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ν και τα κόστη των «προγραμμά-
των διάσωσης» είναι προφανή, κα-
μιά προσπάθεια δεν έχει γίνει ώστε
οι υπεύθυνοι [για την κρίση] να
πληρώσουν... Οι φόροι στα μπό-
νους των τραπεζών ... ακουμπούν
μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του
προβλήματος. Η οικονομική κρίση
διαπλέκεται με την οικολογική
κρίση και δείχνει πως ο καπιταλι-

σμός είναι από οικονομική, οικολογική και
πολιτική άποψη ασταθής και μη διατηρήσι-
μος. Οι αγώνες που ξεσπούν σε όλη την επι-
κράτεια της Ευρώπης μπορούν να αποτελέ-
σουν τη βάση για τη διαμόρφωση μιας διε-
θνιστικής εναλλακτικής στην κρίση... Οι α-
σκούμενες πολιτικές συμπίεσης των μισθών
στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης πλήττουν με παρόμοιο τρόπο τους ερ-
γαζόμενους πληθυσμούς τους. Το δημοφι-
λές στη Γερμανία επιχείρημα πως η Ελλάδα
πλήττεται λόγω δημόσιας σπατάλης απο-
κρύπτει το γεγονός ότι είναι η συμπίεση
των μισθών των Γερμανών εργατών, η απώ-
λεια από μέρους τους των επιδομάτων ανερ-
γίας και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
μέσα στην τελευταία δεκαετία, που προκά-
λεσε ένα μεγάλο μέρος των ανισορροπιών
στην Ευρώπη.

Η αποκάλυψη αυτής της αλήθειας είναι έ-
να σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση μιας
συμμαχίας των εργατικών τάξεων για μια ε-
ναλλακτική Ευρώπη. Μια διεθνιστική απά-
ντηση μπορεί να παράσχει ένα ισχυρότερο
μέτωπο στο κέντρο και στην περιφέρεια συ-
γκριτικά με τις εθνικές εναλλακτικές, όπως
αυτές... που βασίζονται στην έξοδο από το
ευρώ σε συνδυασμό με ένα αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμα. Μια εθνική λύση σε μια
μικρή χώρα θα έχει ως αποτέλεσμα την απο-
μόνωση και μια μακροχρόνια διατήρηση
των προβλημάτων της υπανάπτυξης. Ακό-
μη περισσότερο, τακτικά μιλώντας, στην
παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη, οι αντι-
ευρωπαϊκές και αντι-ευρώ πολιτικές είναι
πιθανότερο να προκαλέσουν μια εθνικιστι-
κή, δεξιά κινητοποίηση παρά μια φιλεργα-
τική αντικαπιταλιστική απάντηση.

Η αριστερή στρατηγική έχει περισσότερα

να κερδίσει από μια διεθνιστική εναλλακτι-
κή.

Η μείζων κρίση καλεί σε μια μείζονα ανα-
δόμηση πολιτικής στην κατεύθυνση ενός
δημοκρατικά σχεδιασμένου, συμμετοχικού
οικονομικού μοντέλου και το σημείο εκκί-
νησης είναι τα επείγοντα προβλήματα της
απασχόλησης, της διανομής και της οικολο-
γικής βιωσιμότητας:

- ∆ημόσια απασχόληση στις μαζικές μετα-
φορές, στη μόνωση των υπαρχόντων κτι-
ρίων, στην οικοδόμηση κατοικιών ενερ-

γειακής εξοικονόμησης, στις ανανεώσιμες
μορφές ενέργειας, στην παιδική φροντίδα,
στην υγεία, στις κοινοτικές και κοινωνικές
υπηρεσίες

- Ουσιώδης μείωση του εργάσιμου χρόνου
(σε αντιστοίχηση με τα ιστορικά επίπεδα
της εργασιακής παραγωγικότητας) χωρίς
μείωση των αποδοχών για τους εργάτες, ώ-
στε να επιτυγχάνεται πλήρης απασχόληση

σε ένα χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, συμβατό
με το στόχο για μείωση των εκπομπών των
αερίων θερμοκηπίου

- Απαγόρευση απολύσεων στις ιδιωτικές ε-
πιχειρήσεις - επανιδιοποίηση των χρεοκο-
πημένων επιχειρήσεων υπό εργατικό έλεγ-
χο υποστηριζόμενη από δημόσια χρηματο-
δότηση

