ΔΟΕ – ΟΛΜΕ εξωραΐζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση,
βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα!
Στις 30 Μαΐου στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε αντιπροσωπεία των
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε., με τους αρμόδιους
αξιωματούχους των τομέων Εκπαίδευσης και Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε. Οι ηγεσίες των δυο
Ομοσπονδιών συνειδητά καλλιεργούν αυταπάτες για το ρόλο και το χαρακτήρα της Ε.Ε.
Προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους πόσο “καλή είναι η Ε.Ε.” και πόσο “κακή η ελληνική
κυβέρνηση” που δεν κάνει μόνιμους διορισμούς. Κοροϊδεύουν τον κόσμο!
Ποιες λύσεις αναζητούν οι ηγεσίες των Ομοσπονδιών από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής όταν ο ίδιοι αναγνωρίζουν ότι κατεύθυνση της Ε.Ε. είναι η μείωση των δημοσίων υπαλλήλων;
Πότε έπιασε ο πόνος την ΕΕ και τους θεσμούς της για το τι σημαίνει ελαστική εργασία και
απολύσεις;
 Στις 12-1-2018 στα μέτρα που ψηφίστηκαν για την 3η αξιολόγηση και που ΔΟΕ – ΟΛΜΕ αρνήθηκαν
να κηρύξουν απεργία, υπήρχε ρητή διάταξη όπου απαγόρευε τη μετατροπή των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου σε αορίστου, ακόμα και αν υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις.
 Η στρατηγική της ΕΕ για τους εκπαιδευτικούς, υπερψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από όλα
τα κόμματα του ευρωμονόδρομου (ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ), το Σεπτέμβρη του 2008 και έλεγε: «Η
καθιέρωση ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής στη διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτικών
μπορεί να καταστήσει τη διδασκαλία ελκυστικότερη, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την πεποίθηση ότι
"καθένας μπορεί να διδάξει"».
 Στο 3ο Μνημόνιο για την Εκπαίδευση που ψήφισαν από κοινού κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ η ΝΔ,
το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι υιοθέτησαν τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Εκπαίδευση στη Ελλάδα (περικοπές, μείωση εκπαιδευτικών και τμημάτων, "αξιολόγηση",
αυτονομία, επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση).
Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες καμώνονται ότι με τέτοιες συναντήσεις τα Ευρωπαϊκά όργανα θα
γίνουν εργαλεία φιλολαϊκής πολιτικής!! Την ίδια στιγμή στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών εξαμήνων η
σημερινή κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση που αποδέχεται το πλαίσιο της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας δεσμεύεται για νέα θηριώδη πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022, για πλεονάσματα 2,5%
μέχρι το 2060. Δεσμεύεται ακόμα να εφαρμόζει τον δημοσιονομικό κόφτη στις μισθολογικές δαπάνες του
Δημοσίου. Από αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, από το πάγωμα των διορισμών, από το
τσεκούρωμα μισθών και συντάξεων ενισχύονται γενναιόδωρα βιομήχανοι και τραπεζίτες!
Χαρακτηριστικά η κυβέρνηση, κυνικά ομολόγησε για την επόμενη χρονιά ότι «οι ισχύοντες
δημοσιονομικοί περιορισμοί καθιστούν αδύνατο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα τον διορισμό
μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, βάσει των πάγιων
ισχυουσών διατάξεων»
Οι ηγεσίες των δυο Ομοσπονδιών (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ, ΣΥΡΙΖΑ) σκόπιμα αποκρύπτουν το γεγονός ότι η
σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, υπηρετούν πιστά την αντιλαϊκή στρατηγική του
κεφαλαίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στους Ευρωπαϊκούς και ιμπεριαλιστικούς θεσμούς (ΕΕ, ΟΟΣΑ,
ΔΝΤ, ΝΑΤΟ) και στα εργαλεία εφαρμογής αυτής της πολιτικής.
Συνάδελφοι, για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται η ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα να αλλάξει ρότα. Οι
εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να ζητούμε από τους λύκους της ΕΕ και των κυβερνήσεων
τους να φυλάνε τα πρόβατα.

Ούτε βήμα πίσω! Απαιτούμε τη μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των
συμβασιούχων αναπληρωτών – καμιά απόλυση αναπληρωτή!
Αθήνα, 22 Ιούνη 2018

