
 

 

Apelo Europeu 
 

Nós somos trabalhadores, jovens, militantes sindicalistas e políticos de todas as tendências do movimento operário e de 
todos os países do continente europeu (membros ou não da União Europeia). 

Foi convocado para dia 23 de Junho, na Grã-Bretanha, um referendo sobre uma pergunta: “ficar” na União Europeia, ou 
“sair” da União Europeia. 

Nós saudamos e apoiamos os sindicatos, secções do Partido Trabalhista e militantes operários britânicos que, apesar das 
consignas da direcção trabalhista e das cúpulas da Confederação Europeia dos Sindicatos (CES), decidiram apelar ao voto 
por “sair” da União Europeia no dia 23 de Junho! 

Da Grécia a Portugal, da Polónia à Alemanha… levamos anos de experiência do que significam os tratados europeus 
assentes na “concorrência livre e não falseada”, as directivas e planos ditados pela União Europeia ou pela troika (e 
aplicados por cada governo, qualquer que seja a sua cor política). 

Os nossos povos e os trabalhadores de toda a Europa têm sofrido com esta política, quer sejam os seus países membros 
da União Europeia quer de “parcerias de associação”: a desregulamentação, a destruição da legislação laboral e dos 
direitos operários (aposentação, segurança social, contratos colectivos), as privatizações para destruir serviços públicos e 
os cortes orçamentais em nome da dívida, e atentados contra toda e qualquer forma de soberania nacional e popular. 

Vemos a União Europeia (envolvida com a OTAN pelos tratados) apoiar intervenções militares estrangeiras que atiram 
com milhões de refugiados para o caminho do exílio. 

Vimos, na cimeira europeia de 18 e 19 de Fevereiro, o primeiro-ministro britânico e a Comissão Europeia selarem um 
acordo que serve para agravar ainda mais a concorrência entre os trabalhadores. Em nome deste acordo, qualquer 
trabalhador originário de um país da UE emigrado na Grã-Bretanha ficará, durante quatro anos, privado dos direitos 
sociais arrancados pela classe operária britânica. O que só poderá dar em concorrência entre trabalhadores, numa nova 
ofensiva para baixar o “custo do trabalho” dos trabalhadores britânicos e para promover um clima xenófobo reaccionário. 

A esta “União Europeia” que procura a todo o custo pôr os trabalhadores uns contra os outros para maior lucro dos 
capitalistas e banqueiros, nós opomos a união dos trabalhadores e dos povos de toda a Europa para defender e 
reconquistar os seus direitos, a soberania e a democracia. 

Juntamo-nos aos 578 delegados reunidos na conferência anual da Federação dos Sindicatos de Trondheim da 
Confederação Sindical Norueguesa (LO), apoiando os trabalhadores britânicos que votarão por “sair da UE” e por “lutar 
de mão dada com os trabalhadores da Europa e do mundo inteiro”. 

Uma vitória dos trabalhadores britânicos no dia 23 de Junho será um ponto de apoio para todos os trabalhadores que, 
em todos os países, contrapõem a sua própria luta de classe aos planos destrutivos da União Europeia e dos governos que 
aplicam a política desta. 

 

