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Απόφαση Γ.Σ. – Αρ. 7

Στις 24/3/2016 ημέρα Πέμπτη συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην
Αθήνα και αποφάσισε
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κατά πλειοψηφία τα εξής:
1. Διεξαγωγή του 7 ου τακτικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας κατά το τρίτο
δεκαήμερο του Μαΐου 2016.
2. Νέα συνεδρίαση του Γ.Σ. στις 12/4/2016 για τον ορισμό ημερομηνίας και τόπου
διεξαγωγής του συνεδρίου,
τακτοποίηση οικονομικών
ομοσπονδίας και συλλόγων και μητρώου μελών και αντιπροσώπων.
3. Ορισμός εκπροσώπου της Ομοσπονδίας και του αναπληρωτή του στην
επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών
και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Συγκρότηση διαπαραταξιακής οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου.

Έγιναν δεκτά κατά πλειοψηφία τα παρακάτω ψηφίσματα που κατατέθηκαν από τις
παρατάξεις για το προσφυγικό και το

ασφαλιστικό:
1.
2.
3.
4.

Ψήφισμα αλληλεγγύης σε πρόσφυγες
Κάλεσμα εργατικών συνδικάτων Αττικής
Ασφαλιστικό
Προσφυγικό

Για το Γ.Σ.

-Ο πρόεδρος-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ
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ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες

ΟΧΙ στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που τους εγκλωβίζουν στην Ελλάδα

ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Καμία συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις

Καθημερινά παρακολουθούμε τις απαράδεκτες συνθήκες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες
άνθρωποι κάθε ηλικίας που έφυγαν
από τις χώρες τους κυνηγημένοι από τις
επεμβάσεις και τους βομβαρδισμούς των ιμπεριαλιστών ή για γλιτώσουν από τη
φτώχεια και την πείνα.

Θαλασσοπνίγονται, πέφτουν θύματα κυκλωμάτων δουλεμπόρων, στοιβάζονται σε hotspots
και ακατάλληλες υποδομές,
έρχονται αντιμέτωποι με την καταστολή και το
ρατσισμό που ξεκινάει από την ΕΕ, εγκλωβίζονται στην Ελλάδα λόγω της
Συνθήκης Σένγκεν και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συγκυβέρνηση φέρει σοβαρότατες ευθύνες για την εξέλιξη του προβλήματος. Στήριξε τις
επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών
του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
Μέση Ανατολή για τον έλεγχο των ενεργειακών δρόμων και του πλούτου της
περιοχής, διεκδικώντας μερίδιο για την ελληνική άρχουσα τάξη.

Συμμετέχει ενεργά στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Προσφυγικό -
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Μεταναστευτικό, ψήφισε και
συμφώνησε σε αποφάσεις που οδηγούν σε
μαζικό εγκλωβισμό προσφύγων - μεταναστών στην Ελλάδα και στο
ανοιγοκλείσιμο της κάνουλας των προσφυγικών ροών, σύμφωνα με τις ανάγκες των
επιχειρηματικών ομίλων για
φτηνά εργατικά χέρια.

Συμφώνησε με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και με πρόσχημα το Προσφυγικό,
ουσιαστικά αμφισβητούνται
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο
Αιγαίο, αξιοποιώντας τη γνωστή θέση του ΝΑΤΟ, ότι το Αιγαίο αποτελεί
ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η στρατιωτική δράση της Τουρκίας
στη Συρία, ανοίγοντας το
δρόμο για την πιο ενεργή ανάμειξη του ίδιου
του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή και νέες πιθανές επεμβάσεις σε
άλλες χώρες. Αυτή η εξέλιξη οξύνει το πρόβλημα των προσφυγικών κυμάτων.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να παραμένει θεατής των
εξελίξεων.
Καλούμε τα σωματεία να οργανώσουν την
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - μετανάστες, συγκεντρώνοντας
είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα μακριάς διάρκειας, βρεφικά είδη, κουβέρτες, είδη υγιεινής
κ.τ.λ.), και να
τα παραδίδουν απευθείας στους πρόσφυγες.

Να απαιτήσουμε μαζί με το υπόλοιπο λαϊκό κίνημα:

1) ΈΞΩ το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Καμία συμμετοχή της Ελλάδας στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που
ευθύνονται για τους χιλιάδες πρόσφυγες. Να κλείσουν όλες οι αμερικανο-ΝΑΤΟικές
βάσεις.

