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Κάθε συλλογική σύμβαση εργασίας, το συνταξιοδοτικό σύστημα, το σύστημα υγείας
και όλες οι κοινωνικές βελτιώσεις του παρελθόντος διεκδικήθηκαν από τα κάτω.
Κανείς δεν θα μας χαρίσει έναν καλύτερο κόσμο, πρέπει να τον διεκδικήσουμε – μαζί
και αλληλέγγυα! Είτε πρόκειται για ειδικευμένο εργαζόμενο είτε για απλήρωτη οικιακή
βοηθό, είτε για συνταξιούχα είτε για φοιτητή, είτε για φροντιστή είτε για προσφύγισσα,
είτε για μαθητή είτε για ασκούμενη, είτε για άνεργη είτε για άστεγο - ας ενώσουμε
τις δυνάμεις μας! Ελάτε στις 12 Νοέμβρη να κατέβουμε μαζί στον δρόμο!
Το ενοίκιο παραείναι ακριβό καιρό τώρα. Το ρεύμα το ίδιο. Τα έξοδα θέρμανσης αδύνατο
να πληρωθούν. Για μια ταινία στο σινεμά με τα παιδιά μας δεν μάς περισσεύουν λεφτά.
Το βούτυρο κοστίζει πάνω από 3 ευρώ και το ντονέρ έχει γίνει προϊόν πολυτελείας
… Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά;! Μιλάνε για πληθωρισμό ύψους 8%, αλλά εμείς
βλέπουμε: οι τιμές έχουν διπλασιαστεί. Μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις μας δεν έχουν –
και το επίδομα Hartz IV δεν αρκούσε ποτέ, ούτως ή άλλως. Για τα προς το ζην μένουν
στην άκρη ολοένα και λιγότερα χρήματα. Και το χειρότερο απ‘ όλα, η κατάσταση αυτή
πλήττει περισσότερο όλους εκείνους κι εκείνες που ζουν ήδη σε συνθήκες φτώχειας και
ανασφάλειας: στον παγκόσμιο Βορρά, για παράδειγμα, τους επισφαλώς εργαζόμενους
και τους χαμηλόμισθους, που στην πλειοψηφία τους είναι άτομα που πλήττονται από τον
ρατσισμό και γυναικές. Και πλήττει ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους στον παγκόσμιο
Νότο, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε ακόμη υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού και πολύ
πιο δραστικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της κερδοσκοπίας με τα γεωργικά
προϊόντα και τις πρώτες ύλες. Είμαστε θυμωμένοι! Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας
οικονομίας που νοιάζεται για τα κέρδη αντί για τις ανάγκες των ανθρώπων. Θέλουμε
ένα τέλος σε αυτή την πολιτική που μας καλεί να πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα
- και θέλει να μας στρέψει τον έναν εναντίον της άλλης. Θέλουμε το τέλος της
Ευρώπης-φρούριο και ασφαλείς δρόμους διαφυγής για τους πρόσφυγες. Χρειαζόμαστε
ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους! Θέλουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια!
Τα αιτήματά μας είναι:

• Πλαφόν στους λογαριασμούς του ηλεκτρικoύ ρεύματος
και της θέρμανσης, πλαφόν στα ενοίκια!

• Κοινωνικοποίηση των εταιρειών ακινήτων και ενέργειας
• Φόρος επί των πλεοναζόντων κερδών τώρα! Κανένας
άνθρωπος φτωχός για τα κέρδη τους

• Καμία έξωση ή διακοπή ρεύματος και φυσικού αερίου
• Αυξήσεις μισθών, υψηλότερες συντάξεις, υψηλότερες κοινωνικές παροχές
• Φορολόγηση των πλουσίων
- Επανεισαγωγή του φόρου μεγάλης περιουσίας

- Εφάπαξ εισφορά των πλουσίων για τη αντιμετώπιση της κρίσης
- Αποτελεσματική φορολόγηση μεγάλων κληρονομιών

•
• Ανεμπόδιστη κινητικότητα για όλους και όλες
• Αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας και σταθερές τιμές για τα τρόφιμα!
• Κατοχύρωση της κάλυψης των βασικών αναγκών για όλες και όλους
• Οικονομία προσανατολισμένη στο δημόσιο συμφέρον αντί
Δωρεάν και ποιοτική τοπική μεταφορά!

στα κέρδη των επιχειρήσεων και των υπερπλουσίων

