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1. Ο ΣΥΝ στο κίνηµα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη
καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση
Η επανεκλογή Μπους και η δεύτερη τετραετία του συνιστά µια µεγάλη απειλή για τον
πλανήτη, τις δηµοκρατικές, κοινωνικές και πολιτισµικές κατακτήσεις της
ανθρωπότητας. Ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός στο πρόσωπο της επανεκλεγµένης
αµερικάνικης
διοίκησης,
οπλίζεται
µε
ένα
εκρηκτικό
µίγµα
στυγνού
νεοφιλελευθερισµού, ακραίου συντηρητισµού, θρησκευτικού φονταµενταλισµού και
επιθετικότερης στρατιωτικής λογικής. Η νεοφιλελεύθερη, υπό την ηγεµονία των ΗΠΑ,
καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση, εξελίσσεται σήµερα µε ακόµα πιο δυσµενείς και
επικίνδυνους για τους λαούς όρους. Το επιβεβαιώνουν το δράµα στο Ιράκ, το δράµα
του Παλαιστινιακού λαού που συνεχίζεται µετά το θάνατο του Γιασέρ Αραφάτ, η
αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια, οι απειλές στο Ιράν.
Οφείλουµε να αντισταθούµε σε µια πορεία που προµηνύει για τον πλανήτη εφιαλτική
διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, εξάπλωση των ζωνών απόλυτης φτώχειας
και εξαθλίωσης, περαιτέρω οικολογική υποβάθµιση και ασφυξία, αλλά και ένα κλίµα
νέων συγκρούσεων και απειλών για πολιτισµικές και θρησκευτικές αντιπαραθέσεις,
ενώ, ταυτόχρονα, δίνει το έδαφος για την έκφραση των πιο ανορθολογικών,
φονταµενταλιστικών τροµοκρατικών αντιδράσεων µαζικής βίας. Η επέκταση των
ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων αποτελεί σήµερα το νέο εφιάλτη για τους λαούς. Ο
αγώνας για την ειρήνη στη βάση των πιο πλατιών συµµαχιών, γίνεται το πρώτιστο
καθήκον.
Το κίνηµα κατά της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης, είναι η
καινούργια και ελπιδοφόρα εξέλιξη της εποχής µας. Οφείλουµε ως σύγχρονη
ριζοσπαστική Αριστερά, στη βάση ενός νέου βαθύτερου και διευρυµένου διεθνισµού,
να κατακτήσουµε ένα ακόµα πιο ισχυρό και πλουσιότερο παγκόσµιο ορίζοντα, στις
πρωτοβουλίες και τη δράση µας.
Η στάση µας απέναντι στην παγκοσµιοποίηση και η απάντησή της στα προβλήµατα
που δηµιουργεί ο νεοφιλελεύθερος καπιταλιστικός χαρακτήρας της, είναι διαµετρικά
αντίθετη από τις φοβικές και εθνικιστικές αντιδράσεις των ακραίων δεξιών και
εκκλησιαστικών δυνάµεων. Η απάντησή µας στη νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική
παγκοσµιοποίηση είναι η αντίσταση σ' αυτήν, στη βάση εναλλακτικών αιτηµάτων.
Είναι η παγκοσµιοποίηση των δικαιωµάτων, των αντιστάσεων και της αλληλεγγύης
των λαών.
Η προάσπιση δηµοκρατικών και ατοµικών δικαιωµάτων, παραδοσιακών και νέων. Η
προάσπιση της ειρήνης κατά της λογικής της τροµοϋστερίας και των προληπτικών
πολέµων. Η δικαιότερη κατανοµή του παγκόσµιου πλούτου. Η αλληλεγγύη σε
κινήµατα και λαούς που δοκιµάζονται ή πειραµατίζονται σε νέους προοδευτικούς και
σοσιαλιστικούς δρόµους. Η προστασία του περιβάλλοντος µπροστά στην
επαπειλούµενη µη αναστρέψιµη οικολογική καταστροφή. Η κατοχύρωση
παγκόσµιων κοινωνικών δικαιωµάτων και συλλογικών αγαθών και η απρόσκοπτη
πρόσβαση όλων των λαών και ιδιαίτερα των πιο φτωχών στα επιτεύγµατα και τις
δυνατότητες της επιστήµης, της τεχνικής, του διαδικτύου, της νέας γνώσης, των
δυνατοτήτων της ιατρικής έρευνας και επιστήµης.
Σήµερα όσο ποτέ ο ΣΥΝ µε το Συνέδριο του θεωρεί τον εαυτό του δεσµευµένο στην
ενίσχυση του πολύµορφου «κινήµατος των κινηµάτων» και ειδικότερα του
παγκόσµιου φιλειρηνικού κινήµατος, ως ένα µεγάλο αυθεντικό αντίπαλο της
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συµµαχίας των πιο επιθετικών κύκλων του παγκόσµιου κεφαλαίου, υπό την
κυριαρχία των ΗΠΑ.