2) Απευθείας, ασφαλής μεταφορά των προσφύγων - μεταναστών από τις χώρες
πρώτης υποδοχής,
όπως είναι η
Τουρκία, η Ιορδανία, ο Λίβανος, αλλά και από τα ελληνικά νησιά στις χώρες τελικού
προορισμού τους,
με ευθύνη του ΟΗΕ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Δημιουργία δημόσιων, αξιοπρεπών κατάλληλων χώρων προσωρινής φιλοξενίας,
με ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, με ευθύνη

4 / 12

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Τρίτη, 29 Μάρτιος 2016 15:53

αποκλειστικά του κράτους, χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ, για όσο διάστημα διαρκούν
οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής,
περίθαλψης, καταγραφής και προετοιμασίας των εγγράφων για τη συνέχιση
του ταξιδιού των προσφύγων.

4) Κατάργηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, της Σένγκεν. ΟΧΙ στις αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
που εγκλωβίζουν
χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα, παρά τη θέληση τους.

ΨΗΦΙΣΜΑ 2
ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, 2 ΕΩΣ 10 ΑΠΡΙΛΗ Ανταποκρινό
μενοι στο κάλεσμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, για αγώνα ενάντια στην ανεργία
που
μαστίζει τη χώρα μας και έχει χτυπήσει την πόρτα σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες, θα
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις
για την επιτυχία της! Θα πρωτοστατήσουμε, συμμετέχοντας σε αυτήν, οργανώνοντας τη
μαζική συμμετοχή ακόμα
περισσότερων σωματείων, εργαζομένων και ανέργων από τους χώρους δουλειάς και τους
κλάδους μας στην
πορεία αλλά και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Αττικής. Συμ
μετέχουμε στην πορεία
εναντία στην ανεργία και στην μεγάλη διαδήλωση – συναυλία εργαζομένων,
ανέργων και νεολαίας την
Κυριακή 10 Απρίλη, στο Σύνταγμα, στις 6μ.μ.
Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως και όλες οι
προηγούμενες
κυβερνήσεις, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ, τσακίζει ακόμα περισσότερο τους
μισθούς μας, τον κοινωνικό
χαρακτήρα της ασφάλισης, το δικαίωμά μας στη σύνταξη, τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας. Κάνει λάστιχο τις
εργασιακές σχέσεις, φέρνει οδοστρωτήρα μέτρων που δεν αφήνουν καμία λαϊκή οικογένεια
στο απυρόβλητο.
Καταδικάζει στην ανεργία ή στη μισοδουλειά, στα διάφορα προγράμματα ψευτοκατάρτισης,
στα προγράμματα
ανακύκλωσης της ανεργίας, εξασφαλίζοντας για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και
το κεφάλαιο, στρατιές
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τσάμπα και ανασφάλιστων εργατών! Η πάλη για σταθερή δουλειά με δικαιώματα ΜΑΣ
ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!
Το ζήτημα της ανεργίας και της διεκδίκησης άμεσων μέτρων προστασίας και στήριξης των
ανέργων που να
καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των ανέργων σήμερα, αφορά τους άνεργους, αφορά
όμως και τους
εργαζόμενους. Καλούμε όλα τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα στην Αττική, να
συμμετάσχουν σε αυτή την
πρωτοβουλία, να συμβάλλουν ώστε να γίνει γνωστό στους χώρους δουλειάς τους, στον
κλάδο τους, να
οργανώσουν τη μαζική συμμετοχή εργαζομένων και ανέργων. Καλούμε όλους τους
εργαζόμενους και άνεργους
στην Αττική, τους μαζικούς φορείς των αυτοπασχολούμενων, της νεολαίας, των γυναικών
και των συνταξιούχων, να
στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία με τη συμμετοχή τους αλλά και με κάθε τρόπο που
μπορεί να εξασφαλίσει την
επιτυχία της. Να συμβάλλουμε όλοι μαζί, συμμετέχοντας ο καθένας και η καθεμία ανάλογα
με τις δυνάμεις του. Να
αναδείξουμε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Να διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα
προστασίας και στήριξης των
ανέργων. Απαιτούμε- διεκδικούμε:
1. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα
2. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για
όσο
καιρό διαρκεί η ανεργία
3. Επίδομα ανεργίας 600€
4. Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανέργους και τις
οικογένειές τους
5. Επαναφορά των ΣΣΕ, του κατώτερου μισθού στα 751€, της 13ης και 14ης
σύνταξης
Κάθε συνδικάτο, κάθε σωματειακή επιτροπή και επιτροπή ανέργων να οργανώσει αυτή την
προσπάθεια. Να ενταχθεί αυτή η συζήτηση στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. και Γενικών
Συνελεύσεων. Να γίνει
πλατιά συζήτηση στους χώρους δουλειάς και στις εργατογειτονιές για το πλαίσιο πάλης
και τις
διεκδικήσεις των ταξικών συνδικάτων. Να παρθούν αποφάσεις συμμετοχής. Να οργανωθεί
με πρακτικά
μέτρα το κάλεσμα και η οργάνωση των ανέργων, η πολύμορφη δραστηριότητα, η στήριξη
και η συμμετοχή
στην πορεία ενάντια στην ανεργία.
ΨΗΦΙΣΜΑ 3
Για το Ασφαλιστικό
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Στην τελική ευθεία ψήφισης του αντιασφαλιστικού εκτρώματος μπαίνει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε εφαρμογή των εντολών, των πιέσεων και των εκβιασμών του
«κουαρτέτου» των θεσμών ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΣΜ.

