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Montreuil, le 10 juin 2013

à nos collègues fonctionnaires
grecs, portugais et espagnols en lutte !
e syndicat cgt Finances publiques tient, tout
d’abord, à renouveler son soutien aux luttes
actuellement menées par les fonctionnaires grecs,
portugais et espagnols et plus généralement, aux
travailleurs de ces pays, contre les licenciements, la baisse
des salaires, la casse de l’ensemble des garanties
collectives et statutaires et les mesures violentes générant
des catastrophes sociales et sanitaires d’une ampleur
inégalée.

l

Dans toute l’union européenne, le monde du travail, la jeunesse
et les retraités subissent de plein fouet les effets de transferts de
souveraineté et de pouvoir de décision effectués en faveur de
l’union européenne pour mieux servir les intérêts des véritables
responsables de la crise que sont « les mafias financières ».
ainsi, les plans d’austérité, à l’œuvre dans toute la zone euro, ne
sont pas de simples ajustements budgétaires des finances
publiques, destinés au respect des critères de convergence
« maastrichtiens ». ce sont de véritables machines de guerre visant
à faire disparaître tous les droits sociaux conquis dans chacune
des nations et à affaiblir la capacité d’intervention de la puissance
publique, pour laisser les coudées franches aux seules forces des
marchés financiers.
en france, le délai de 2 ans accordé par Bruxelles pour ramener les
déficits publics en dessous de la barre fatidique des 3 % du PiB
procède du même chantage exercé, notamment, en direction des
etats d’europe du sud.
ainsi, en contrepartie de « ses largesses empoisonnées », la
commission entend faire pression pour obtenir des réformes
structurelles notamment :
 sur les retraites (allongement de la durée de cotisation,
introduction des comptes notionnels, baisse du niveau de
pension…),

 sur la dérèglementation du travail et de la politique
industrielle (liquidation du code du travail,
accords dérogatoires d’entreprises portant sur une
augmentation des durées horaires, diminution des
rémunérations et facilitation des licenciements…),
 sur de nouvelles privatisations par la cession d’actifs de l’etat
dans de grandes entreprises telles qu’eDf et la sncf.
Dans notre administration, chargée en autre de la collecte et du
recouvrement de l’impôt, avec près de 20 000 suppressions de
postes en 4 ans, les agents subissent l’un des plus important « plan
de destruction d’emplois » pour les services publics.
ces décisions découlent bien des mêmes responsables et
processus enclenchés pour toute la zone euro.
c’est avec la plus grande fermeté que nous dénonçons la
suppression des 30 000 postes dans la fonction publique
portugaise, représentant un cinquième des effectifs. c’est avec la
même colère que nous condamnons le renvoi de fonctionnaires
voté par le Parlement grec et le sort indigne fait à nos collègues
par le gouvernement espagnol.
la construction d’une alternative crédible ne pourra s’envisager
sans l’existence de luttes fondées dans toute l’europe autour des
exigences suivantes :

 L’arrêt des plans d’austérité et la remise en cause
des traités sur la gouvernance européenne et le
MES.
 La revalorisation de la part des richesses produites
par le travail.
 L’abrogation du diktat de la Troïka et la mise en
place de politiques publiques réellement axées
sur le progrès social.
 L’annulation du remboursement de la dette par
les Etats auprès d’établissements financiers largement dédommagés.

c’est sur la base de ces objectifs que la cgt Finances publiques estime urgent de
développer le renforcement des coopérations syndicales européennes et même
mondiales pour mettre en échec les projets liquidateurs de la finance internationale
et imposer un autre modèle social construit pour et par les peuples.
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comunicado de apoyo y solidaridad
con nuestros colegas Funcionarios en lucha
en grecia, portugal y españa.
Colegas, compañeros,

En primer lugar la CGT Finances Publiques ( hacienda y tesoro
publico ) reitera su solidaridad y apoyo total a los trabajadores
, funcionarios , griegos, portugueses y españoles en lucha
contra los despidos, la minoracion de los sueldos, el destrozo
organizado de los derechos sociales y garantias colectivas
cuyas consecuencias son un descalabro social y sanitario
inaudito en las ultimas decadas.

En toda la Union Europea la juventud, los trabajadores y
pensionistas son las victimas de una politica de negacion y
despojo de la soberania popular a favor de los intereses de los
verdaderos responsables de la crisis actual : las oligarquias
financieras.