- Ελάχιστος μισθός ίδιος σε όλη την Ευρω-
παϊκή Ένωση

- Ευρωπαϊκό σύστημα αντιμετώπισης της
ανεργίας που παρεμβαίνει αναδιανεμητικά
μεταξύ περιοχών χαμηλής και υψηλής α-
νεργίας

- Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στο επίπε-
δο του 5% του ΑΕΠ της Ε.Ε. χρηματοδο-
τούμενος από προοδευτική φορολογία

- Φορολογική σύγκλιση για υψηλούς και
προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές
για τις επιχειρήσεις, φόρους στην περιου-
σία, φόρους στο εισόδημα με τον ανώτερο ο-
ριακό συντελεστή να αγγίζει το 90% πάνω
από ένα επίπεδο εισοδήματος, που αντιστοι-
χεί στο εισόδημα του πλουσιότερου 1% του
πληθυσμού

- Προοδευτικός φόρος στους κατόχους
των κρατικών χρεογράφων με ανώτατο ο-
ριακό φορολογικό συντελεστή στο 100% πά-
νω από ένα ορισμένο επίπεδο, ως μεθόδου α-
ναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους

- Κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότη-
τας και Ανάπτυξης

- Μετατροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας σε πραγματική κεντρική τράπεζα
με δυνατότητα να δανείζει τα κράτη μέλη ό-
πως και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης

- Εθνικοποίηση του τραπεζικού τομέα και
άλλων σημαντικών κλάδων, όπως η ενέρ-
γεια, οι μεταφορές, οι κατασκευές κατοι-
κιών, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική
ασφάλιση υπό δημοκρατική συμμετοχή και
έλεγχο από τους εργαζόμενους και τους ενε-
χόμενους (καταναλωτές, τοπικοί αντιπρό-
σωποι κ.λπ.)

- Έλεγχος της ροής κεφαλαίων εσωτερικά
και διασυνοριακά.

Μετάφραση: Χ.Λ.
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Για μια διε θνι στι κή Ευ ρώ πη
Της Οζλέμ
Ονα ρά ν

με αυ τό που α ντι με τω πί ζουν σή με ρα οι Ηνω μέ νες Πο λι τείες, στην
προ σπά θειά τους να ε πι βάλ λουν τον ε ναρ μο νι σμό δια φό ρων χω ρών
με την α με ρι κα νι κή νο μι σμα τι κή πο λι τι κή. 

Υπάρ χουν άλ λες λύ σεις οι ο ποίες, ό μως, α παι τούν μια ο λο κλη ρω -
τι κή ε πα νί δρυ ση της Ευ ρω παϊκής Ένω σης: Αφ’ ε νός, χρειά ζε ται
να υ πάρ χει έ νας προϋπο λο γι σμός που θα χρη μα το δο τεί ται α πό έ να
κοι νό φό ρο στο κε φά λαιο και θα χρη μα το δο τεί τό σο τα τα μεία ε ναρ-
μό νι σης των οι κο νο μιών της ΕΕ ό σο και ε πεν δύ σεις χρή σι μες α πό
κοι νω νι κή και οι κο λο γι κή ά πο ψη και α φ’ ε τέ ρου, οι πλου σιό τε ρες
χώ ρες πρέ πει να βο η θούν τις φτω χό τε ρες να α ντι με τω πί ζουν το δη-
μό σιο χρέ ος τους. Πά λι, ό μως, αυ τή η ε ξέ λι ξη δεν εί ναι δυ να τή βρα-
χυ πρό θε σμα, ό χι μό νο ε πει δή δεν υ πάρ χουν ε ναλ λα κτι κά σχέ δια αλ -
λά και για τί η ε φαρ μο γή τους α παι τεί μια ρι ζι κή αλ λα γή του συ-
σχε τι σμού δύ να μης σε ευ ρω παϊκό ε πί πε δο.

