Αποκηρύξτε το Ξεπούλημα του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΕ!

ΑΡΚΕΤΑ!
Αποκηρύξτε το ξεπούλημα του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΕ και στις τράπεζες. Η ΕΕ και το νόμισμά της
το ευρώ είναι παγίδα βασάνων για τη συντριπτική μάζα του ελληνικού λαού. Η ΕΕ και το
ευρώ πρέπει να αποκηρυχθούν. Επιτροπές αποτελούμενες από εργάτες διαφορετικών τάσεων
καθώς και τους συμμάχους τους – νέους, άνεργους, μετανάστες, συνταξιούχους – πρέπει να
συσταθούν σε ολόκληρη τη χώρα για να παλέψουν για αυτό το σκοπό και για μία κυβέρνηση
που θα δρα για τα συμφέροντα των εργαζόμενων και θα βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Αυτή
η μάχη δεν μπορεί να κερδηθεί μέσα στα κοινοβουλευτικά πλαίσια. Καλούμε επίσης όλους
αυτούς τους ταξικά συνειδητούς εργαζόμενους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο σε
ολόκληρη την κακώς ονομαζόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση να μας υποστηρίξουν στους στόχους
μας και να αναρωτηθούν τις επιπτώσεις για τις δικές τους χώρες. Σπάστε με τους
Καπιταλιστές και τις Τράπεζές τους!

Χτίστε Εργατικές Επιτροπές Δράσης για να Παλέψουμε για:
 Διαγραφή του χρέους! Κάτω το ευρώ και η ΕΕ! Σκίστε το Τρίτο Μνημόνιο!
 Κοινή ταξική πάλη των Ελλήνων, των Γερμανών και των άλλων Ευρωπαίων εργατών
ενάντια στους Σόιμπλε, Μέρκελ, Ολάντ και όλους τους εγκληματίες της ΕΕ!
 Εργατικές αμυντικές φρουρές για να τσακίσουμε τη φασιστική απειλή! Υπερασπίστε
τους μετανάστες ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις!
 Κατάργηση του ΦΠΑ και όλων των οπισθοδρομικών φόρων! Αξιοπρεπή στέγαση για
όλους, όχι εξώσεις! Για εργατικό έλεγχο της διανομής τροφίμων και των τιμών!
 Κατάργηση των μυστικών των επιχειρήσεων και των τραπεζών—Ανοίξτε τα βιβλία!
 Απαλλοτρίωση των τραπεζών, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των μεταφορών, των
λιμανιών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας! Εκβιομηχάνιση της Ελλάδας!
 Αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους τους συνταξιούχους τώρα, ανάλογα με το κόστος ζωής!
Ποιοτικό σύστημα υγείας για όλους!
 Πάλη ενάντια στην ανεργία—δουλειά για όλους μέσα από μία μικρότερη εργασιακή
εβδομάδα χωρίς καμία μείωση μισθών!

Κινητοποιηθείτε Τώρα! Μοιράστε αυτό το φυλλάδιο στον
χώρο εργασίας σας, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές κ.τ.λ.
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