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Εργαζόμενοι, εργαζόμενες νέοι και νέες
Έξι ολόκληρα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης
που συνοδεύτηκε από την συστηματική κατεδάφιση
κατακτήσεων και δικαιωμάτων, την εξαθλίωση του
εργαζόμενου λαού, αλλά και την συντριπτική ήττα
των Σαμαρά – Βενιζέλου στις πρόσφατες εκλογές, η
νέα Κυβέρνηση Σύριζα – ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να
προχωρήσει σε μια νέα αντιλαϊκή «Συμφωνία» με
τους εκβιαστές ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ. Μια συμφωνίας
που θα προβλέπει
την κλιμάκωση της
φορολεηλασίας του λαού, επώδυνα μέτρα στο
ασφαλιστικό,
συνέχιση
των
σαρωτικών
ιδιωτικοποιήσεων, την
όποια ανακούφιση
να
παραπέμπεται στις καλένδες. Πάνω από όλα με τη
συνέχιση του καθεστώτος των μνημονίων, της τρόικα,
των εκβιασμών και των «διαπραγματεύσεων» και της
επιτροπείας με δεδομένο λίγο - πολύ πάντα
αποτέλεσμα.
Αυτούς του τέσσερεις μήνες συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ αποδείχτηκε ότι:
Οι λεγόμενοι «θεσμοί» της ΕΕ, της ΕΚΤ και
του ΔΝΤ δεν είναι παρά στυγνοί εκβιαστές και
τοκογλύφοι, εκπρόσωποι του διεθνούς κεφαλαίου,
των τραπεζιτών και των πολυεθνικών, που με όπλο
τους ένα ληστρικό, τοκογλυφικό και αβίωτο χρέος
που οι ίδιοι μας δημιούργησαν,
δολοφονούν
εργατικά και λαϊκά δικαιώματα με τις μνημονιακές
επιλογές και τον οικονομικό στραγγαλισμό.
Ο δρόμος των «διαπραγματεύσεων» μέσα
στο πλαίσιο της ευρωζώνης και της ΕΕ, οδηγεί σε
διαρκείς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, σε
αποδοχή του μνημονιακού «κεκτημένου». Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο οι κόκκινες γραμμές του
συνασπισμένου «κεφαλαίου» αποδεικνύονται πολύ
πιο ισχυρές από τους διπλωματικούς ακροβατισμούς
της κυβέρνησης, ειδικά με το λαïκό κίνημα στην
γωνία.

Ότι αποτελεί αυταπάτη η λογική «ούτε
ρήξη, ούτε υποταγή»,
«κατάργηση των
μνημονίων μέσα στην ευρωζώνη». Ότι δεν μπορεί
να υπάρξει πολιτική προς όφελος των συμφερόντων
και των δανειστών και του λαού, και του κεφαλαίου
και των εργαζομένων. Ότι για να ικανοποιηθούν και τα
πιο στοιχειώδη αιτήματα και ανάγκες εργαζομένων και
νεολαίας πρέπει να ανατραπούν τα σχέδια των
εκμεταλλευτών τους, να χάσει πλούτο κι εξουσία το
κεφάλαιο.
Η λογική μιας «ανάπτυξης» στηριγμένης
στους
«υγιείς»
επιχειρηματίες
και
τους
τραπεζίτες, με κίνητρο το κέρδος οδηγεί σε νέο
γύρο αντιλαϊκών μέτρων, γιατί αν το κεφάλαιο δεν
πληρώνει τίποτα, ο λογαριασμός γυρνάει στους
εργαζόμενους. Γιατί ο ΣΕΒ και οι τραπεζίτες θέλουν
μεροκάματα «Κίνας» και συνθήκες εργασίας και γιατί
η πολιτική τους είναι η παραμονή στην ευρωζώνη και
στην ΕΕ που θωρακίζει τα συμφέροντά τους.
Ότι η πολιτική αυτή δίνει τη δυνατότητα στα
μνημονιακά ζόμπι (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι), που ο λαός
καταδίκασε με τους αγώνες του και τη ψήφο του, να
προετοιμάζουν την αντεπίθεσή τους.
Άρα για να υπάρξει άλλη πολιτική σε
όφελος των εργαζόμενων, για να μη χαθεί η ελπίδα,
για να γίνει το ρήγμα που άνοιξε ο αγώνας του
λαού δρόμος ανατροπής, πρέπει να υπάρξει ΕΔΩ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί όλες τις δυνάμεις που
πάλεψαν ενάντια στην κόλαση των μνημονίων,
όπου και να βρίσκονται, να παλέψουν να μην
περάσει ούτε στον λαό, ούτε στη βουλή η νέα
συμφωνία.