Το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ, ως µέρος του Ευρωπαϊκού και Παγκόσµιου
Κοινωνικού Φόρουµ, αποτελεί µια µεγάλη κατάκτηση του κινήµατος κατά των
πολέµων και της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης.
∆εσµευόµαστε στο συνέδριό µας να πάρουµε όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου τα
µέλη µας στους κοινωνικούς χώρους ( ιδίως στα συνδικάτα και την Αυτοδιοίκηση) να
ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΚΦ. Να συµβάλλουµε ώστε το Κοινωνικό Φόρουµ
να καταστεί χώρος συνάντησης όλο και περισσότερων κοινωνικών δυνάµεων,
προσώπων, συλλογικοτήτων, για να διευρυνθούν οι παρεµβάσεις του, να απλωθεί
στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα να αγκαλιάσει τη νεολαία.
Ορόσηµο προς αυτές τις κατευθύνσεις, είναι η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Φόρουµ στην Ελλάδα το 2006.

2. Με το κόµµα της ευρωπαϊκής αριστεράς στους
αγώνες που έρχονται
Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και οι στόχοι της αποτελούν ένα πεδίο σκληρών
κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ο ΣΥΝ υποστηρίζει την πολιτική
ενοποίηση της Ευρώπης στη βάση της κάλυψης του δηµοκρατικού ελλείµµατος, της
στήριξης και διεύρυνσης του κοινωνικού κράτους και της οικολογικής προστασίας,
στην προοπτική του σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και ελευθερία. Μια πολιτικά
ενοποιηµένη µε δηµοκρατικούς όρους Ευρώπη πέρα από τον Ατλαντισµό µε
αυτόνοµη διεθνή παρέµβαση για την ειρήνη και ένα πιο δίκαιο και αλληλέγγυο κόσµο.
Οι κυρίαρχες συντηρητικές και σοσιαλδηµοκρατικές δυνάµεις στον ευρωπαϊκό χώρο,
παρά τις διαφορές µεταξύ τους, εξυπηρετώντας σχεδιασµούς των ηγεµονικών
τµηµάτων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, ακολουθούν, πέρα από επιµέρους
αντιστάσεις, τις αµερικανοατλαντικές προτεραιότητες, και απειλούν µε ακύρωση και
διάλυση, κοινωνικές και εργασιακές κατακτήσεις δεκαετιών.
Η συγκρότηση του κόµµατος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, µε πρωταγωνιστική
µάλιστα συµβολή του ΣΥΝ, αποτελεί το ελπιδοφόρο πρώτο βήµα για τη συγκρότηση
του πολιτικού υποκειµένου που θα υπερασπίσει αποφασιστικά τις κατακτήσεις των
εργαζοµένων της Ευρώπης και θα στηρίξει τα άµεσα και µακροπρόθεσµα
συµφέροντά τους. Σηµαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι η ''Ευρωποίηση''
και ριζοσπαστικοποίηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος και η αναβάθµιση
της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ.
Τόσο ο ΣΥΝ όσο και το Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς οφείλουν όχι µόνον να
υπερασπίσουν το κοινωνικό κράτος και τα δηµοκρατικά δικαιώµατα που σήµερα
βάλλονται συστηµατικά παντού στην Ευρώπη, αλλά και να αγωνιστούν άµεσα για το
συνολικό αναπροσανατολισµό των ασκούµενων πολιτικών, µε διαρκείς στόχους την
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, την αύξηση της µόνιµης και σταθερής
απασχόλησης, την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού και τη µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων. Για να το επιτύχουν,
οφείλουν να επεξεργαστούν, να προβάλουν και να διεκδικήσουν µια συνολική
εναλλακτική πολιτική πρόταση για την προοπτική και τον ρόλο της Ευρώπης στο
σύγχρονο κόσµο µε προοπτική το σοσιαλισµό µε δηµοκρατία και ελευθερία.
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Σήµερα ο αγώνας αυτός περνάει, εκτός των άλλων, µέσα από την αναθεώρηση του
Συµφώνου Σταθερότητας, την απόρριψη της Ευρωπαϊκής Συνταγµατικής Συνθήκης
που θεσµοποιεί το νεοφιλελευθερισµό και τη διαξαγωγή δηµοψηφίσµατος στη χώρα
µας. Την αντίθεση στον ευρωστρατό. Τη διεκδίκηση ενός γνήσιου Συντάγµατος των
λαών της Ευρώπης που θα κατοχυρώνει και θα διευρύνει τα δηµοκρατικά δικαιώµατα
και τις κοινωνικές κατακτήσεις τους.

