδη κάνει σε πολλά
επαγγέλματα, υπηρεσίες και επιχειρήσεις.
Η επιτυχία των κινητοποιήσεων αυτής της
ημέρας θα αποτελέσει κεφάλαιο στην
οικοδόμηση μιας νέας συσχέτισης
δυνάμεων ενάντια στις επιθέσεις των
εργοδοτών της κυβέρνησης Μακρόν και της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του και θα
προβάλει τις επιταγές άλλων οικονομικών
και κοινωνικών επιλογών.
Πηγή CGT
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10ο Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Ερευνητικών Ινστιτούτων των Συνδικάτων
Το 10ο Ετήσιο
Συνέδριο του
Δικτύου των
Ερευνητικών
Ινστιτούτων των
Συνδικάτων (Trade
Union related Research Institute Network –
TURI πραγματοποιήθηκε από 16 έως 18
Μαΐου 2018, στο Βερολίνο. Οι εργασίες του
συνεδρίου ξεκίνησαν με μια ανασκόπηση
των δέκα πρώτων χρόνων του δικτύου με
ιδιαίτερη έμφαση στις αρχικές δυσκολίες
αλλά και στη σημερινή δυναμική του
δικτύου που πλέον αριθμεί 32 πλήρη μέλη
και 10 συνδεδεμένα από 21 ευρωπαϊκές
χώρες και καλύπτει ένα πολύ εκτεταμένο
φάσμα μελετητικών και ερευνητικών
δράσεων.
Στην κεντρική ομιλία του συνεδρίου ο Peter
Scherrer Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
της ETUC επισήμανε την ανάγκη για μια
ευρωπαϊκή προσέγγιση των θεμάτων που
αντιμετωπίζουν
οι
εργαζόμενοι
και
σχετίζονται με τις ευρωπαικές πολιτικές

Κινητοποιήσεις των εργαζομένων
στις Δημόσιες Υπηρεσίες σε Γαλλία,
Ελλάδα, Ολλανδία Βρετανία

λιτότητας και την απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας. Επίσης, τόνισε την αναγκαιότητα
τα συνδικάτα να λειτουργήσουν ως
ανάχωμα για τη άνοδο του λαϊκισμού και
των ακροδεξιών κομμάτων στη ευρώπη.
Στις θεματικές συνεδρίες τα ινστιτούτα
παρουσίασαν επιμέρους έρευνες και
μελέτες για ζητήματα που απασχολούν το
ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα των
εργαζομένων.
Από τις παρουσιάσεις αναδείχθηκε κυρίως
το ζήτημα της ισορροπίας χρόνου εργασίας
και ατομικού – οικογενειακού χρόνου, με
αφορμή και τη σχετική συζήτηση για την
έκδοση Οδηγίας της ΕΕ.
Επίσης, έγινε εκτεταμένη συζήτηση των
ευρημάτων ερευνών σχετικά με τις εξελίξεις
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην
Ευρώπη αλλά και σχετικά με τις εξελίξεις
στους περιορισμούς των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων, ιδιαίτερα του δικαιώματος
στην απεργία. Ένα ακόμη θέμα που
απασχολεί τα ερευνητικά ινστιτούτα των
συνδικάτων είναι το μέλλον της ΕΕ και

ιδιαίτερα ο κοινωνικός πυλώνας της, όπως
αποτυπώνεται
στον
Αναθεωρημένο
Κοινωνικό Χάρτη του 1996.
Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της σχέσης
μεταξύ δημιουργίας θέσεων εργασίας και
ενίσχυσης των ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Από τις παρουσιάσεις επιβεβαιώθηκε ότι η
ερευνητική εργασία των ινστιτούτων
αποτελεί τη βάση για τις συζητήσεις που
κατευθύνουν την δράση των συνδικάτων
πανευρωπαικά,
παράλληλα
με
την
υποστήριξη που παρέχουν στην τεκμηρίωση
των θέσεων των οργανώσεων των
εργαζομένων.
Με μια γενικευμένη σύγκλιση απόψεων για
την αναγκαιότητα μετατροπής των εθνικών
αιτημάτων
των
εργαζομένων
σε
πανευρωπαϊκά, τα μέλη του δικτύου TURI
συμφώνησαν για επιπλέον εμβάθυνση της
συνεργασίας τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από την Ελλάδα στις εργασίες του
συνεδρίου συμμετείχαν το Ινστιτούτο
Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Κοινωνικό
Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ.

Την ίδια μέρα η βρετανική PCS η οποία μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ε ς π ε ρ ι κ ο π έ ς σ τ ο υ ς
εκπροσωπεί 150.000 εργαζόμενους/ες στο προϋπολογισμούς, στο προσωπικό και στους
δημόσιο αποφάσισε να θέσει σε ψηφοφορία μισθούς είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές
τον προγραμματισμό απεργίας με αίτημα την
παύση του παγώματος των μισθών τους που
έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της
αγοραστικής δύναμης πολλών εργαζομένων
και των οικογενειών τους.