Με τη νομιμοποίηση των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων, την ψήφιση τον
Αύγουστο της αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια ή 62 με 40 χρόνια δουλειάς, της
αύξησης των εισφορών υγείας στους ήδη συνταξιούχους, καθώς και τις περικοπές κατά 1,8
δις από τον προϋπολογισμό, προτείνεται επιπλέον να εφαρμοστούν από το 2016:

> Κατάργηση όλων των Εθνικών Συστημάτων (ασφάλισης, πρόνοιας, υγείας) και
ενοποίησή τους σε ένα φορέα με κορμό το ΙΚΑ. Στο όνομα της εφαρμογής ενιαίων κανόνων
για όλους τους ασφαλισμένους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιχειρείται η
εξίσωση-ισοπέδωση όλων των παροχών σε χαμηλότερα επίπεδα (παροχές υγείας,
«εφάπαξ»).

> Μεγάλες μειώσεις στις κύριες συντάξεις, τόσο των νέων όσο και των ήδη
συνταξιούχων, αφού αυτές επαναϋπολογίζονται. Οι νέες συντάξεις θα υπολογίζονται ως
άθροισμα της εθνικής σύνταξης, των 288-384 ευρώ (αρχικά) και της ανταποδοτικής
σύνταξης, που θα προέρχεται από τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή όμως θα υπολογίζεται
πλέον, με μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης, ενός μειωμένου συντάξιμου μισθού, αφού
αυτός θα προκύπτει από το σύνολο του ασφαλιστικού βίου, με διαγραφή (!) του τελευταίου
έτους. Αυτό σημαίνει μειώσεις πάνω από 25% σε εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστικό βίο
30 - 33 χρόνια και ψίχουλα για τη νέα γενιά των ανέργων και ελαστικά εργαζόμενων. Μέρος
της μείωσης των σημερινών συντάξεων, λέγεται ότι θα δίνεται (;) ως προσωπική διαφορά,
μέχρι το 2018.

> Δραστικές μειώσεις μέχρι και σταδιακή εξαφάνιση των επικουρικών συντάξεων,
αφού θα εξαρτάται η παροχή τους από τα δημογραφικά δεδομένα (όσο περισσότεροι
δικαιούχοι, τόσο μικρότερο το ποσό) - τη μετονομασμένη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος - και
θα υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% των συντάξιμων αποδοχών για κάθε
χρόνο ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι για να φτάσει κάποιος το προηγούμενο ποσοστό
αναπλήρωσης που ήταν 20%, δεδομένου ότι ο συντάξιμος μισθός είναι χαμηλότερος,
πρέπει να δουλεύει πάνω από 45 χρόνια! Ταυτόχρονα, αυξάνεται το ποσό της μηνιαίας
εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση κατά 0,5 για τους ασφαλισμένους.

> Χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια για το ΕΚΑΣ, με αποτέλεσμα να το χάνουν
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αρχικά (για το 2016) 70.000 δικαιούχοι, μέχρι την οριστική του κατάργηση το 2019.

> Αυξήσεις σε τρεις δόσεις στις εισφορές των αγροτών που θα πάνε από το 7% στο
20%, μέχρι το 2019 και υπολογισμός εισφορών επί του εισοδήματος για τους ελεύθερους
επαγγελματίες.