3. Οι οδυνηρές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες
του ελληνικού καπιταλισµού
Ο ελληνικός καπιταλιστικός σχηµατισµός µέσα από τις αντιφάσεις του γνώρισε
ώθηση και απόκτησε νέα χαρακτηριστικά ιδιαίτερα την τελευταία δεκαπενταετία. Η
Ελλάδα δεν είναι µόνο µέλος της ΕΕ αλλά και µετέχει οργανικά στη ζώνη του ευρώ,
ενώ έχει ενσωµατωθεί βαθύτερα στις δοµές του ΝΑΤΟ, στους νέους
γεωστρατηγικούς ρόλους του και το πλέγµα των αµερικάνικων πολιτικοστρατιωτικών
προτεραιοτήτων στην περιοχή µας.
Έτσι η χώρα µας βρίσκεται µέσα σε ένα ευρύ δίκτυο των πιο σηµαντικών
οικονοµικοπολιτικών και στρατιωτικών συνενώσεων του δυτικοευρωπαϊκού
καπιταλισµού και του σύγχρονου ιµπεριαλισµού. Η παραδοσιακή εικόνα της Ελλάδας
ως «εξαρτηµένης» και «κηδεµονευόµενης» χώρας δεν ανταποκρίνεται στη σηµερινή
φάση ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισµού, παρά το γεγονός ότι λόγω και του
µικρού µεγέθους της και της σχετικής οικονοµικής υστέρησής της, ηγεµονεύεται από
τις ισχυρές καπιταλιστικές χώρες εντός της ΕΕ και τις ΗΠΑ. Σήµερα όσο ποτέ τα
συµφέροντα των ισχυρότερων οικονοµικοπολιτικών κύκλων της χώρας, συγκλίνουν
οργανικά µε τις κατεστηµένες ευρωπαϊκές επιλογές και τις αµερικανοατλαντικές
προτεραιότητες. Γι' αυτό και οι σχετικές κατευθύνσεις σ' αυτό το πλαίσιο δεν είναι
τόσο αποτέλεσµα επιβολής, όσο προσανατολισµού και συναίνεσης των κυρίαρχων
τάξεων.
Σ' αυτό το πλαίσιο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται µια νέα µορφή εθνικισµού, που
επικαλείται «ισχυρή Ελλάδα». Και αυτός ο εθνικισµός είναι εχθρικός προς την
Αριστερά γιατί αποκρύβει τις ταξικές διαφοροποιήσεις και τα συµφέροντα που
κρύβονται πίσω από τις µεγάλες «εθνικές επιτυχίες», ενώ ταυτόχρονα δίνει έδαφος
για την καλλιέργεια του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
Οι εκτεταµένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές οδήγησαν σε αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις
κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του '90, οι οποίες ενίσχυσαν σηµαντικά το ρόλο
και τις θέσεις του µεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των δυνάµεων της εργασίας και του
δηµοσίου. Αύξησαν δραµατικά την κεφαλαιακή συσσώρευση και µέσω της µείωσης
του λειτουργικού και ιδίως του εργατικού κόστους αύξησαν θεαµατικά την κερδοφορία
του κεφαλαίου. ∆ιευκόλυναν την εξωτερική επέκταση µερίδων του ελληνικού
κεφαλαίου κυρίως στις υπό κατάρρευση οικονοµίες των Βαλκανικών χωρών. Η
διαδικασία αυτή ενέτεινε τα φαινόµενα διαπλοκής, ενώ η ''κρίση'' του χρηµατιστηρίου
οδήγησε σε µια τεράστιας έκτασης αναδιανοµή σε βάρος σηµαντικής µερίδας του
λαού. Συγχρόνως η «ισχυρή Ελλάδα» συνέβαλε σταθερά στο µέτρο που της
αντιστοιχούσε στους πολέµους της «νέας εποχής» ενώ στρατιωτικές δυνάµεις της
δεν λείπουν να δώσουν το παρόν στις εκάστοτε «σταθεροποιητικές» και
''αντιτροµοκρατικές'' ιµπεριαλιστικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνονται ενάντια σε
διάφορες χώρες.
Η Ελλάδα εντάχθηκε σε ένα ισχυρό νόµισµα, µε µια αδύναµη παραγωγική και
οικονοµική βάση και αυτό το δοµικό πρόβληµα θα ενταθεί στο µέλλον.
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Οι σχετικά υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων, στους
οποίους συνετέλεσαν κυρίως οι εισρέοντες κοινοτικοί πόροι και η δηµόσια
κατανάλωση, η αύξηση του δανεισµού των νοικοκυριών, τα κρυφά ελλείµµατα, ενώ
συνέβαλαν σε µια σχετική ενδυνάµωση του ελληνικού καπιταλισµού και επέφεραν
πρωτοφανή κέρδη, δεν φαίνεται ότι µπορούν να συνεχισθούν στα ίδια επίπεδα τα
επόµενα χρόνια και δεν έδωσαν απαντήσεις σε κρίσιµα διαρθρωτικά οικονοµικά
προβλήµατα.
