Evropský ak ní den 29.9.2010
V návaznosti na p edchozí jednání Rady MKOS poskytujeme další informace k EVROPSKÉMU
AK NÍMU DNI, který Evropská odborová konfederace vyhlásila na 29.9. 2010, tj. na den, kdy budou
v Bruselu jednat minist i financí a hospodá ství lenských zemí EU.
D vodem pro evropské akce odbor jsou kroky evropských vlád, které p ijímají úsporná opat ení a
škrty ve ve ejných výdajích jako hlavní ešení v krizi. Tato opat ení a reformy však ohrožují systémy
sociálního zabezpe ení, tvrd dopadají na široké skupiny ob an , vedou ke snížení kupní síly
obyvatel a nadále stup ují již vysokou míru nejistoty. Situace je mimo ádn vážná.
P eklad výzvy EOK k Evropskému ak nímu dni je v p íloze.
Za této situace je p áním EOK, aby lenské organizace informovaly EOK o postupech národních vlád
pokud jde o protikrizová opat ení a plánované kroky p i snižování ve ejných výdaj , p ipojily se
nejr zn jšími formami na národní úrovni k evropskému ak nímu dni a vyjád ily tak všeobecný postoj
odbor proti škrt m a nespravedlivým reformám pod heslem :
Ne úsporným opat ením – dát prioritu pracovním míst m a r stu
Akce by m ly prob hnout po celé Evrop (výzvu k ú asti p ijala i Celoevropská odborová rada –
PERC s tím, že podporuje i celosv tový Den za d stojnou práci 7. íjna, vyhlášený MEOK). Špan lské
odbory naplánovaly na 29.9. generální stávku, v dalších zemích odbory akce p ipravují.
Krom t chto akcí na národní úrovni se uskute ní 29.9. velká demonstrace v Bruselu. P i
p ípravách EOK úzce spolupracuje s belgickými odbory FGTB, CSC a CGSLB.
K demonstraci EOK zatím uvedla tyto informace:
Demonstrace se uskute ní ve st edu 29. zá í 2010 od 13 hod (shromážd ní ú astník
p edpokládá ve 12hod), s ukon ením se po ítá v 16hod.

se

Shromážd ní bude u nádraží Midi (v t chto místech už jedna bruselská demonstrace za ínala),
pak ú astníci projdou Bruselem - p esná trasa bude ješt up esn na.
K dispozici je leták a plakátek v angli tin a francouzštin , které budou využity ve spolupráci s redakcí
SONDY; lze je stáhnout z webové stránky EOK http://etuc.org/a/7407.
Cílem je, aby se demonstrace zú astnilo nejmén 80 000 lidí (p i emž nejvíce jich bude p ímo
z Belgie, belgické odbory p edb žn hlásí kolem 48 000 ú astník ; z Francie se zatím p edpokládá
ú ast cca 15 000 odborá ).

P íloha – Výzva EOK k Evropskému ak nímu dni
Ne úsporným opat ením - ano r stu a pracovním míst m
Úsporná opat ení p inášejí riziko, že se Evropa dostane do recese a zvýší se nezam stnanost.
Ú ty musí platit banky, nikoli zam stnanci!
Finan ní krize uvrhla EU do nejhorší situace od t icátých let minulého století. 23 milión lidí je v
Evrop bez práce, milióny evropských ob an jsou zranitelné a žijí v nejistot a sociální nap tí roste
tém všude.
V této extrémní situaci jsou jedinou odpov dí evropských vlád úsporná opat ení a škrty ve ve ejných
výdajích, což negativn ovliv uje systémy sociálního zabezpe ení.
Tato úsporná opat ení zamýšlená jako šoková terapie, která má pomoci vymanit se ze stagnace,
naopak znamenají riziko, že se dostaneme p ímo do recese, jako tomu bylo v roce 1931. Budou mít
opa ný efekt, než se o ekává. Kupní síla se sníží a vyhlídky na oživení zmizí. Úsporná opat ení jsou
nespravedlivá, protože krize reáln oslabila milióny lidí, kte í si nyní budou muset utáhnout opasky
ješt více.
Vlády jsou stále k tomuto faktu lhostejné. Podlehly panice a vzdaly se požadavk m trhu. Již podruhé
trestají ty, kte í již tak nesou náklady krize.
Škrty ve ve ejných výdajích trhy neuklidní. Riskují zahubení sou asného slabého r stu a dále zvýší již
tak vysokou nezam stnanost.
Je p ed námi skute n velmi tuhá zima.
Situace je mimo ádn vážná a Evropa musí p evzít svou zodpov dnost
Sociální Evropa je pod tlakem a tento tlak se zvýší, pokud se vlády pohrnou do p ed asných
ústupových strategií, což povede k vážným sociálním d sledk m. Vlády utratily stovky miliard na
záchranu bank, kde jsou peníze na podporu udržitelného r stu a pracovních míst.
Protože krize není naše, EOK p ichází s ofenzivou za sociáln jší a jednotn jší Evropu pro její
ob any. Toto jsou naše požadavky:
1. Dále rozvíjet evropskou hospodá skou správu novými metodami získávání financí, zejména
prost ednictvím dan z finan ních transakcí a prémií, vydáním eurobond a vytvá ením politik pro
ve ejné investice tak, aby vedly k udržitelnému r stu.
2. EU se nyní musí soust edit na snižování nezam stnanosti, zejména mládeže, s novým plánem
pro oživení ve výši 1 % hrubého domácího produktu EU. EU naléhav pot ebuje dynamickou a
udržitelnou pr myslovou politiku založenou na nízkouhlíkové strategii.
3. Zavést evropskou hospodá skou správu chránící zam stnance a zásadní ve ejné služby a ešící
da ové úniky bohatých a privilegovaných i nep ijatelnou ú etní praxi n kterých bank a ratingových
agentur jako je Goldman Sachs. Evropská unie musí vytvo it nové metody pro posílení své fiskální
koordinace a zvýšení finan ní transparentnosti.
4. EOK také EU vyzývá, aby realizovala Sociální protokol pro zajišt ní lepší rovnováhy mezi
jednotným trhem a sociálními právy.
5. Urychlit realizaci ú inné finan ní regulace, v Evrop i na mezinárodní scén .
6. Vypracovat integrovaný evropský politický p ístup pro naše vztahy s nastupujícími zem mi a
zlepšit mezinárodní spolupráci.
Naléhav je nutné bojovat za sociáln jší Evropu, kde sociální vyjednávání nebude podléhat
zákon m trhu. Chceme sociální pokrok a íkáme "stop" škrt m v sociální ochran a "stop"
sociálnímu dumpingu.
Aktivn se zú astn te Evropského dne akcí vyhlášeného EOK na 29. zá í 2010 - velké
demonstrace evropských odbor v Bruselu a dalších akcí po ádaných v každé zemi.
Postavte se proti:
úsporným opat ením v Evrop ,
-

nejistot pracovních míst a nezam stnanosti,

-

deregulaci standard práce a sociálnímu poklesu,

-

chudob a vylou ení ze spole nosti.

Bojujte za:
p ístup ke kvalitnímu zam stnání, stabilním pracovním míst m a rozvoji vzd lávání pro všechny,

-

záruky slušné mzdy,

-

ochranu a rozvoj kupní síly,

-

záruky lepších d chod ,

-

respektování a rozvoj sociálních standard ve všech zemích a nástroj sociálního dialogu po celé
Evropské unii,

-

p ístup ke kvalitním ve ejným a sociálním službám.

Ne Evrop úsporných opat ení!
Ano Evrop pracovních míst, sociální spravedlnosti a solidarity!