La austeridad generalizada al nivel de la zona Euro, no se
reduce a unas medidas de ajuste presupuestario . No, es
mucho mas : es una arma de destruccion masiva que apunta a
borrar del mapa social y economico tanto las luchas y los
logros de la clase trabajadora como la capacidad de
intervencion publica con el unico objetivo de favorecer a los
mercados financieros.
En Francia el margen de dos años que se le ha concedido al
gobierno para reducir el deficit publico por debajo del fatidico 3
% del Producto Interior conlleva el mismo chantaje que
padecen los estados del sur de Europa.

Los regalos envenenados de la Comision Europea no tienen
otro objetivo que el de presionar a los gobiernos para que lleven
a cabo aquellas reformas estructurales bendecidas por la
patronal :

Jubilaciones : (aumento del periodo de cotizacion,
intoduccion de las cuentas nocionales, reduccion de las
prestaciones )

Derecho laboral y politica industrial : desmantelamiento
del codigo del trabajo, facilitacion de los convenios
derogatorios con el fin de aumentar la jornada laboral,
facilitacion del despido …)

Privatizacion de las empresas nacionales de suministro de
electricidad ( EDF ) y de transportes publicos ferroviarios
( SNCF )…

Al nivel de Hacienda Publica , se han destruido mas de 25
000 puestos de trabajo en un margen de 10 años en nuestro
pais.

Estas politicas estan marcadas por una misma logica al nivel de
toda la Zona Euro.

De echo, denunciamos de la manera mas firme la destruccion
de 30 000 puestos de trabajo en la funcion publica Portuguesa,
cerca del 20 %de la toda la plantilla laboral del estado.

De la misma manera condenamos el despido de funcionarios
decidido por el parlamento Griego y el trato indigno al que les
esta sometiendo el gobierno español.

Para proponer una verdadera alternativa , es necesario que las
luchas de los trabajadores ,al nivel Europeo, puedan
construirse en torno a unas exigencias prioritarias : :

 Acabar con los recortes y planes de ajuste y, por
consiguiente, exigir tanto la renegociacion de los
tratados de funcionamiento de la Union Europea como
del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
 Revalorizar el trabajo y para eso aumentar los sueldos
de los asalariados.
 Acabar con los dictamenes de la Troïka para promover
politicas publicas de desarollo social.
 Anular gran parte de la deuda publica hacia los bancos
que han sido, en su mayoria, rescatados por el dinero
publico y la colectividad.
Para la CGT Finances Publiques, a raiz de estos objetivos,
es necesario y urgente desarollar cooperaciones
sindicales al nivel Europeo e Internacional para luchar y
acabar con los proyectos destructores del capitalismo
financiero y asi mismo contribuir a la construccion de un
modelo social del pueblo para el pueblo.

para la cgt Finances publiques, a raiz de estos objetivos, es necesario y urgente desarollar cooperaciones sindicales al nivel europeo e internacional para luchar y acabar
con los proyectos destructores del capitalismo financiero y asi mismo contribuir a la
construccion de un modelo social del pueblo para el pueblo.
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ΑνΑκΟινωθέν υπΟστήριξησ στΟυσ συνΑΔέλφΟυσ μΑσ
ΕλλήνΕσ, πΟρτΟγάλΟι κΑι ισπΑνΟί υπΑλλήλΕσ στΟν ΑγώνΑ!

Π

ΑγΑπητέ συνάδελφε, ΑγΑπητή συνάδελφη,

ρώτον, η ∆ηµόσια Οικονοµικά συνδικάτο CGT επιθυµεί να
επαναλάβει την υποστήριξή της για τον αγώνα που διεξάγεται
από τις ελληνικές, ισπανικές και πορτογαλικές και γενικότερα
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, οι εργαζόµενοι σε αυτές τις χώρες µε
απολύσεις, περικοπές µισθών, θραύση όλες οι συλλογικές και εκ του
νόµου εγγυήσεις και βίαια µέτρα που δηµιουργούν κοινωνικές και
υγειονοµικές καταστροφές πρωτοφανούς µεγέθους.
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο χώρο εργασίας, της
νεολαίας και των συνταξιούχων φέρουν το κύριο βάρος των
επιπτώσεων της µεταβίβασης της κυριαρχίας και της εξουσίας των
αποφάσεων που λαµβάνονται σε όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συµφέροντα των πραγµατικών
ενόχων κρίση που είναι «οικονοµική µαφία»