Η ολλανδική FNV ξεκίνησε τις πρώτες
κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας στις
εφορίες της χώρας μετά από μη επίλυση
τ ω ν δ ι α φ ο ρ ώ ν σ τ ι ς σ υ λ λ ο γι κ έ ς
διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν για απώλειες σε ε ργατικό δυναμικό
(ΔΤ της EPSU 23 Μαΐου 2018)
τους μισθούς τους και τις συνθήκες υπονομεύοντας την ποιότητα και τη
Στις 22/5 πάνω από 10.000 εργαζόμενοι/ες απασχόλησης.
λειτουργία πολλών υπηρεσιών.
στις ΔΥ σε όλη τη Γαλλία διαδήλωσαν Στην Ελλάδα τα συνδικάτα προετοιμάζονται
Πηγή: EPSU
ενάντια στο πάγωμα των αμοιβών τους, και για τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 30
την περικοπή 120.000 θέσεων εργασίας. Μαΐου με κεντρικό αίτημα την παύση του
Επιπλέον ζήτησαν τη μείωση των μισθολογικού παγώματος και την άρση των
συμβάσεων και εργολαβιών στις ΔΥ μειώσεων που οδήγησαν σε απώλειες
απαιτώντας σεβασμό στον κοινωνικό αμοιβών για κατηγορίες εργαζομένων μέχρι
διάλογο και στα εργατικά δικαιώματα. Ο ΓΓ και 40% . .
της EPSU μαζί με μέλη της Ver.di
Σε αυτές και σε πολλές ακόμη χώρες, οι
συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις .
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Η ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α. για την συμμετοχή στην
24ωρη πανελλαδική απεργία στις 30/5
Για οκτώ (8) ολόκληρα χρόνια συνεχίζεται η
αγαστή και στενή συνεργασία δανειστών
και Ελληνικών κυβερνήσεων και η εφαρμογή
σκληρής λιτότητας με θύματα τους
εργαζόμενους σε Δημόσιο και Ιδιωτικό
Τομέα, τους συνταξιούχους και τον Ελληνικό
λαό γενικότερα.
Οκτώ (8) χρόνια σκληρών μνημονιακών
μέτρων που έχουν εξαθλιώσει τους πολίτες
αυτής της χώρας με πρόσχημα τις δήθεν
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και την περίφημη
ανάπτυξη. Με νέο πακέτο μέτρων, ακραίας
νεοφιλελεύθερης έμπνευσης, συνεχίζουν με
αμείωτη ένταση τις επιθέσεις τους,
εξαθλιώνοντας ακόμη περισσότερο τους
πολίτες, αδιαφορώντας προκλητικά για τις
νέες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ. μετά το 4ο
μνημόνιο που «φόρτωσε» στις πλάτες του
Ελληνικού λαού, πανηγυρίζει για την
καθαρή έξοδο από τα μνημόνια τον
Αύγουστο του 2018, αγνοώντας σκόπιμα τις
πρόσφατες δηλώσεις των «Θεσμών» για
αυξημένη εποπτεία και μετά τον Αύγουστο
του 2018 ενώ παράλληλα προσπαθεί με
κάθε τρόπο να αποκρύψει τα μέτρα που ήδη
έχουν ψηφιστεί ως το 2022 και άλλα τόσα
που προβλέπονται ως το 2060.
Η επερχόμενη αύξηση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω
της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, η
αύξηση της έμμεσης και άμεσης φορολογίας,
η αύξηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα,
στο αλκοόλ, η αύξηση του Φ.Π.Α. στο 24%, οι
επερχόμενες μειώσεις στο αφορολόγητο
μέχρι την οριστική κατάργησή του, η
κατάργηση του ειδικού καθεστώτος
φορολογίας στα νησιά του Αιγαίου, είναι
μερικά μόνο από τα φορομπηχτικά μέτρα της
συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. που θα
εφαρμοστούν το
επόμενο χρονικό διάστημα.
Ίδιες και σκληρότερες είναι και οι επιθέσεις
που δέχονται και θα δεχθούν και οι
εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα. Μετά τις
τραγικές μειώσεις στους μισθούς,
μεθοδεύεται έντεχνα μέσω της
υποστελέχωσης των υπηρεσιών η
δημιουργία ενός μικρού επιτελικού κράτους,
με φθηνό κόστος και μόνη αρμοδιότητα την
εκχώρηση στο ιδιωτικό κεφάλαιο όλων των
κερδοφόρων δράσεων με τελικό στόχο την