Παραµένουν και συχνά οξύνονται: Τα µεγάλα ελλείµµατα στο εµπορικό ισοζύγιο. Η
απόσταση της ελληνικής οικονοµίας από τους µέσους Κοινοτικούς όρους. Τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος. Η υπερδιόγκωση των στρατιωτικών
δαπανών. Η συνεχής ποσοτική αλλά και ποιοτική υποβάθµιση της ελληνικής
γεωργίας. Οι ασφυκτικές πιέσεις στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ο ολιγοπωλιακός
έλεγχος των διάφορων τοµέων της οικονοµίας. Η κρίση σηµαντικών παραδοσιακών
κλάδων έντασης εργασίας. Η σηµαντική υστέρηση, παρά τα βήµατα που έγιναν στις
υποδοµές αλλά και στους νέους τεχνολογικά τοµείς. Η απώλεια ανταγωνιστικότητας
εντός της ΕΕ, λόγω και της καλπάζουσας ακρίβειας, η οποία δεν µπορεί να
υποκατασταθεί µε νοµισµατικά µέτρα µετά τη συµµετοχή της οικονοµίας στη ζώνη
του ευρώ.
Βαρύτατο πλήγµα για την οικονοµία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις ασθενέστερες
οικονοµικές τάξεις, το περιβάλλον, τα δικαιώµατα, επέφεραν οι Ολυµπιακοί Αγώνες,
µε το εκρηκτικό κόστος τους συνολικά και τις δαπάνες Ασφαλείας ειδικότερα. Η
αντίθεση του ΣΥΝ στη διοργάνωσή τους δικαιώθηκε.
Το επόµενο διάστηµα δεσµευόµαστε ν' ανοίξουµε µια µεγάλη συζήτηση εντός και
εκτός του κόµµατος, για µια βαθύτερη µελέτη των χαρακτηριστικών του καπιταλισµού
στην Ελλάδα στο νέο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της
παγκοσµιοποίησης, καθώς και την εξέλιξη της κοινωνικοταξικής διάρθρωσης,
προκειµένου να εξάγουµε απαραίτητα συµπεράσµατα για τις προσπάθειες
προώθησης µιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης της Αριστεράς µε προοπτική
το σοσιαλισµό στη χώρα µας.
Οι νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις της τελευταίας, ιδιαίτερα, δεκαπενταετίας έχουν
οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες γιατί πέραν των άλλων, έγιναν στο έδαφος ενός
εξαιρετικά αδύναµου συστήµατος κοινωνικής προστασίας. ∆ιαλύουν κατακτήσεις,
δικαιώµατα και εργασιακές σχέσεις δεκαετιών και οδηγούν σε περαιτέρω
εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση κρίσιµων κοινωνικών τοµέων όπως η
παιδεία, η υγεία και κοινής κτήσης αγαθών (παραλίες, µνηµεία, δάση, περιοχές
φυσικού κάλους). Αποτέλεσµά τους υπήρξαν: Η εφιαλτική ανεργία ιδιαίτερα των νέων
και των γυναικών, καθώς και η αυξανόµενη υποαπασχόληση. Οι διευρυνόµενες
κοινωνικές ανισότητες που οδηγούν στη διεύρυνση της φτώχιας και του κοινωνικού
αποκλεισµού. Οι ανισότητες λόγω φύλου. Η καλπάζουσα ακρίβεια. Η µακροχρόνια
λιτότητα και υποβάθµιση µισθών και συντάξεων. Η συνεχής υπονόµευση του
κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και η
προώθηση ευέλικτης απασχολησιµότητας. Η συνεχής συρρίκνωση των εισοδηµάτων
της µικροµεσαίας αγροτιάς. Η περιβαλλοντική υποβάθµιση και η υποβάθµιση της
ποιότητας ζωής και της διατροφικής ασφάλειας.
Ένα φαινόµενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια είναι η διπλή εκµετάλλευση των
εκατοντάδων χιλιάδων ξένων εργατών στη χώρα µας αλλά και το φαινόµενο της
παιδικής εργασίας των παιδιών των µεταναστών. Χρειάζεται απόκρουση της
ξενοφοβίας και του ρατσισµού µέσα στον κόσµο της µισθωτής εργασίας και των
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ανέργων. Υπάρχει ανάγκη για µια µεγάλη στροφή του κόµµατος για την ένταξη των
ξένων εργατών στα συνδικάτα, τους εργατικούς αγώνες και τα κινήµατα.

4. Ο ΣΥΝ δύναµη µαχητικής αντιπολίτευσης στην
κυβέρνηση της Ν.∆.
