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Για μια χάρτα αναγκών
και δικαιωμάτων
της εργατικής νεολαίας

Η νέα εργατική βάρδια *καρδιά +
ενός εργατικού επαναστατικού
κοινωνικο-πολιτικού ρεύματος

Ένα τέτοιας ποιότητας νεολαιίστικο κοινωνικό-

Η εργατική νεολαία, και ειδικότερα η νέα εργατική βάρδια ως δομικό, πυρηνικό κομμάτι της τάξης,
μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός διακριτού αντικαπιταλιστικούεπαναστατικού κοινωνικό-πολιτικού ρεύματος, του οποίου τα κείμενα, τα πανό, οι σημαίες, θα έχουν
στην προμετωπίδα τους την ολική ανατροπή του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, την επαναστατική του
υπέρβαση, την εργατική δημοκρατία, την κομμουνιστική απελευθέρωση.
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νέα εργατική βάρδια, το πιο ολοκληρωτικά,
το πιο συντριπτικά πληττόμενο κομμάτι της
εργατικής νεολαίας, του όλου της τάξης, βρίσκεται στην αιχμή της καπιταλιστικής επίθεσης,
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συνολικής
αναμέτρησης με όλες τις πλευρές του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Μια συνολική πολιτική,
ιδεολογική, πολιτισμική αναμέτρηση, με όλες
τις πλευρές της αστικής πολιτικής, που είναι πιο
αναγκαίο από ποτέ να εμφορείται από το κριτήριο
του συνολικού επαναστατικού αγώνα σε κάθε
επιμέρους ζήτημα, σε κάθε επιμέρους μέτωπο
μέχρι την τελική επικράτηση του κόσμου της εργασίας, την εργατική δημοκρατία.
Η γραμμή της συνολικής αναμέτρησης με τον
ολοκληρωτικό καπιταλισμό, υπό την ηγεμονία
ενός ολιστικού αντικαπιταλιστικού επαναστατικού
πολιτικού προτάγματος, μοιάζει και είναι λειψή,
μονομερής, αν δεν συνοδεύεται από μια Χάρτα
αναγκών και δικαιωμάτων της εργατικής νεολαίας
που μεταξύ άλλων θα παλεύει στο σήμερα για:
Ενιαίο εργατικό μισθό σύμφωνα με τις
ανάγκες της εποχής, από μία μόνο δουλειά. Χωρίς
υπερωρίες, πριμ, επιδόματα, χωρίς κρατήσεις
για ασφαλιστική κάλυψη, χωρίς έμμεση ή άμεση
φορολόγηση. Χωρίς καμία προϋπόθεση και
κατηγοριοποίηση μορφωτική, παραγωγικότητας,
αποδοτικότητας. Επίδομα ανεργίας ίσο με τον
εργατικό μισθό. Καμιά φορολόγηση ή κράτηση,
άμεση ή έμμεση, στο εργατικό εισόδημα.
Μείωση της εργάσιμης μέρας στο ελάχιστο
δυνατό σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής.
Όχι σπαστός εργάσιμος χρόνος. Μόνιμη σταθερή
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δουλειά για όλους χωρίς μορφωτικές ή άλλες
προϋποθέσεις. Κατάργηση όλων των ελαστικώνπροσωρινών μορφών απασχόλησης.
Ασφάλιση-περίθαλψη για όλους τους εργαζόμενους και άνεργους, έλληνες και μετανάστες, χωρίς κανένα περιορισμό ενσήμων. Υγειονομική κάλυψη, πλήρης, για κάθε είδους ασθένεια. Κατάργηση
κάθε εργατικής εισφοράς. Σύνταξη στα 50, με
συντάξιμα τα χρόνια της ανεργίας.
Ανάκληση κάθε ιδιωτικοποίησης των τελευταίων 20 χρόνων. Φραγμός σε κάθε μορφή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων λειτουργίας των δημόσιων
οργανισμών. Εργατική αυτοδιαχείριση, εργατική