Alemanha Matthias Cornely, delegado, IG Metall; Peter Kreutler (vice-presidente, Afa Düsseldorf, Ver.di, membro da direcção 
da conferência  de delegados do pessoal do sector 6 (funcionários nacionais e autárquicos) de Düsseldorf; Dr Cornelia Matzke 
(antiga deputada ao 1º parlamento do Estado da Saxónia a seguir a 1989, Ver.di); Norbert Müller (Ver.di, AfA, 
Franqueforte/Meno); Peter Saalmüller (Ver.di, SPD); Klaus Schüller, membro do SPD, sindicalista EVG; Anna Helena Schuster 
(Ver.di, delegada sindical); Birgit Schutz (Sindicato NGG da restauração, membro do conselho de empresa, AfA Düsseldorf); 
Holger Pfeiffer (Ver.di, delegado sindical); H.W. Schuster (Ver.di, delegado sindical, presidente da AfA Düsseldorf) ; Áustria  
Matthias B. Lauer, presidente nacional da comissão cristianismo e social-democracia do SPÖ, membro do Conselho Nacional 
do Partido SPÖ, membro do sindicato GPA-djp. Belarus Yuri Gluchakov, Movimento Social Bielorusso “Razam” Bélgica  Olivier 
Horman, delegado sindical serviços públicos federais; Roberto Giarrocco, delegado sindical serviços públicos locais; Jean 
Haselbauwer, presidente da Comissão Aposentados FGTB-Verviers ; Serge Monsieur, delegado sindical serviços públicos 
intermunicipais; Jacques Aghion, professor honorário Universidade de Liège; Svetlana Rudyk, cidadã; Jean-Marc De Coninck, 
delegado sindical ensino; Gaëtan Coucke, professor; Laurence  Vansnick, professora; Djazia Chaib, professora; Laura Moraga, 
professora; Antonio Bernardi, aposentado Mittal Liège; Pierre Marlhioux, ex-membro do secretariado executivo Setca/Bbtk  
Bruxelas-Hal-Vilvoorde; Claire Thomas, delegada sindical serviços públicos — ensino Bósnia Emina Busuladžić, sindicato 
« Solidarnost » Bulgária  Todor Jekov, membro do Comité Nacional do Partido Operário e Camponês Búlgaro (BRSP); 



 

 

