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ΔΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Για  Δημοκρατία από τη βάση,

Ας αγωνιστούμε ενάντια στη λιτότητα παντού!
(Απόφαση της ευρωπαϊκής συνέλευσης του Alter Summit στις Βρυξέλλες, στις 6 Μαρτίου 2015)

I. Σύντομη Ανάλυση

1. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πλέον πραγματικότητα, αποτελεί μια διπλή πρόκληση:
 Για την Ελλάδα υπάρχει ανάγκη ανταπόκρισης στις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες,  
αποκατάστασης των κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και επανεκκίνησης της κατεστραμμένης και /
ή ιδιωτικοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας. 
 Για την Ευρώπη χρειάζεται "ρήξη" με την ομοφωνία υπέρ της λιτότητας και την ηγεμονική 
Γερμανική κυβέρνηση με την "εμμονική" φιλελεύθερη πολιτική της στην Ευρωζώνη.

2. Οι δύο αυτές ανάγκες δεν θα πρέπει να συγχέονται, καθώς η κάθε μια αποτελεί προϋπόθεση 
της άλλης, έστω κι αν δεν επαρκεί: η αποτυχία στην ικανοποίηση της μιας εκ των δύο αναγκών θα 
συνεπάγονταν σχεδόν αναγκαστικά αποδυνάμωση της άλλης. Αντίθετα,  μια νίκη σε ζητήματα που 
αφορούν το εσωτερικό της χώρας, θα ενισχύσει τα κοινωνικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη.

3. Στη σύγκρουση σχετικά με την ερμηνεία του τι μας συμβαίνει, προτεραιότητα είναι να 
παρουσιαστεί η σύγκρουση  αυτή όχι ως εθνική, ( Η Ευρώπη ενάντια στην Ελλάδα), αλλά ως 
πολιτική και κοινωνική, δηλαδή από τη μια πλευρά για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των
οικογενειών τους, και από την άλλη για τα συμφέροντα των χρηματοδοτών, των τραπεζών  και των 
μεγάλων εταιρειών που εκπροσωπούνται από τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και τα Ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα.

4. Η πολιτική και κοινωνική δέσμευση πολλών κινημάτων και πολιτών είναι δυνατή και 
απαραίτητη. Όσον αφορά τη σύγκρουση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  που εκτυλίσσεται  αυτή την 
στιγμή, η αντίσταση, ακόμα κι αν προέρχεται από μια μόνο χώρα, αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς 
την ρήξη με τη λιτότητα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτή η πρώτη μάχη θα αποτελέσει την αρχή 
μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης. Στην πραγματικότητα η ελληνική κυβέρνηση είναι η μόνη 
σήμερα  που εκφράζει μια εναλλακτική πρόταση, και γι’ αυτό οι στόχοι της αντιμετωπίζουν ισχυρή 
και γενικευμένη αντίθεση και απόρριψη. Μια συγκεκριμένη και ενωτική  δράση αλληλεγγύης προς 
τον Ελληνικό λαό και τις οργανώσεις του, δικαιολογείται με δύο τρόπους:



 Είναι μια απλή πράξη αλληλεγγύης προς τους συντρόφους  και συντρόφισσές μας, 
τους αγώνες και τις οργανώσεις τους που υποστηρίζουμε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

 Μια επιτυχία της Ελληνικής κυβέρνησης, στην ανταπόκρισή της στις έκτακτες και 
αναγκαίες εσωτερικές καταστάσεις, θα ενισχύσει τη δυνατότητα για δράση σε 
ευρωπαϊκό  επίπεδο και  θα ανοίξει τις προοπτικές για αλλαγή σ’ όλη την Ευρώπη.

II. Η θέση μας
            Το Alter Summit είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνδικάτων και κοινωνικών κινημάτων 
που αγωνίζονται  μαζί ενάντια στη λιτότητα για μια κοινωνική, οικολογική,  φεμινιστική και 
δημοκρατική Ευρώπη. Το όραμά μας για το μέλλον της Ευρώπης εκφράζεται στο Μανιφέστο της 
Αθήνας:

1. Υπερασπιζόμαστε τον ελληνικό λαό και τη δημοκρατική απόφασή του, να επιλέξει 
το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και να απορρίψει την λιτότητα και την Τρόικα.

2.  Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα ελληνικά κοινωνικά κινήματα και τα συνδικάτα, 
τόσο στον πολιτικό τους αγώνα ενάντια στη λιτότητα όσο και στις συγκεκριμένες 
δράσεις τους στον τομέα της αλληλεγγύης.

3. Υποστηρίζουμε τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης που αντιστρατεύονται τη 
λιτότητα και την αντιδημοκρατική παρέμβαση τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συμβουλίων της Ε.Ε. και του Ecofin.

4. Καλούμε τις κυβερήσεις σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης 
καθώς και τους πολιτικούς εκπροσώπους, να υπερασπιστούν το όραμα για την 
κοινωνία που αποτυπώνεται στο Μανιφέστο της Αθήνας.

5. Καλούμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις κυβερνήσεις των κρατών – 
μελών της ΕΕ, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να υποστηρίξουν το 
δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης να υλοποιήσει το πρόγραμμα για το οποίο 
εξελέγη  και να απορριφθούν όλες οι μορφές πιέσεων και εμποδίων στην ελευθερία 
δράσης τους.

6. Θα συνεχίσουμε σ’ όλη την Ευρώπη να υποστηρίζουμε και να οργανώνουμε αγώνες 
ενάντια στη λιτότητα, για τη δημοκρατία , διατηρώντας ταυτόχρονα τη συνείδηση 
ότι η αλλαγή στη Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή, αλλά μια ευκαιρία για όλους και 
όλες.
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