αυτοδιεύθυνση, εργατικός μαζικός εκβιασμός για
την απόσπαση από το κράτος και το κεφάλαιο των
αναγκαίων πόρων για να λειτουργήσουν προς όφελος των εργατών οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια,
οι συγκοινωνίες, η ύδρευση, η φαρμακοβιομηχανία
κ.λπ., δηλαδή κάθε καίρια για τη ζωή και την
εργασία των ανθρώπων παραγωγική διαδικασία.
Όχι στην τρομοκράτηση, παρακολούθηση
και χαφιεδισμό των εργαζόμενων στους χώρους
δουλειάς. Συνδικαλισμός και πολιτική δράση
στους χώρους δουλειάς, καμία ποινικοποίηση της
απεργίας και των κοινωνικών αγώνων. Ελευθερία
συνελεύσεων και διακίνησης ιδεών και εντύπων
στους χώρους δουλειάς. Έξω το κράτος και οι
εργοδότες από τον εργατικό συνδικαλισμό και τις
διαδικασίες του. Εργατικός έλεγχος σε κάθε τομέα
της παραγωγής, επαναπροσδιορισμός του τι και
πώς παράγεται με βάση τις σύγχρονες εργατικές
ανάγκες και από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
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πολιτικό ρεύμα, που θα φέρει το κομμουνιστικό
απελευθερωτικό πρόταγμα ως αμετάκλητη
πανκοινωνική επιλογή, ως συνολική δυναμική
διαδικασία κατάργησης της αστικής εξουσίας, δεν
μπορεί να εγκλωβιστεί στα πεπερασμένα όρια του
αστικοποιημένου εργοδοτικού συνδικαλισμού, δεν
μπορεί να εκφραστεί από τα χρεοκοπημένα μέτωπα
της καθεστωτικής αριστεράς που καταλήγουν στο να
αποτελούν συστημική αριστερή φωνή διαμαρτυρίας
στο άκρο του αστικού πολιτικού σκηνικού.
Με αυτή τη λογική αποτελεί αναγκαιότητα η
εμφάνιση και συγκρότηση ανεξάρτητων μορφών
έκφρασης της εργατικής νεολαίας τόσο σε
επίπεδο μετώπου όσο και σε επίπεδο κινήματος,
με τη δημιουργία σχημάτων, συλλογικοτήτων,
ανεξάρτητων κέντρων αγώνα σε γειτονιές και πόλεις,
εργατικών νεολαιίστικων συνελεύσεων που θα
παράγουν εργατική πολιτική, εργατικό νεολαιίστικο
πολιτισμό, αντισυστημική αντικαπιταλιστική πολιτική
γραμμή συνολικά αντιπαραθετική προς την αστική
πολιτική, απόλυτα εχθρική προς κάθε μορφή
συστημικής αριστερής ενσωμάτωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει
να αρθρωθεί, να εκφρασθεί στους κόλπους της
εργατικής νεολαίας, της νέας εργατικής βάρδιας
μια αντικαπιταλιστική επαναστατική πρόταση
ενιαία σε περιεχόμενο και μορφές που θα έχει ως
άμεσο πολιτικό στόχο την με πλειοψηφικούς όρους
εμφάνιση ενός αντικαπιταλιστικού επαναστατικού
εργατικού νεολαιίστικου ρεύματος, που θα θέτει
ζήτημα εξουσίας και θα παλεύει για την πλήρη,
την ολοκληρωτική επικράτηση των εργατικών και
νεολαιίστικων αναγκών.
Ένα νεολαιίστικο ρεύμα ρήξης και ανατροπής,
οργανικό κομμάτι μια κοινωνικό-πολιτικής
πρωτοβουλίας του συνόλου της εργατικής
τάξης, που σε πολιτικό περιεχόμενο, μορφές,
και πλαίσιο διεκδικήσεων θα παλεύει στο σήμερα
για τη συνολική επαναστατική ανατροπή του
ολοκληρωτικού καπιταλισμού, την επικράτηση των
εργατικών συμφερόντων, την απελευθέρωση του
όλου της τάξης από τα δεσμά του καπιταλισμού
και της αστικής εξουσίας.
X.M.