Πρόκειται για μια αντεργατική αναδιάρθρωση, που τσακίζει όλους τους εν ενεργεία
ασφαλισμένους, τους ήδη συνταξιούχους, μικρομεσαίους, αγρότες, τους ανέργους,
τους ελαστικά εργαζόμενους, τη νεολαία.

Ο νέος αντιασφαλιστικός Προκρούστης έρχεται να υπηρετήσει τα σχέδια των ξένων
επικυρίαρχων-δανειστών-δυναστών που θέλουν να μειώσουν κι άλλο την τιμή της εργατικής
δύναμης, να ξεζουμίσουν κι άλλο τον λαό μας, να αυξήσουν τα κέρδη ξένου και ντόπιου
κεφαλαίου, να επιβάλλουν την υποταγή στο δημοσιονομικό σφαγείο της Ευρωζώνης. Είναι
oδικός τους δρόμος για την έξοδο από την βαθιά καπιταλιστική κρίση, για να σώσουν τα
κέρδη τους μέσα από την απόλυτη εξαθλίωση των εργαζομένων.

Κατεδαφίζουν το κολοβό, αναδιανεμητικό σύστημα, που είχε τη λογική οι «δυνατοί», δηλαδή
οι εργαζόμενοι, να στηρίζουν τους «αδύναμους», παιδιά, γέροντες, αρρώστους.

Το πολιτικό σύστημα και οι κυβερνήσεις του, ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, αλλά και τώρα ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
αφού καταβύθισαν τα εργατικά δικαιώματα στη θάλασσα της ανεργίας, της ελαστικής και
της μαύρης - απλήρωτης εργασίας και αντέστρεψαν τους ρόλους, μετατρέποντας τη
«σύνταξη» σε μέσο επιβίωσης ολόκληρων οικογενειών, τώρα τη λεηλατούν κι αυτή.
Διαλύουν ό,τι άφησαν όρθιο από το δημόσιο, ασφαλιστικό σύστημα, μετατρέποντας το σε
ανταποδοτικό - κεφαλαιοποιητικό.

Δεν τους εμπιστευόμαστε, ούτε αυτούς ούτε τα δεκανίκια τους εντός & εκτός Βουλής,
γιατί:
Μαζί στηρίζουν το 3ο μνημόνιο. Τα ίδια μέτρα ψήφιζε και η «αντιπολίτευση» όταν ήταν
κυβέρνηση.
Τα ίδια ψέματα λένε στο λαό: Ότι θα
βγούμε από τα μνημόνια εφαρμόζοντάς τα!
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Ότι κόβουμε συντάξεις για να τις σώσουμε!
Ότι οι κοινοί κανόνες φτώχειας και ισοπέδωσης των δικαιωμάτων μας είναι ισότητα και
δικαιοσύνη!
Ότι αυτή η χρονιά θα είναι η τελευταία των «θυσιών».
Απέναντι στη συναίνεσή τους για την καταστροφή μας,
δεν ζητάμε «δικαιοσύνη στην εξαθλίωση»
Απαιτούμε να πάρουμε πίσω όλα τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας
Απαιτούμε πίσω τις ζωές μας.
Όλοι σε θέση μάχης, σε μια μάχη που θα ξεπερνά τα όρια που βάζει ο παντός καιρού
εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός.
Δεν περιμένουμε τα αποτελέσματα της «διαπραγμάτευσης» - κοροϊδίας.
Όλοι σε μια πραγματική μάχη για να μπλοκάρουμε το νέο αντιασφαλιστικό νόμο.
Ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να μείνει στα χαρτιά.
Να μην τολμήσουν να τον φέρουν στη Βουλή.
Ξεσηκωμός παντού με μαζικά συλλαλητήρια, καταλήψεις και απεργίες.
Οι εργαζόμενοι έχουν πλούσια και αγωνιστική εμπειρία από μάχες που έχουν δώσει.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους, τους Συλλόγους, τις Ομοσπονδίες,
μέσα από Γ.Σ. να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να αφήσουν στην άκρη τους
σχεδιασμούς των συμβιασμένων ηγεσιών ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, για άλλη μια 48ωρη.., όταν θα …
συζητιέται το νομοσχέδιο στη Βουλή, για την τιμή των όπλων, να συντονίσουν τη δράση
τους μέσα από έναν ενωτικό, κλιμακούμενο, συντονισμένο αγώνα.

