ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΔΙΚΑΣΩΝ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΩΣΕΤΟΤΩΝ

Διακήπυξη εν όψει ηων εκλογών για ηο Ευπωπαϊκό Κοινοβούλιο

"Ψηθίζηε για ηα επγαζιακά δικαιώμαηα και ηη Δημοκπαηία”

Οη Δπξσπατθέο εθινγέο γίλνληαη ζε κία θξίζηκε ζπγθπξία όρη κόλν γηα ηελ
Δπξώπε αιιά θαη γηα νιόθιεξν ηνλ θόζκν.
Σε πνιιέο πξσηεύνπζεο, παξαηεξείηαη κία αλεζπρεηηθή άλνδνο δηαθόξσλ
ιατθηζηηθώλ θαη αθξνδεμηώλ θνκκάησλ.
Γηα ην ιόγν απηό ηα κέιε ηνπ Γηθηύνπ ησλ Σπλδηθάησλ ησλ Δπξσπατθώλ
πξσηεπνπζώλ, θαινύκε γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο ηάζεο θαη πξνηξέπνπκε
γηα ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επξσπατθέο,
εζληθέο θαη ηνπηθέο εθινγέο.
Καηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο δηεζλνύο θαη
επξσπατθήο άθξαο δεμηάο έρνπλ ζηείιεη πνιπάξηζκα κελύκαηα ζρεηηθά κε ηελ
εηθαδόκελε αλάγθε λα αληηθαηαζηαζεί ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία θαη ην
ζύζηεκα αμηώλ ηεο, κέζσ ελόο ζπζηεκαηηθνύ ζρεδίνπ εμνπδεηέξσζεο ησλ
ζεζκηθώλ θαη ζπληαγκαηηθώλ αληίβαξσλ ζηελ θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία θαη
ηνπο θνηλσληθνύο θαη κεζνιαβεηηθνύο ζεζκνύο.
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Η επίζεζε ζηελ ειεπζεξία δελ πξνζβάιεη ηνπο εκβιεκαηηθνύο ζεζκνύο θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο, θαζώο δελ θαηαξγείηαη ην θνηλνβνύιην νύηε νη εθινγέο.
Όκσο, πξέπεη πάληα λα ζπκόκαζηε όηη νη ηξαγηθέο δηθηαηνξίεο ηνπ 20νύ αηώλα
γελλήζεθαλ κέζα ζηα θνηλνβνύιηα κεηά από ειεύζεξεο εθινγέο.
Μαθξηά από ην λα είλαη έλα θάληαζκα, ν ιατθηζκόο θαη νη εμηξεκηζκνί
απνηεινύλ ήδε κηα πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Δπξώπε.
Υπάξρεη ην παξάδεηγκα ηεο Οπγγαξίαο, όπνπ ε δηθαζηηθή εμνπζία έρεη ήδε
ππνηαρζεί ζηελ εθηειεζηηθή θαη απηό θαίλεηαη λα δηαδίδεηαη θαη ζε άιιεο
επξσπατθέο ρώξεο.
Σε κηα δεκνθξαηία ε βνύιεζε ηεο πιεηνςεθίαο δελ πξέπεη λα ππνλνκεύεη ηα
δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ αληηπνιηηεύζεσλ, ησλ ζπλδηθάησλ, ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ.
Η αληηκεηώπηζε ηνπ ιατθηζκνύ απαηηεί ηελ δεκηνπξγία ελόο ζπκκεηνρηθνύ
δεκνθξαηηθνύ κνληέινπ πνπ επαλαθέξεη κηα λέα θνηλσληθή θαη
ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζηελ πξάμε

νηθνλνκηθή

θαζηζηά ηζρπξνύο ηνπ πνιίηεο θαη ηνπο

ιανύο.
Βεβαίσο ζηελ

Δπξώπε

έρνπκε

αλάγθε από

λέεο πνιηηηθέο πνπ

ζα

απνθαηαζηήζνπλ ην θιίκα εκπηζηνζύλεο κε ηνπο πνιίηεο θαη κεηαμύ ησλ
πνιηηώλ. Τν κέιινλ ηεο Δπξώπεο πεξλάεη κέζα από ηελ ξήμε κε ηηο πνιηηηθέο
πνπ αθνινπζήζεθαλ κέρξη ζήκεξα.
Γελ ζέινπκε κηα Δπξώπε πνπ απνδνθηκάδεη ηηο μελνθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο
αιιά αλέρεηαη λα νξζώλνληαη ηείρε ζε πνιιέο ρώξεο. Μηα Δπξώπε όπνπ
θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν, κεξηθά πνιηηηθά θπβεξλεηηθά θόκκαηα
ελζσκαηώλνπλ ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο άθξαο δεμηάο, πνπ ππνηίζεηαη
όηη αληηπαιεύνπλ, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζηελ εμνπζία.
Δκείο, ηα κέιε ηνπ δηθηύνπ ECTUN γλσξίδνπκε όηη κηα πην δίθαηε Δπξώπε γηα
ηνπο εξγαδόκελνπο είλαη εθηθηή, βαζηδόκελε ζηε δεκνθξαηία θαη ηελ
θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ πνηνηηθή εξγαζία κε πςειόηεξεο ακνηβέο ρσξίο
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δηαθξίζεηο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο λένπο, κηα θνηλσληθά δίθαηε κεηάβαζε πξνο
κηα νηθνλνκία ρακειήο ρξήζεο άλζξαθα, θαζώο θαη ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία.
Απηό ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηε βάζε ελόο λένπ θνηλσληθνύ ζπκβνιαίνπ γηα
ηελ Δπξώπε θαη ελζαξξύλνπκε ηα κέιε καο λα ζηεξίμνπλ ηε δηαδήισζε ηεο
Σπλνκνζπνλδίαο ησλ Δπξσπατθώλ Σπλδηθάησλ (ΣΔΣ) ηελ Παξαζθεπή 26
Απξηιίνπ 2019 ζηηο Βξπμέιιεο, κπξνζηά από ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην.
Δκείο,

νη

εθπξόζσπνη

εθαηνληάδσλ

ρηιηάδσλ

εξγαδνκέλσλ

από

ηηο

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ησλ Δπξσπατθώλ πξσηεπνπζώλ, ελζαξξύλνπκε
ηνπο εξγαδνκέλνπο λα ςεθίζνπλ.
Η ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο είλαη ε πην πεηζηηθή έθθξαζε ησλ δεκνθξαηηθώλ
δηθαησκάησλ πνπ ππεξαζπίδνληαη ηηο αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα θνηλσληθά θαη
πνιηηηθά δηθαηώκαηα, ηελ πξόνδν θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ
αιιειεγγύε θαη ηελ εηξήλε.
Η παξνύζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε από ηελ 18ε Σπλδηάζθεςε ECTUN
Σόθηα, 20 Μαξηίνπ 2019
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