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Greves e manifestações em vários países
07-Nov-2012

NO DIA 14 DE NOVEMBRONa continuaÃ§Ã£o da enorme manifestaÃ§Ã£o realizada pela CGTP-IN em 29 de Setembro
no Terreiro do PaÃ§o e da convocaÃ§Ã£o da Greve Geral para 14 de Novembro, centrais sindicais de vÃ¡rios paÃ-ses
mostraram vontade de convergir com acÃ§Ãµes especÃ-ficas nesse dia, nomeadamente de Espanha (CCOO e da UGT),
ao mesmo tempo que a Central Europeia de Sindicatos convocava tambÃ©m para o dia 14 uma jornada europeia de
acÃ§Ã£o e solidariedade.

Na declaraÃ§Ã£o aprovada em 17 de Outubro, o ComitÃ© Executivo da CES apelou Ã realizaÃ§Ã£o de greves,
manifestaÃ§Ãµes, comÃ-cios e outras acÃ§Ãµes, com vista a mobilizar o movimento sindical contra as medidas de
austeridade, que fustigam os trabalhadores e populaÃ§Ãµes em geral dos vÃ¡rios paÃ-ses.
A declaraÃ§Ã£o expressa ainda Â«a forte oposiÃ§Ã£oÂ» da CES Â«Ã s medidas de austeridade que estÃ£o a arrastar a
Europa para a estagnaÃ§Ã£o econÃ³mica, de facto para uma recessÃ£o, bem como para o desmantelamento consecutivo
do â€œmodelo social europeuâ€•. Estas medidas, longe de restabelecerem a confianÃ§a, apenas servem para agravar os
desequilÃ-brios e para criar injustiÃ§asÂ».

As polÃ-ticas em curso, indica ainda o texto, estÃ£o a ter Â«um impacto incalculÃ¡vel sobre o dia-a-dia dos trabalhadores e
dos cidadÃ£os, pondo em causa o fundamento integral das medidas de austeridade avanÃ§adas pelo Pacto OrÃ§amental
e impostas pela troikaÂ».

Respondendo ao apelo da CES, cinco confederaÃ§Ãµes sindicais de FranÃ§a (CGT, CFDT, FSU, Unsa e Solidaires)
convocaram para 14 de Novembro acÃ§Ãµes de protesto em todos os sectores de actividade, pÃºblico e privado.

A frente intersindical associa-se assim Ã jornada europeia contra a Â«austeridadeÂ» e Â«por medidas de solidariedade
com os paÃ-ses em maiores dificuldadesÂ», refere-se na declaraÃ§Ã£o conjunta divulgada dia 26 de Outubro.

A declaraÃ§Ã£o incita os franceses a exigirem Â«respostas concretas Ã s dificuldades que vivem todos os trabalhadores
em FranÃ§a e na EuropaÂ», condenando, em particular, Â«os tratamentos de choque infligidos aos trabalhadores na
GrÃ©cia, em Espanha e em PortugalÂ».

Em ItÃ¡lia, a Central Geral dos Trabalhadores (CGIL) decidiu convocar uma greve geral de quatro horas para o sector
privado e de 24 horas no sector pÃºblico. A decisÃ£o foi anunciada dia 31 de Outubro, depois de terem fracassado as
tentativas da CGIL de construir uma jornada unitÃ¡ria com as centrais CISL (democrata-cristÃ£) e UIL (social-democrata).
TambÃ©m neste paÃ-s foram jÃ¡ realizadas manifestaÃ§Ãµes em vÃ¡rias cidades, incluindo NÃ¡poles, que contaram com a
participaÃ§Ã£o de representantes da CGTP-IN.

Na BÃ©lgica, as duas centrais FGTB (social-democrata) e CSC (sindicatos cristÃ£os) organizam concentraÃ§Ãµes junto das
embaixadas dos paÃ-ses mais afectados e o envio de mensagens de solidariedade.

Na RomÃ©nia, os sindicatos marcaram acÃ§Ãµes contra a austeridade em todas as regiÃµes, mesas redondas e contactos
com a imprensa.

No Reino Unido, na sequÃªncia de uma grande manifestaÃ§Ã£o realizada em 20 Outubro, que contou com representantes
da CGTP-IN, a central sindical TUC prevÃª vÃ¡rias actividades de denÃºncia.
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TambÃ©m na Alemanha foi anunciada a adesÃ£o Ã jornada europeia com acÃ§Ãµes/comÃ-cios em 12 cidades, para as quais
foram solicitadas Ã CGTP-IN bandeiras da Central.

Em Espanha, a greve geral de 14 de Novembro, decidida pelas direcÃ§Ãµes da CCOO e da UGT, foi aprovada, dia 22, por
unanimidade, pelas 150 organizaÃ§Ãµes que integram a Cimeira Social, plataforma promovida pelas duas principais
centrais espanholas.
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