Αν θέλουμε να ανατρέψουμε την καταστροφή που φέρνουν στο σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης και όχι απλά να καταγράψουμε την διαμαρτυρία μας, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ από εμάς - όχι
από άλλους - αποφασιστικότητα. Δεν διαπραγματευόμαστε την ήττα μας, ούτε κάποια
ψίχουλα μικροβελτιώσεων με χρονική παράταση για 2-3 χρόνια των επιπτώσεων των
ρυθμίσεων τους, ούτε την μεταφορά των επιπτώσεων στα παιδιά μας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ

* Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια και
οι ρυθμίσεις των μνημονίων.
* Για ένα αποκλειστικά δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα για όλους τους εργαζόμενους * Να
ζούμε αξιοπρεπώς από τους μισθούς και τις συντάξεις μας
* Δωρεάν παροχές υγείας - περίθαλψης για όλους.
* Πρόνοια με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες.
* Όχι στις μειώσεις των κύριων συντάξεων
* Όχι στη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης και τη μείωση του «εφάπαξ».
* Πλήρης δημόσια ασφάλιση για όλους και τους ελαστικά εργαζόμενους και τους ανέργους.
* Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους
* Μισθός – ασφάλιση - υγεία - πρόνοια - σύνταξη, με βάση τις ανάγκες μας
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ – ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ - ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΕ - ΔΝΤ

ΨΗΦΙΣΜΑ 4
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Για το Προσφυγικό
1. Το Προσφυγικό είναι πρόβλημα που οφείλεται στους πολέμους και στις επεμβάσεις
των διαφόρων
2. ιμπεριαλιστών, στην Συρία και στην ευρύτερη περιοχή, στα πλαίσια του
ανταγωνισμού τους για την
3. κατάκτηση θέσεων και σφαιρών επιρροής, για την αύξηση της κερδοφορίας του
κεφαλαίου. Όσο Αμερικάνοι,
4. Ευρωπαίοι, Ρώσοι και άλλες μικρότερες περιφερειακές δυνάμεις επεμβαίνουν και
σκορπούν τον θάνατο, τόσο
5. θα αυξάνονται και τα κύματα και οι περιπέτειες αυτών των κολασμένων της γης,
προσφύγων και μεταναστών.
6. Μόνον η δημιουργία ενός αντιπολεμικού-αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου των λαών της
περιοχής μπορεί να
7. ανακόψει τις προσφυγικές ροές.
8. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποτάσσεται στα κελεύσματα ΗΠΑ-ΕΕ, τους παραχωρεί
«γην και ύδωρ» για τις
9. επεμβάσεις τους, έχει αποδεχτεί την μετατροπή του Αιγαίου σε ΝΑΤΟϊκή θάλασσα,
αποδεχόμενη τις Συμφωνίες
10. «Δουβλίνο», «Σένγκεν» έχει μετατρέψει την χώρα σε μια απέραντη φυλακή ψυχών,
με τα δεκάδες άθλια
11. στατόπεδα εγκλεισμού των προσφύγων.
12. Μπροστά στην έλλειψη κρατικής μέριμνας διάφορες κακόφημες Μ.Κ.Ο.και άλλα
αρπακτικά προσπαθούν να
13. εκμεταλλευτούν τον πόνο αυτών των κατατρεγμένων.
14. Αντίθετα ο λαός μας από την πρώτη στιγμή έδειξε και δείχνει μια πρωτοφανή
αλληλεγγύη σε πρόσφυγες-μετανάστες,
15. που δεν αφήνει έδαφος να κυριαρχήσουν οι φασιστικές-ρατσιστικές κραυγές.
16. Η εγκατάσταση του ΝΑΤΟ, της FRONTEX, της EUROPOL στο Αιγαίο, των Τούρκων
παρατηρητών στα νησιά μας,
17. με σκοπό δήθεν την αντιμετώπιση των προσφύγων που αυτοί δημιουργούν με τις
επεμβάσεις τους, δεν έχει καμιά
18. σχέση με την πραγματικότητα, οξύνει τον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, φέρνει
πιο κοντά τις φωτιές του πολέμου, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ
ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ-ΕΞΩ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ «ΔΟΥΒΛΙΝΟ», «ΣΕΝΓΚΕΝ»
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΥΛΑΚΗ ΨΥΧΩΝ
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ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΘΛΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ,
ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ-ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ, ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ, ΤΟΝ
ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΜΑ

Η ΟΣΥΑΠΕ με το ΓΣ, το ΔΣ και τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους θα πάρει πρωτοβουλίες
στην την κατεύθυνση αυτή.
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