πλήρη και οριστική κατάργηση του Δημόσιου Ο Νόμος «Κατρούγκαλου» για το
και Κοινωνικού χαρακτήρα τους.
συνταξιοδοτικό με τις νέες δραματικές
περικοπές στις κύριες συντάξεις, την
Η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, το αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, την
νέο Μισθολόγιο-φτωχολόγιο με νέες κατάργηση ώριμων συνταξιοδοτικών
μειώσεις μισθών, η επέκταση χρονικά της δικαιωμάτων, την αύξηση των ασφαλιστικών
χορήγησης Μισθολογικών Κλιμακίων, το εισφορών, την μείωση των Επικουρικών
πάγωμα της μισθολογικής ωρίμανσης για τη Συντάξεων και την περαιτέρω μείωση του
διετία 2016-2017, η σχεδιασμένη μελλοντική Εφάπαξ, έρχεται να ισοπεδώσει ότι είχαν
κατάργηση του επιδόματος Επικίνδυνης και
αφήσει όρθιο οι προηγούμενες κυβερνήσεις
Ανθυγιεινής Εργασίας σε συνδυασμό με την μετατρέποντας τις συντάξεις σε επίδομα
περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου από φτώχειας και τους συνταξιούχους σε
τα 8.600 ευρώ στα 5.600 έχει οδηγήσει και ζητιάνους.
τους Δημοσίους Υπαλλήλους σε κατάσταση
οικονομικής εξαθλίωσης. Ιδιαίτερα στην Η τροποποίηση βασικών αρμοδιοτήτων της
Τοπική Αυτοδιοίκηση, η τεράστια έλλειψη Τ ο π ι κ ή ς
Αυτοδιοίκησης
του
προσωπικού και ο συνεχιζόμενος «Προγράμματος Καλλικράτης» με το νέο
οικονομικός στραγγαλισμός της, οδηγεί με πρόγραμμα «Κλεισθένης 1», όπως
μαθηματική ακρίβεια σε συρρίκνωση παρουσιάστηκε πρόσφατα από το αρμόδιο
Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν Δ ο μ ώ ν κ α ι α θ ρ ό ε ς Υπουργείο Εσωτερικών, έχει ως «σημαία»
ιδιωτικοποιήσεις χωρίς να αποκλείονται και των αλλαγών την εφαρμογή της απλής
οι απολύσεις!!!
αναλογικής ως το εκλογικό σύστημα
διενέργειας των Αυτοδιοικητικών εκλογών
Η αυξανόμενη εφαρμογή νέων ελαστικών αλλά στην ουσία δεν επιλύει τα χρόνια
μορφών εργασίας υποβαθμίζει περαιτέρω προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
τα εργασιακά δικαιώματα, δημιουργεί νέες των εργαζομένων σε αυτή ενώ υποκρύπτει
γενιές συμβασιούχων χωρίς τα στοιχειώδη σημαντικές αλλαγές που σκοπίμως
εργασιακά δικαιώματα. Η πολιτική ομηρεία αποσιωπούνται καθώς δρομολογούν νέες
και η κομματική χειραγώγηση είναι ο προσπάθειες ιδιωτικοποίησης Δημοτικών
απώτερος στόχος αυτών των πολιτικών.
αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών.
Η δραματική αύξηση των εργατικών
ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών, ιδιαίτερα στη Τοπική
Αυτοδιοίκηση, με κόστος ανθρώπινες ζωές,
δείχνει την πλήρη απαξίωση της κυβέρνησης
και των Δημάρχων αλλά και των πολιτικών
αδιαφορίας για τις συνθήκες Υγιεινής και
Ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς
και την υπερεργασία που είναι αποτέλεσμα
της έλλειψης προσωπικού και της έλλειψης
υλικοτεχνικής υποδομής και των
απαραίτητων μέσων για την εκτέλεση των
καθηκόντων των εργαζομένων.
Η προσχηματική αξιολόγηση με ξεκάθαρο
τιμωρητικό χαρακτήρα σε συνδυασμό με την
απεργοσπαστική
«ντροπολογία
Γεροβασίλη», αποδεικνύουν περίτρανα τις
προθέσεις της συγκυβέρνησης να εφαρμόσει
μια πελατειακή λογική με στόχο την πολιτική
και κομματική χειραγώγηση των Δημοσίων
και Δημοτικών Υπαλλήλων.

Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό
κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και
στο Δημόσιο γενικότερα, κάτω από αυτές τις
πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν και
διαμορφώνονται, μπορεί και πρέπει να
διεκδικήσει και να ασκήσει το δικό του
ανεξάρτητο, διεκδικητικό, αγωνιστικό του
ρόλο.
Οι στοχευμένες επιθέσεις της κυβέρνησης,
κατόπιν εντολής των δανειστών, σε όλους
τους Τομείς του Δημοσίου και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, μόνο στόχο είχαν και έχουν
την αποπληρωμή ενός δυσθεώρητου χρέους,
το ξεπούλημα της Δημόσιας και Δημοτικής
περιουσίας, την διάλυση των κοινωνικών
κατακτήσεων και του Κοινωνικού κράτους,
το ξεπούλημα των Δημοσίων αγαθών και την
απόλυση εργαζομένων!!!
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ
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