Η άνοδος στην κυβέρνηση της Ν.∆ µετά από µια, σχεδόν, εικοσαετή διακυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, άνοιξε µια νέα πολιτική περίοδο. Τα δείγµατα γραφής της νέας
κυβέρνησης διαψεύδουν τις όποιες αυταπάτες είχαν καλλιεργηθεί σε λαϊκά
στρώµατα. Η Ν∆ στην κυβέρνηση διατηρεί τα «κεκτηµένα» των νεοφιλελεύθερων
επιλογών του ΠΑΣΟΚ, ενώ διευρύνει και βαθαίνει την ίδια κατεύθυνση. Παράλληλα
διαµορφώνει σιγά - σιγά το δικό της κοµµατικό κράτος και τον κύκλο των δικών της
µεγαλοεπιχειρηµατιών, αφήνοντας άθιχτες τις δοµές των µεγάλων οικονοµικών
συµφερόντων . Τα ιδεολογήµατα της «ήπιας προσαρµογής» δεν µπορούν να
κρύψουν επιλογές που ενισχύουν ακόµα περισσότερο τις θέσεις και τα κέρδη των
µεγάλων επιχειρήσεων, παρατείνουν τη µονοµερή λιτότητα, υποβαθµίζουν τους
µικροµεσαίους αγρότες και τις επιχειρήσεις, κλιµακώνουν τις ιδιωτικοποιήσεις,
επιδεινώνουν το περιβάλλον, ενδυναµώνουν το ρόλο των ανεξέλεγκτων αγορών και
παραπέµπουν στο ακαθόριστο µέλλον τις όποιες προεκλογικές δεσµεύσεις της Ν∆
σε όφελος των ασθενέστερων στρωµάτων.
Από την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων έχουµε περάσει πλέον στην
ιδιωτικοποίηση της ίδιας της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο προϋπολογισµός του
2005, στο όνοµα της αντιµετώπισης των ελλειµµάτων, εγκαινιάζει µια νέα
µακρόχρονη µονοµερή λιτότητα, µειώνει δραστικά το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων. Ο νέος φορολογικός νόµος, προχωρεί για πρώτη ίσως φορά στην
παγκόσµια ιστορία, σε µια αντίστροφη αναδιανοµή: η φορολογία των εισοδηµάτων
γίνεται µεγαλύτερη από την φορολογία των µερισµάτων, ενώ µε τον αναπτυξιακό
νόµο αποδίδονται νέα προνόµια στην Εκκλησία. Μετά την Προεδρική εκλογή και
εφόσον δεν υπάρξουν πρόωρες εκλογές, η Ν∆ θα εµφανίσει ένα ακόµα πιο σκληρό
και αντικοινωνικό πρόσωπο. Ειδικότερα, όπως δείχνουν οι απαράδεκτες προθέσεις
της Ν∆ σε βάρος του ΙΚΑ και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στις
Τράπεζες αλλά και οι σχετικές πιέσεις του επιχειρηµατικού κόσµου και ξένων
οργανισµών, η κυβέρνηση θ' ανοίξει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το ασφαλιστικό µε
νέα µέτρα κατεδάφισης των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων. Η Ν∆ στο τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, επιµένει να στηρίζει τις
αµερικανο - ατλαντικές προτεραιότητες στην ευρύτερη περιοχή µας.
Ο ΣΥΝ θα προσπαθήσει µε όλες του τις δυνάµεις, στη νέα αυτή περίοδο ν' αναδειχθεί
ως η κατ' εξοχήν δύναµη ουσιαστικής και µαχητικής ιδεολογικής, πολιτικής,
κοινωνικής και κινηµατικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της Ν∆ και τις
επιλογές της, από τη σκοπιά µιας εναλλακτικής πρότασης της Αριστεράς. Ο ΣΥΝ
δεσµεύεται να ενισχύσει όσο του είναι δυνατόν στη νέα περίοδο, τους κοινωνικούς
αγώνες και τα κινήµατα, στην πιο πλατιά και ενωτική βάση για την απόκρουση των
συντηρητικών επιλογών της Ν∆, στη βάση σαφών στόχων και διεκδικήσεων που θ'
απαντάνε στα κοινωνικά προβλήµατα, τις ανάγκες των εργαζοµένων, στην
προάσπιση δηµοκρατικών δικαιωµάτων, του περιβάλλοντος, των εξωτερικών
προβληµάτων και της ειρήνης στην περιοχή.

5. Η νεοφιλελεύθερη µετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 αποτέλεσε τον κύριο
πολιτικό φορέα προώθησης των αναδιαρθρώσεων αυτής της περιόδου, που είχαν
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ως συνέπειες την ενίσχυση της θέσης του κεφαλαίου σε βάρος των δυνάµεων της
εργασίας, του ιδιωτικού σε βάρος του δηµόσιου τοµέα, της διαπλοκής σε βάρος της
διαφάνειας, του ατλαντισµού σε βάρος της ειρήνης, των ατοµιστικών αντιλήψεων σε
βάρος των συλλογικών εκφράσεων της κοινωνίας.