Wenceslaw Kyrpachev, União Búlgara “O Operário” França  Alain Aucouturier, sindicalista; Daniel Auzeby, sindicalista; Sylvie 
Bégoin, matemática; Christophe Bitaud, militante anarco-sindicalista; Thierry Bonus, sindicalista ; Francis Brum, aposentado; 
Rémi Candelier, sindicalista; Didier Carrez, professor, presidente de câmara adjunto; Denis Collin, filósofo; Jacques Cotta, 
jornalista; Elisabeth Dès, médica; Marie-Pierre Frondziak, filósofa; Dominique Gerin, conservadora honorária das bibliotecas; 
Daniel Gluckstein, secretário nacional do POID; Patrick Griesbach, sindicalista alemão, vice-presidente do Comité de Defesa 
dos Trabalhadores Transfronteiriços do Mosela; Christopher Halleur, sindicalista; Thierry Laurent, sindicalista; Didier Le Strat; 
Jean Markun, secretário nacional do POID; Hugues Miller, sindicalista autárquico; José Nicol, sindicalista dos correios; 
Emmanuel Poisson, sindicalista, Nogent le Rotrou; Michel Risacher, sindicalista; Jean-Jacques Rodriguez, sindicalista; Bernard 
Saas, sindicalista; Gérard Schivardi, secretário nacional do POID, Arsène Schmitt, presidente do Comité de Defesa dos 
Trabalhadores Transfronteiriços do Mosela; Grécia Dimitris Vassiliou (LAE/Unidade Popular, Argolide); Giorgos Kapsouros 
(LAE/Unidade Popular, Argolide); Sakis Karamanos (LAE/Unidade Popular, Argolide); Eleftheria Bogri; Apostolos Kouikoglou; 
Jiannis Karajiannis; Dimitris Balaskas  Sotiria Lioni; Andreas Guhl (LAE/Unidade Popular, Argolide, Ergatika Nea); Hisaia 
Karachaliou; Irini Morou; Dimitris Papaioannou (LAE/Unidade Popular, Argolide); Dimos Drougas (LAE/Unidade Popular, 
Argolide); Giorgos Ikonomou; Dimitra Birbanagou; Hungria  Anyiszonyan Klàra, aposentada da indústria química; Somi Judit, 
professora aposentada;  Irlanda  Manus Bree, sindicalista SIPTU (a título pessoal) ; Ciaran Campbell, organizador regional Norte 
e Oeste, MANDATE, a título pessoal e em nome do sindicato; Brian Forbes, sindicalista Mandate (a título pessoal); Itália  (*a 
título pessoal) Davide Ascoli, investigador Universidade de Turim; Luigi Brandellero, operário, redacção Tribuna Libera, Turim; 
Valeria Busicchia, professora, militante sindical UIL-ensino*; Alessandra Cigna, delegada sindical CGIL-ensino, Turim*; Ugo 
Croce, artesão, redacção Tribuna Libera, Turim; Kristian Goglio, professor, membro da direcção CGIL-ensino Turim*; Dario 
Granaglia, operário, delegado sindical FIOM-CGIL, Turim*; Monica Grilli, professora, delegada sindical CGIL-ensino*; Daniele 
Grego, professor, delegado sindical CISL-ensino*; Gianni Guglieri, operário, delegado sindical UIL-TEC, Turim*; Andrea 
Monasterolo, operário, membro da direcção FILTCEM-CGIL, Cuneo*; Alberto Pian, professor, formador, Turim; Elisabetta 
Raineri, professora, delegada sindical CISL-ensino, Turim; Lorenzo Varaldo, director de escola, candidato à presidência de 
câmara de Turim (2006, 2011) pela lista “Não à UE”; Vanna Ventre, professora, redacção Tribuna Libera, Turim; Delia Fratucelli, 
membro direcção SLC/CGIL*; Angelo Lobito, membro direcção FIOM fábrica Mirafiori-Fiat, Turim*; Pasquale Loiacono, 
delegado sindical FIOM fábrica Mirafiori-Fiat, Turim*; Sergio Palazzo, membro direcção sindical fábrica Pirelli, Settimo Torinese, 
Turim*; Alessandro Casella, membro direcção FP-CGIL, Turim*; Serafino Puccio, membro direcção FLC-CGIL Turim*; Edoardo 
Boni, empregado; Simona Rebecchi, professora; Moldávia Movimento Marxista “Resistência Popular” Noruega Johan Petter 
Andresen, membro do secretariado do movimento “Não à UE”; Portugal  Rui Rodrigues, membro SNESUP (sindicato nacional 
do ensino superior); Gonçalo Morais, membro SPGL (sindicato dos professores da Grande Lisboa, CGTP); José Santana 
Henriques, CESP/CGTP, aposentado; Jorge Torres, membro da CT (Comissão de Trabalhadores) Saika Pack Rússia Boris 
Kagarlitsky, director do Instituto sobre a Globalização e os Movimentos Sociais (IGSO) Sérvia Branislav Markus, presidente do 
Forum Social de Zrenjanin; Eslovénia Dimitar Anakiev, presidente da Associação dos Trabalhadores Apagados (ZID); Suécia Jan-
Erik Gustafsson, presidente do Movimento Popular “Não à UE”; República Checa Petr Schnur, vice-presidente do Movimento 
Checo pela Paz;  Turquia Şadi Ozansü, presidente do Partido da Fraternidade Operária (IKP); Yaşar Avcı, membro do comité 
executivo do Partido da Fraternidade Operária (IKP) Fulya Ayata, membro do comité executivo do Partido da Fraternidade 
Operária (IKP) Burcu Kıvrak Gücer, membro do sindicato dos empregados dos serviços públicos sociais e de saúde (SES) Birsen 
Yeşilkanat Kaya, sindicalista saúde (Sağlık-iş); Kamil Sarı, sindicalista ensino e investigação (Eğitim-sen); Cemal Bilgin, 
presidente da Associação de Solidariedade dos Trabalhadores da Subcontratação (Taşiş-der); Mahir Sarı, sindicalista ensino e 
investigação (Eğitim-sen); Esin Umut Kaçmaz, membro da comissão juventude do Partido da Fraternidade Operária (IKP) 
Alperen Orhan, membro da comissão juventude do Partido da Fraternidade Operária (IKP) Deniz Bikriç membro da comissão 
juventude do Partido da Fraternidade Operária (IKP) Furkan Safak, Universidade de Istanbul; Ucrânia  Sergey Mygal 

 

Apoio publicamente este apelo: 

 

Apelido e nome : …………………………………………………………………………………… 

 

Assino na qualidade de : …………………………………………………………………………. 

 

País : ………………………… E-mail, telefone : ………………………………………………… 

 

P.f. enviar assinaturas para : 

H.-W. Schuster, Liebfrauenstraße 31, 40591 Düsseldorf, Fax +49 211 7599092 

E-Mail: h.w_schuster@yahoo.com 

mailto:h.w_schuster@yahoo.com