Τι να κά νου με λοι πόν σε μια τό σο δύ σκο λη στιγ μή; Ο α γώ νας ε -
νά ντια στα σχέ δια λι τό τη τας και η άρ νη ση πλη ρω μής του χρέ ους εί -
ναι η ε ξέ δρα ε κτό ξευ σης μιας α ντε πί θε σης. Στη συ νέ χεια, πρέ πει να
ε ξα σφα λί σου με ό τι η α ντί στα σή μας ε νι σχύε ται με την υ πε ρά σπι ση
ε νός ε ναλ λα κτι κού σχε δίου και την ε πε ξερ γα σία ε νός προ γράμ μα -
τος που προ σφέ ρει τό σο «πρα κτι κές» α πα ντή σεις ό σο και μια ε ξή -
γη ση στον κό σμο του τα ξι κού πε ριε χο μέ νου της κρί σης. 

Ει δι κά η ρι ζο σπα στι κή, διε θνι στι κή α ρι στε ρά έ χει κα θή κον να
συν δέ σει τους κοι νω νι κούς α γώ νες που γί νο νται σε κά θε χώ ρα με
ε πι χει ρή μα τα υ πέρ μιας άλ λης Ευ ρώ πης. Τι κά νουν οι κυ ρίαρ χες
τά ξεις; Εφαρ μό ζουν πο λι τι κές που εί ναι υ πο χρεω μέ νες να α κο λου -
θή σουν για τί υ πε ρα σπί ζο νται τα συμ φέ ρο ντά τους τα ο ποία, σε με-

γά λο βαθ μό, εί ναι ε θνι κά και αλ λη λο συ γκρουό με να. Όμως, ό ταν
πρέ πει να ε πι βά λουν πο λι τι κές λι τό τη τας στις δι κές τους ερ γα τι -
κές τά ξεις έ χουν έ να συ μπα γές ε νω μέ νο μέ τω πο.

Υπάρ χουν κα λύ τε ρα πράγ μα τα να κά νου με α πό το να το νί ζου με
τις πραγ μα τι κές δια φο ρές με τα ξύ των δια φό ρων χω ρών. Το δια κύ -
βευ μα εί ναι η ύ παρ ξη μιας διε θνι στι κής ά πο ψης για την κρί ση στην
Ευ ρώ πη. Ο μό νος τρό πος να α ντι στα θού με πραγ μα τι κά στην ά νο -
δο της α κρο δε ξιάς εί ναι να βά λου με άλ λους στό χους α πό ε κεί νους
που με τα τρέ πο νται εύ κο λα σε α πο διο πο μπαίους τρά γους. Μπο ρού -
με να ε πι βε βαιώ σου με την πραγ μα τι κή, διε θνι στι κή αλ λη λεγ γύη
μας με ε κεί νους που υ πο φέ ρουν πε ρισ σό τε ρο εξ αι τίας της κρί σης,
α παι τώ ντας τα ε θνι κά χρέη να κα τα νε μη θούν ι σό τι μα σε ό λη την
Ευ ρώ πη. Έτσι ο φεί λου με να προ τεί νου με έ να ε ναλ λα κτι κό σχέ διο
για την Ευ ρώ πη α ντί θε το α πό αυ τό της ευ ρω παϊκής α στι κής τά -
ξης, που σέρ νει ό λες τις χώ ρες στην κοι νω νι κή ο πι σθο δρό μη ση.
Πώς μπο ρεί κά ποιος να μην κα τα λα βαί νει ό τι οι κι νη το ποιή σεις μας
που α ντι με τω πί ζο νται με τον συ ντο νι σμό της κυ ρίαρ χης τά ξης σε
ευ ρω παϊκό ε πί πε δο, εί ναι α νά γκη να βα σί ζο νται σε έ να συ ντο νι -
σμέ νο σχέ διο α πό την πλευ ρά μας; Ενώ εί ναι α λή θεια ό τι οι α γώ νες
διε ξά γο νται σε ε θνι κό πλαί σιο, θα εν δυ να μώ νο νταν α πό έ να τέ τοιο
σχέ διο, α ντί να ε ξα σθε νούν ή να ο δη γού νται σε ε θνι κι στι κά α διέ ξο -
δα. Οι φοι τη τές που δια δή λω ναν στο Λον δί νο φω νά ζο ντας το σύν-
θη μα «ό λοι μα ζί, ό λοι μα ζί» εί ναι έ να σύμ βο λο αυ τής της ζω ντα νής
ελ πί δας. 

Με τά φρα ση: Έλε να Πα πα δο πού λου - Χά ρης Γο λέ μης


