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EUROPA EM LUTA

Uma concentraÃ§Ã£o de activistas sindicais deu hoje corpo a uma acÃ§Ã£o de luta a nÃ-vel europeu promovida pela
UniÃ£o Internacional de Sindicatos â€“ ServiÃ§os PÃºblicos â€“ Similares (UIS-SP-S), junto ao EdifÃ-cio Jean Monet, em Lisboa

Durante a acÃ§Ã£o, em que participaram representantes do STAL e contou com a intervenÃ§Ã£o de Artur Sequeira, vicepresidente daquela estrutura europeia que integra a FederaÃ§Ã£o Sindical Mundial (FSM) e dirigente do Sindicato dos
Trabalhadores da FunÃ§Ã£o PÃºblica do Sul e AÃ§ores, foi entregue um manifesto ao chefe da representaÃ§Ã£o da
ComissÃ£o Europeia em Portugal onde se alerta para a situaÃ§Ã£o que vivem actualmente os trabalhadores da
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica portuguesa.

No documento entregue afirma-se que estes trabalhadores Â«estÃ£o a ser alvo de um brutal ataque aos seus direitos
mais elementares, nomeadamente ao emprego, Ã s carreiras profissionais, Ã aposentaÃ§Ã£o/reforma e a outros direitos
sociais conquistados ao logo de dÃ©cadas de luta, o que tem degradado cada vez mais as suas condiÃ§Ãµes de vida e de
trabalhoÂ», situaÃ§Ã£o que de resto nÃ£o Ã© muito diferente do panorama geral da UniÃ£o Europeia.

Por isso os participantes nesta acÃ§Ã£o de luta promovida pela UIS-SP-S afirmam a determinaÃ§Ã£o de intensificar o
combate contra o aprofundamento das polÃ-ticas neoliberais na UniÃ£o Europeia, salientando que os trabalhadores da
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica portuguesa exigem:

- O desenvolvimento de polÃ-ticas que respeitem a soberania do paÃ-s e a sua ConstituiÃ§Ã£o;
- O aumento de salÃ¡rios e pensÃµes;
- HorÃ¡rio de trabalho semanal de 35 horas para todos os trabalhadores;
- Fim da precariedade e do desemprego e a criaÃ§Ã£o de empregos estÃ¡veis e com direitos;
- ServiÃ§os pÃºblicos de qualidade e que respondam atempadamente Ã s necessidades essenciais das populaÃ§Ãµes â€“ na
saÃºde, educaÃ§Ã£o, seguranÃ§a social, justiÃ§a, cultura, entre outros â€“ mas tambÃ©m nos transportes, combustÃ-veis
domÃ©sticos, correios e comunicaÃ§Ãµes.
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