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ »: Βαθιά αντιδραστική αναδιάρθρωση
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ίσω από το εύηχο όνομα "Καλλικράτης" κρύβεται μια βαθιά τομή
αντιδραστικής διοικητικής μεταρρύθμισης,
τμήμα της υπόλοιπης ανα-διάρθρωσης
"οικονομία - παιδεία - ασφαλιστικό εργασία". Αποτελεί προσαρμογή του
κράτους στις απαιτήσεις του σύγχρονου
ελληνικού καπιταλισμού και «κουμπώνει
γάντι» στις ανάγκες του κεφαλαίου για
να ξεπεραστεί η κρίση σε βάρος των
εργαζομένων.
Οι αντιδράσεις που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας στα ΜΜΕ συσκοτίζουν
την ουσία, καθώς είναι κυρίως
αντιδράσεις παραγόντων και τοπικών
μικροσυμφερόντων και στρέφονται μόνο
κατά των συνενώσεων (εκτός από την ιδιαίτερη περίπτωση του Δήμου Ελληνικού).
Αφήνουν έξω τη βασική πλευρά του
σχεδίου κράτους και κεφαλαίου που
ισχυροποιεί τους δήμους μετατρέποντάς
τους σε μορφές τοπικού κράτους.

άτος-επιχείρηση
Μετατροπή των ∆ήμων σε τοπικό κράτος-επιχείρηση
Βασικές συνέπειες αυτής της αντιδραστικής
ής αναδιάρθρωσης είναι οι εξής:

• Περισσότερη φορολογία, με μεγαλύτερη και άμεση εκμετάλλευση των
τοπικών πόρων και της φύσης, σε άμεση
σύνδεση με Ε.Ε. και με Συμπράξεις
Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
• Εμπορευματοποίηση κοινωνικών αγαθών, υγείας, παιδείας, παιδικών σταθμών, αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων (ανέγερση σχολείων - εύρεση χορηγών - πληρωμές κατοίκων
για τροφεία παιδικών σταθμών και
αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και
για παροχές πρωτοβάθμιας υγείας), με
δυνατότητα παρέμβασης των χορηγών
σ' όλα αυτά τα προγράμματα.
• Κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων,
απολύσεις και γενίκευση ελαστικών σχέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Απομάκρυνση των κέντρων
τρων αποφάσεων από τις όποιες κοινωνικές
νωνικές αντιδράσεις.
Γίνεται έτσι ακόμη πιο επιτακτική η
ανάγκη οι κάτοικοι, εργαζόμενοι,
μενοι, πολίτες
των περιοχών να ανασυγκροτήσουν
υγκροτήσουν
αλλιώς τη ζωή τους. Με αντι-θεσμούς,
με συνελεύσεις άμεσης δημοκρατίας,
με απείθαρχη πολιτική, όχι
χι για να επιστρέψουν σ' έναν "παλιό καλό Δήμο",
"παλιά κρατική παιδεία" ή "δημόσια
υγεία" και "δημόσιο χώρο"" που τελικά
ποτέ δεν υπήρξαν.
Αλλά για να ζητή-σουμε τώρα:
ώρα:
• Να μην πληρώνει κανείς για κανένα
δημόσιο αγαθό (υγεία, παιδεία, παιδικούς
σταθμούς, πολιτιστική- αθλητική δραστηριότητα, παραλίες, πλατείες, κ.λπ.).

• Παιδεία για τις ανάγκες των ανθρώπων
έξω απ' τους όρους της αγοράς, ελεύθερο σχολείο κι όχι για εργαλείο "δια
βίου" εξειδίκευσης.
• Υγεία όλων των πολιτών, εργαζόμενων,
μεταναστών, που θα αξιοποιεί τη γνώση
για σωστή καθημερινή παροχή υγείας και
δε θα γίνεται αντικείμενο οικονομικής ή
άλλης εκμετάλλευσης.
Αυτή η δράση είναι αναγκαία σήμερα
για τον κόσμο της εργασίας, για να έχει
μέλλον απέναντι στην καταστροφή που
του επιφυλάσσει η καπιταλιστική κρίση,
για να δημιουργήσει τα φύτρα ενός νέου
τρόπου ζωής και πολιτικής για τις πραγματικές ανάγκες και τις επιθυμίες του.
Αιμίλιος Βαζούρας
Εργαζόμενος ΟΤΑ