Έτσι, τα σχέδια λιτότητας, σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, δεν είναι
απλές προσαρµογές του προϋπολογισµού για τη δηµοσιονοµική
συµµόρφωση µε τα κριτήρια σύγκλισης του Maastricht. Αυτές είναι
πραγµατικές πολεµικές µηχανές έχουν σχεδιαστεί για την εξάλειψη
όλων των κοινωνικών δικαιωµάτων και των κατακτήσεων σε κάθε
ένα από τα έθνη και να αποδυναµώσει την παρέµβαση της ικανότητας
δηµόσιας εξουσίας για να επιτρέπουν, µόνο οι χρηµατοπιστωτικές
αγορές, να κατευθύνουν.

Στη Γαλλία, η περίοδος 2 ετών που χορηγούνται από τις Βρυξέλλες
για να φέρει το δηµόσιο έλλειµµα κάτω από τη µοιραία 3% του ΑΕΠ
µε βάση το ίδιο εκβιασµό ιδιαίτερα προς τα κράτη της Νότιας
Ευρώπης.

εταιρείας για την αύξηση χρονικές περιόδους, χαµηλότερες αµοιβές,
και διευκόλυνση των απολύσεων ...)

 την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση µέσω της πώλησης κρατικών
περιουσιακών στοιχείων σε µεγάλες εταιρείες, όπως η EDF και η
SNCF.

Στη διοίκηση µας, ανατεθειµένη για συλλογή και την είσπραξη του
φόρου, µε σχεδόν 20.000 περικοπές θέσεων εργασίας µέσα σε
τέσσερα χρόνια, οι αξιωµατικοί να υποβάλλονται σε µία από τις πιο
σηµαντικές “σχέδιο καταστροφής θέσεων εργασίας» για τις υπηρεσίες
κοινό.
Οι αποφάσεις αυτές έχουν τους ίδιους υπεύθυνους και την ίδια
διαδικασία όπως και σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Έτσι είναι µε τη µεγαλύτερη αποφασιστικότητα ότι καταγγέλλουµε
την αποµάκρυνση των 30.000 θέσεων στο πορτογαλικό ∆ηµόσιο που
εκπροσωπεί το ένα πέµπτο του εργατικού δυναµικού. Είναι µε τον
ίδιο θυµό, ότι καταδικάζουµε την απόλυση των δηµοσίων υπαλλήλων
ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ανάξια τύχη των
συναδέλφων µας από την ισπανική κυβέρνηση.
Οικοδόµηση µια αξιόπιστη εναλλακτική λύση δεν µπορεί να θεωρηθεί
χωρίς την ύπαρξη των αγώνων που βασίζονται στην Ευρώπη σχετικά
µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 Σταµατήστε τα σχέδια λιτότητας και την ανάκριση
συνθήκες για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση και τον ESM.

Έτσι, σε αντάλλαγµα για το «δηλητηριασµένο γενναιοδωρία» του, η
Επιτροπή σκοπεύει να ασκήσει πιέσεις για διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις όπως οι εξής:

 αναπροσαρµογή της αξίας του µεριδίου του πλούτου που

 η απορρύθµιση της πολιτικής εργασίας και της βιοµηχανικής
(εκκαθάριση του εργατικού κώδικα, υποτιµητικό συµφωνίες της

 Ακύρωση της αποπληρωµής του χρέους των κρατών από

 για τις συντάξεις (επιµήκυνση της περιόδου εισφορών, η εισαγωγή
των εικονικών λογαριασµών χαµηλότερο επίπεδο των συντάξεων ...)

παράγεται από την εργασία.

 Κατάργηση της υπαγορεύσεις της τρόικας και την
εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών
επικεντρωθούµε στην κοινωνική πρόοδο.

για

τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.

Είναι για αυτούς τους λόγους, ότι η cgt Δημόσια Οικονομικά, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί συνεργασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε όλο τον κόσμο για να διαδωθούμε επιτέλους η φωνή του κόσμου της
εργασίας.

να