Να παλέψουν για άμεση στάση πληρωμών
στους δανειστές τοκογλύφους. Ούτε ένα ευρώ σε
ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ, για να πληρωθούν μισθοί,
συντάξεις, να χρηματοδοτηθούν γενναία παιδεία,
υγεία, να γίνουν προσλήψεις και να ληφθούν
μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας. Διαγραφή
του χρέους. Άμεση ικανοποίηση των δίκαιων
αιτημάτων του εργατικού και λαϊκού κινήματος.
Εθνικοποίηση
τραπεζών
και
μεγάλων
επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο. Απειθαρχία,
ρήξη αποδέσμευση από την ευρωζώνη και την ΕΕ.
Μόνο ο οργανωμένος λαός με τους αγώνες του
μπορεί να επιβάλει το ξήλωμα των μνημονίων και
την απόσπαση κατακτήσεων.
Καλούμε τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να
παλέψουν ενάντια στην κυβερνητική πολιτική
και στους συμβιβασμούς της για να επιβάλλουν
τον δρόμο της ανατροπής της πολιτικής
κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ, διεκδικώντας τα δίκαια και
ώριμα αιτήματα του κινήματος.
- Άμεση νομοθετική κατοχύρωση του κατώτερου
μισθού, στα 751 €, των μισθών και επιδομάτων των
κλαδικών συμβάσεων, στα επίπεδα του 2009, του
13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, σαν πρώτο βήμα
της πάλης για πραγματικές αυξήσεις.
Πλήρης
επαναφορά
των
Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων
- Κατάργηση
όλων των μορφών ελαστικής
εργασίας.
- Επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις και για
όλο το χρόνο ανεργίας.
-Μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο, μείωση των
ωρών δουλειάς (5νθήμερο, 7ωρο, 35ωρο) και του
χρόνου συνταξιοδότησης. Να εθνικοποιηθούν και να
ξανανοίξουν τα κλειστά εργοστάσια με εργατικό
έλεγχο.
- Άμεσα μέτρα για την κοινωνική ασφάλιση.
Αποκατάσταση των απωλειών από το PSI. Κατάργηση
των αντιασφαλιστικών νόμων.

- Καμιά νέα ιδιωτικοποίηση. Επιστροφή στο
δημόσιο των εταιρειών που ιδιωτικοποιήθηκαν. Να
καταργηθεί το ΤΑΙΠΕΔ.
-Δραστική φορολόγηση του κεφαλαίου, των
εφοπλιστών και της εκκλησίας. Διαγραφή των χρεών
προς τις τράπεζες για ανέργους και φτωχούς.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Καμιά αύξηση στο ΦΠΑ, που
πλήττει κυρίως τα λαϊκά εισοδήματα και κατάργησή
του για τα είδη πλατιάς κατανάλωσης.
- Αποφασιστική ενίσχυση της μικρομεσαίας
αγροτιάς ενάντια στην υπερεκμετάλλευση των
πολυεθνικών και των μεσαζόντων και τους
περιορισμούς της ΚΑΠ
- Συνδικαλιστικά δικαιώματα και δημοκρατικές
ελευθερίες. Να καταδικαστούν οι δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής. Διάλυση των ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ, ΔΙΑΣ. Να
ξηλωθούν όλοι οι φασιστικοί μηχανισμοί στο κράτος.
- Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, ιθαγένεια
σε όλα τα παιδιά, άσυλο και στέγη στους
πρόσφυγες, έξω η Φρόντεξ και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης.
Η πείρα μας έχει αποδείξει ότι ο όποιος αγώνας,
ακόμα και για το πιο στοιχειώδες αίτημα , για να
κερδίσει δεν μπορεί παρά να έρθει σε σύγκρουση με
το μνημονιακό πλαίσιο, το χρέος και την
ευρωφυλακή.
Μόνο με ένα ευρύ κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο
αντιπολίτευσης, αντεπίθεσης και ανατροπής του
ευρωμονόδρομου και της αντιδραστικής επίθεσης
του κεφαλαίου μπορούμε να νικήσουμε..
Παλεύουμε: ενάντια στην πληρωμή της επόμενης
δόσης στο ΔΝΤ στις 05.06.
Καλούμε στις παλλαϊκές διαδηλώσεις ενάντια
στην υπογραφή νέου μνημονίου, στις 11/6.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σας καλεί σε ανοιχτή εκδήλωση την
Τετάρτη 03 Ιουνίου στις 7.00 μ.μ. στο αίθριο της
Νομικής Σχολής (οδός Μασσαλίας)
Οι εξελίξεις στην Ελλάδα έδειξαν ότι μπορεί η λαϊκή
πάλη να επιβάλει ανατροπές. Συνεχίζουμε στο δρόμο
του αγώνα.