Το ΠΑΣΟΚ µετά από µια µακρά περίοδο διακυβέρνησης από την οποία δεν έλειψαν
έντονα φαινόµενα αλαζονείας, µισαλλοδοξίας και διαφθοράς έχει εισέλθει ως
αξιωµατική αντιπολίτευση, σε µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης. Ως κόµµα
ενσωµατώνεται όλο και περισσότερο στα κυρίαρχα νεοφιλελεύθερα, ατλαντικά
δόγµατα, στις λογικές του θεάµατος και τις αντιλήψεις του αµερικάνικου πολιτικού
προτύπου. Το ΠΑΣΟΚ σήµερα περιορίζεται σε µια επιφανειακού τύπου
αντιπολίτευση στη Ν∆, η οποία δεν αµφισβητεί τις θεµελιακές επιλογές των
κατεστηµένων δογµάτων, αλλά τρόπους, µορφές, διαδικασίες και την ικανότητα
διαχείρισης τους. Έχει υποστεί βαθύτατη µετάλλαξη, έχει εξελιχθεί σε κόµµα
αξιωµατούχων, βρίσκεται σε προϊούσα απόσπαση από τις λαϊκές δυνάµεις.
Ο ΣΥΝ από θέσεις ουσιαστικής και µαχητικής αντιπολίτευσης στη Ν∆, θα συνεχίζει
αµείωτο το µέτωπο της κριτικής του στις συναινετικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ,
αγωνιζόµενος για την αλλαγή του συσχετισµού δυνάµεων σε όφελος της Αριστεράς,
την συνολική υποχώρηση και ήττα του δικοµµατισµού, την ήττα της ηγεµονίας των
νεοφιλελεύθερων και συντηρητικών αντιλήψεων και ιδεών στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιπολίτευση µας στη Ν∆ δεν σηµαίνει αντιπαράθεση µε τους εργαζόµενους που
την ακολουθούν. Πολύ περισσότερο το µέτωπο κριτικής στις επιλογές της ηγεσίας
του ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια άγονες πολώσεις µε τον κόσµο που το
ακολούθησε ή συνεχίζει να το ακολουθεί. Αντίθετα, µε µεγάλα τµήµατα του
κοινωνικού ΠΑΣΟΚ µας συνδέουν κοινοί αγώνες, ευαισθησίες, καταβολές και
προσδοκίες. Επιδίωξή µας είναι να πραγµατοποιήσουµε στις νέες συνθήκες ένα
µεγάλο ενωτικό άνοιγµα στο κοινωνικό χώρο που ιστορικά εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ και
σήµερα προβληµατίζεται ή δεν αντιπροσωπεύεται από την µετάλλαξή του. Στόχος
µας είναι η κοινή δράση µε όλους του εργαζόµενους, ανεξάρτητα από διαφορές,
πάνω στα κοινά µεγάλα και µικρά προβλήµατα µέσα από τα συνδικάτα, τους
αυτοδιοικητικούς θεσµούς, τις αυτόνοµες πρωτοβουλίες, τους κοινωνικούς αγώνες
και τα κινήµατα. Ιδιαίτερα ο ΣΥΝ επιδιώκει να συναντηθεί στους δρόµους των κοινών
αγώνων και της ισότιµης πολιτικής συνεργασίας µε όλα εκείνα τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ που κατά καιρούς αποχώρησαν από τις γραµµές του ή διαφωνούν εξ
αριστερών και επί της ουσίας µε τις επιλογές της ηγεσίας του.

6. Για την εναλλακτική προγραµµατική πρόταση της
Αριστεράς µε ορίζοντα τον σοσιαλισµό µε δηµοκρατία
και ελευθερία.
Ο ΣΥΝ µε το συνέδριό του έρχεται να υπογραµµίσει ότι η απάντηση στις επιλογές της
Ν∆ δεν είναι οποιαδήποτε εναλλαγή στο πλαίσιο του δικοµµατισµού. Η επιστροφή
στην διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί λύση.
Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο διαλόγου για την πολιτική συνεργασία και προγραµµατική συνάντηση του
ΠΑΣΟΚ µε την Αριστερά, η οποία στην πράξη θα καλείται να υλοποιήσει ένα
νεοφιλελεύθερο και φιλοατλαντικό προγραµµατικό πλαίσιο, είτε στο όνοµα της
αποµάκρυνσης της «∆εξιάς» είτε µε το πρόσχηµα της άθροισης των «προοδευτικών»
και «δηµοκρατικών δυνάµεων».
