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To nie lud i pracownicy powinni płacić za kryzys, lecz
kapitaliści!
Kolejne wybory europejskie zostaną przeprowadzone w czasie najgorszego kryzysu
kapitalizmu od 1929 roku. Gospodarczy, społeczny, finansowy, bankowy, żywnościowy,
klimatyczny - jest to globalny, powszechny kryzys. Po raz kolejny klasy rządzące chcą, by za
kryzys zapłacili pracownicy. Rządy przekazały setki miliardów bankom, ale w tym samym
czasie na pracobiorców spadły miliony zwolnień z pracy. Bezrobocie wali się na głowy. Siła
nabywcza płac spada. Trwa destrukcja usług publicznych. To nie lud i pracownicy powinni
płacić za kryzys, lecz kapitaliści! Ta polityka instytucji Unii Europejskiej została odrzucona
przez głosy "NIE" we Francji, Holandii i Irlandii. Nie godzimy się na plany rządów UE, które
chronią banki, a nie ludzi. Wysuwamy w związku z tym doraźny plan społeczny i
demokratyczny:
* Żadnych zwolnień! Stabilna i bezpieczna praca za godziwą płacę dla wszystkich!
* O wzrost płac i dochodów dla pracowników, bezrobotnych i emerytów w każdym kraju!
* Harmonizacja praw socjalnych w Europie w górę: płace minimalne, redukcja czasu pracy
bez redukcji wynagrodzenia, emerytury i bezpieczeństwo socjalne!
* Europejska współpraca w promowaniu osłon socjalnych dla bezrobotnych i biednych oraz
wspólna polityka na rzecz utrzymania zasiłków publicznych!
* Obrona i rozszerzenie usług publicznych w całej Europie!
* System publicznej służby zdrowia gwarantujący równy dostęp do opieki medycznej dla
wszystkich!
* Obrona publicznego systemu edukacji: wycofanie reform bolońskich!
* Nie dla spłacania deficytów upadłych banków i za stworzeniem jednolitego, publicznego
systemu bankowego i finansowego pod kontrolą publiczną i ludową!
* O zamknięcie wszystkich rajów podatkowych. Kraje europejskie muszą dać przykład
rozpoczynając od zamknięcia rajów podatkowych ulokowanych na ich własnych terytoriach,
które stanowią 2/3 światowego biznesu związanego z rajami podatkowymi!
* O likwidację długu Trzeciego Świata!
* O obronę osób, które nie posiadają dokumentów (sans papiers) i o równe prawa dla
wszystkich rezydentów w Europie, zarówno "krajowych" jak i z innych krajów!
* O legalizację wszystkich imigrantów bez dokumentów!
* O równe prawa między kobietami i mężczyznami!

* O prawa kobiet, prawo do darmowej i bezpiecznej antykoncepcji i aborcji!
* O prawa dla LGBT i o równe prawa dla par zarówno hetero - jako i homoseksualnych!
* O zniesienie praw antyterrorystycznych i procedur wyjątkowych!
* O ekologiczną Europę! - w celu zapewnienia efektywnej walki ze zmianami klimatycznymi,
potrzebujemy usług publicznych zajmujących się produkcją energii i jej dystrybucją pod
nadzorem pracowników i konsumentów i musimy wypracować usługi publiczne w dziedzinie
transportu i mieszkalnictwa!
* Nie dla wojny! O rozwiązanie NATO i wszystkich europejskich ciał militarystycznych!
Wycofanie obcych wojsk z Iraku i Afganistanu! O wycofanie izraelskiej armii z Zachodniego
Brzegu Jordanu! Zakończenie blokady Gazy! Uznanie wszystkich praw narodowych ludu
palestyńskiego!
W tych okolicznościach, mając na uwadze specyficzne warunki w każdym kraju, jesteśmy
zdecydowani budować sieć opozycji wobec ataków ze strony pracodawców i rządów, a
jednocześnie tworzyć warunki dla politycznej alternatywy i antykapitalistycznego bieguna
opartego o ludowe mobilizacje. Takiego, który mógłby stanąć do walki o Europę praw
socjalnych, który odrzuca jakiekolwiek poparcie i uczestnictwo w rządach socjalliberalnych z
partiami socjaldemokratycznymi i centrolewicowymi.

To, czego faktycznie potrzeba, to zerwanie z kapitalizmem i jego logiką. W tym sensie
antykapitalistyczna lewica europejska przedstawia te zadania w perspektywie walki o
socjalizm XXI wieku i deklaruje gotowość wznowienia debaty w kwestii nowej redystrybucji
bogactw, własności i demokracji. Na tej podstawie i w warunkach ramowych decyzji każdej z
organizacji, podpisani będą interweniować w najbliższych tygodniach w kampanii wyborczej
do Parlamentu Europejskiego.
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