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CRESCE A LUTA EM FRANÃ‡ANo espaÃ§o de quinze dias os trabalhadores franceses estÃ£o em greve e sÃ£o hoje
esperados milhÃµes de trabalhadores em manifestaÃ§Ãµes por todo o PaÃ-s contra as reformas que o presidente Sarkosy
pretende levar por diante, de que se destaca o aumento da idade das aposentaÃ§Ãµes.

Em 7 de Setembro dois milhÃµes e meio de trabalhadores manifestaram-se em toda a FranÃ§a contra as reformas
neoliberais que o governo de direita pretende impor, que passam pelo aumento da idade das aposentaÃ§Ãµes e pela
destruiÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos essenciais.

Hoje os trabalhadores franceses voltam Ã rua e Ã greve, num protesto que envolve as principais centrais sindicais do
paÃ-s e que se espera superar os nÃºmeros registados hÃ¡ quinze dias.

O STAL enviou uma saudaÃ§Ã£o Ã s centrais sindicais que encabeÃ§am o protesto (CGT e CFDT) manifestando
solidariedade com a luta dos trabalhadores daquele paÃ-s, que considera ser Â«exemplar para milhÃµes de trabalhadores
em toda a Europa, tambÃ©m eles alvo de ofensivas ferozesÂ».

Por isso o STAL considera que Â«Ã© preciso combater hoje e sempre, porque essa Ã© a arma por excelÃªncia dos
trabalhadores, sobretudo quando sÃ£o confrontados como hoje, no mundo e particularmente na Europa, com o avanÃ§o
desenfreado do capitalismo que procura por todos os meios destruir conquistas civilizacionais como as dos direitos
laborais, dos sistemas de seguranÃ§a social e de reforma, da saÃºde e dos serviÃ§os pÃºblicos em geral.Â»

Nesse sentido a mobilizaÃ§Ã£o para o Dia Europeu de Luta do prÃ³ximo dia 29 de Setembro Ã© fundamental, Â«que com
acÃ§Ãµes vÃ¡rias aos mais diversos nÃ-veis â€“ sectorial, nacional, regional e europeu â€“ serÃ¡ mais um contributo para a luta
todos os trabalhadores por uma efectiva Europa Social, mais justa, mais equitativa, mais solidÃ¡ria e mais democrÃ¡tica,
por polÃ-ticas nacionais e europeias que respeitem os direitos, valorizem o trabalho, combatam o desemprego e
promovam os serviÃ§os pÃºblicos como potencial de desenvolvimento, de progresso e de democracia.Â»
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