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Οι λογικές του λεγόµενο «κέντρου» ή του «µεσαίου» χώρου κοινό έδαφος αναφοράς
και ανταγωνισµού ανάµεσα στη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, αποτελούν το πεδίο των
ιδεολογικών πολιτικών και προγραµµατικών συγκλίσεων αυτών των κοµµάτων, υπό
την ηγεµονία του νεοφιλελεύθερου δόγµατος και την µετατόπισή τους, σε όλο και πιο
συντηρητικές κατευθύνσεις.
Η προοδευτική απάντηση στην πολιτική της Ν∆ δεν είναι η «κεντροαριστερά» αλλά η
εναλλακτική πρόταση της Αριστεράς.
Η δική µας εναλλακτική πρόταση προωθεί µεγάλα µέτωπα πάλης για την
αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων, νέες σχέσεις του πολιτικού µε το
κοινωνικό και το κινηµατικό, νέες αξίες αλληλεγγύης, ισότητας και δικαιοσύνης, νέα
προτάγµατα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ίδια την ανάπτυξη, την
διεύρυνση παραδοσιακών και νέων δηµοκρατικών και ατοµικών δικαιωµάτων, νέες
αντιλήψεις πλήρους σεβασµού της διαφορετικότητας και καταπολέµησης κάθε
µορφής διακρίσεων. Εµπερικλείει µεγάλα αιτήµατα, διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και
βαθιές αλλαγές που αµφισβητούν σε βάθος το νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό,
ανοίγοντας δρόµους σοσιαλιστικής µετάβασης.
Συνοπτικές κατευθύνσεις των κοινωνικών µετώπων και προγραµµατικών στόχων της
εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης της Αριστεράς είναι: Η ριζική αναδιανοµή
εισοδηµάτων και δικαιωµάτων. Η απόκρουση των ιδιωτικοποιήσεων και η προώθηση
του δηµόσιου χαραχτήρα και κοινωνικού ελέγχου των στρατηγικής σηµασίας
επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να εξυγιανθούν ώστε να παίξουν το ρόλο τους ως
βασικός µοχλός ανάπτυξης. Ο δραστικός περιορισµός των κοινωνικών ανισοτήτων.
Η αποτελεσµατική εισοδηµατική προστασία ανέργων και φτωχών. Η πλήρης
απασχόληση. Η εξάλειψη της νέας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η
δηµοκρατική ριζοσπαστική µεταρρύθµιση της φορολογίας και της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης. Η πάταξη της διαπλοκής και ο δηµοκρατικός προσανατολισµός των ΜΜΕ.
Η µεταρρύθµιση του πολιτικού συστήµατος και η καθιέρωση της απλής αναλογικής.
Ο διαχωρισµός Εκκλησίας - Κράτους. Η διαµόρφωση ενός ισχυρού σύγχρονου
καθολικού κοινωνικού κράτους. Η δωρεάν, καθολική σε όλα τα επίπεδα, δηµόσια
παιδεία και δηµόσια υγεία µε τον τερµατισµό των ιδιωτικοποιήσεων. Η παραγωγική
περιφερειακή και αναδιανεµητική αξιοποίηση των Κοινοτικών κονδυλίων. Η
διεύρυνση της δηµοκρατίας και των δηµοκρατικών δικαιωµάτων. Η νοµιµοποίηση
των µεταναστών. Η κατοχύρωση και αναβάθµιση των εργασιακών σχέσεων. Η
ουσιαστική ενίσχυση των µισθών και συντάξεων και ιδιαίτερα των κατώτατων. Η
αναβάθµιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Η διεύρυνση της δηµοκρατίας
και των δηµοκρατικών δικαιωµάτων. Η δραστική ενίσχυση των δηµόσιων
επενδύσεων. Η αναδιάρθρωση της οικονοµίας και η αλλαγή του παραγωγικού και
καταναλωτικού προτύπου. Η ενίσχυση και ο αναπροσανατολισµός της γεωργίας. Η
ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η προστασία του περιβάλλοντος και η
επανανοηµατοδότηση των φυσικών πόρων και των δηµόσιων αγαθών. Η
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. Η απεµπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ. Η
αποµάκρυνση των αµερικανικών βάσεων. Η ουσιαστική µείωση και ο
αναπροσανατολισµός των στρατιωτικών δαπανών.
