EUROPA : CRIDA A LA MOBILITZACIÓ 
        EL 6 DE DESEMBRE DEL 2003

En gairebé tots els països d’Europa, assistim al descompromís de l’Estat amb el sector Cultural  no fent cas de les resolucions adoptades pel Parlament Europeu l’Octubre del 2002: crisi de finançament, reducció de les subvencions, regressió dels drets socials,…. Aquest descompromís generalitzat en profit de la cultura de mercat, incideix directement sobre el futur de milers de treballadors del sector, amenaça amb la desaparició de centenes d’estructures culturals i acaba amb la dinàmica de creació inherent a la riquesa d’Europa.

                                       PER QUÈ ?

Els Estats membres estan obligats d’aplicar els accords AGCS-GATS signats el 1994 a l’OMC sense cap debat democràtic, i que preveuen la liberalització de tots els serveis : la cultura, la sanitat l’educació i la investiigació.

Els “ intermittents ” de l’espectacle francesos són en lluita des de fa temps, per defendre un règim d’assegurança d’atur adaptat  a les especificitats dels seus oficis. La reforma que els amenaça no és un cas aïllat, formant part d’un seguit de reformes imposades que van en el sentit de l’obertura de mercats i que acaben fragilitzant fatalment els treballadors i els aturats. El desmantellament d’aquest règim acaba amb la perspectiva d’una harmonització dels estatuts dels artistes i tècnics europeus, portadora de progrès social i que facilitaria la seva lliure circul.lació.

           6 de desembre del 2003: Lille “ Capital Europea de la Cultura 2004 ”
       31 de desembre del 2003 : Gènova “ Capital Europea de la Cultura 2004 ”
       Été 2004 : “ Barcelona – Fòrum Cultural ”  
                
En aquestes ocasions volem :

• Reafirmar la nostra determinació en fer inscriure la cultura en els drets fonamentals de la nova Constitució Europea.

• Exigir l’establiment dels mitjans necessaris per a l’el.laboració d’una política cultural europea veritablement ambiciosa. Una política que afirmaria la necessitat primera d’una diversitat cultural i que situaria en el centre del dispositiu les dones i els homes que alimenten aquesta riquesa.

                           US CONVOQUEM EL PROPER 6 DE DESEMBRE

A manifestar-vos, artísticament i col.lectivament, reunint tots els actors de la cultura (totes les disciplines i oficis de l’art) en un lloc central de la vostra ciutat.
I a fer-ho saber als mitjans de comunicació, per a fer entendre que la cultura està ben viva a tot arreu i ha d’ésser doncs,  sostinguda !!.
   
Per a més informació : leseuropes@no-log.org  o  esacc2004@yahoo.fr
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