Για τον ΣΥΝ η διεκδίκηση µιας φιλειρηνικής και αντιιµπεριαλιστικής πολιτικής
αποτελεί τη σταθερά του στα ζητήµατα διεθνών σχέσεων. Η άρνηση να υποκύψουµε
στις γεωστρατηγικές επιλογές του ατλαντικού κέντρου, στον εθνικισµό και τον
µιλιταρισµό αποτελεί κεντρικό σηµείο στην πολιτική µας. Αγωνιζόµαστε για την
κατάργηση του ΝΑΤΟ. Για την διαβαλκανική συνεργασία. Ο ΣΥΝ υποστηρίζει την
άµεση αντιµετώπιση της εκκρεµότητας µε τη FYROM στην κατεύθυνση µιας
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σύνθετης ονοµασίας, στην προάσπιση της σταθερότητας της γείτονος χώρας και την
ολόπλευρη ανάπτυξη των αµοιβαίων σχέσεων.
Ο ΣΥΝ επαναβεβαιώνει την εµµονή του στην επίλυση του Κυπριακού µε την
αναζήτηση πρωτοβουλιών σ' όλα τα διεθνή πεδία στη βάση της επανένωσης του
νησιού, της δικοινοτικής - διζωνικής οµοσπονδίας, της ειρηνικής συνύπαρξης των
δυο κοινοτήτων, µιας διεθνούς προσωπικότητας, µιας κυριαρχίας, µιας ιθαγένειας,
µαζί µε την αποστρατιωτικοποίηση του νησιού και την απαλλαγή του από τις ξένες
βάσεις.
Ο ΣΥΝ υποστηρίζει την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε
παράλληλη επιδίωξη αναγνώρισης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τη δέσµευση για
αποµάκρυνση των κατοχικών στρατευµάτων από το νησί, την προώθηση του
ελληνοτουρκικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών
και παραποµπή των εκκρεµών διαφορών στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης.
Στην απόφαση του Προγραµµατικού µας Συνεδρίου περιλαµβάνονται αναλυτικά οι
βασικοί προγραµµατικοί προσανατολισµοί του Κόµµατος µας. Έχουµε όµως να
καλύψουµε ένα µεγάλο έδαφος καθυστερήσεων για την τεκµηρίωση και
συγκεκριµενοποίηση των αιτηµάτων µας σε όλα τα πεδία που η κοινωνία προσδοκά
αριστερές προτάσεις και λύσεις. Μπορούµε να αξιοποιήσουµε τις εκτεταµένες και
αξιόλογες δυνάµεις της διανόησης που είναι φιλικές στην αριστερά ως πολύτιµη
δεξαµενή σκέψης για τις προγραµµατικές αιχµές και να αναδειχθούµε σε
εµπροσθοφυλακή της ελληνικής κοινωνίας, ως αυθεντικοί φορείς του ανανεωτικού
λόγου, στα δύσκολα χρόνια που έρχονται.
Μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες που θα αναπτύσσονται και την αντιπαράθεση
τόσο απέναντι στην πολιτική της Ν∆ όσο και την εγκλωβισµένη στα όρια του
νεοφιλελευθερισµού αντιπολίτευση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, θα οικοδοµείται µια άλλη
προοπτική, για την προώθηση της εναλλακτικής λύσης της Αριστεράς. Εκεί θα
διαµορφώνεται ένας διαφορετικός κοινωνικός και πολιτικός συσχετισµός δυνάµεων
που θα µεταβάλλει το υπάρχον πολιτικό σκηνικό και θα ανοίγει τις προοπτικές µιας
αριστερής προοδευτικής λύσης.
Ο ΣΥΝ µε το προγραµµατικό του Συνέδριο αναγνώρισε, ήδη, πως ο σοσιαλισµός µε
δηµοκρατία και ελευθερία αποτελεί το δικό του στρατηγικό του στόχο, πολιτικά και
κοινωνικά εφικτό. Στην επίτευξη αυτού του στόχου οφείλουν ν' αφιερωθούν
προγραµµατικά, θεωρητικά και φυσιογνωµικά, όλες ανεξαίρετα οι δυνάµεις του
Κόµµατος.
Την εναλλακτική πρόταση της Αριστεράς που καταθέτουµε µε το Συνέδριο µας ως
άµεση, αναγκαία απάντηση στα σηµερινά προβλήµατα του λαού και της χώρας, τη
θεωρούµε ως µέρος µιας µακράς πορείας προώθησης και µετάβασης στο
σοσιαλισµό, µε τη δηµοκρατικά εκφρασµένη θέληση και τους αγώνες της
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Στη δική µας αντίληψη, η εναλλακτική πρόταση της Αριστεράς και ο ίδιος ο
σοσιαλισµός δεν συνιστούν απλά και µόνο εθνική υπόθεση, αλλά επιδιώξεις µε
ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις. Ο σοσιαλισµός, όπως πάντα, πολύ περισσότερο
σήµερα, είναι διεθνές όραµα και παγκόσµια πρόταση.
Ο ΣΥΝ στο Προγραµµατικό του Συνέδριο άνοιξε µια µεγάλη συζήτηση για το
περιεχόµενο του σοσιαλισµού της εποχής µας, την υπέρβαση και εξάλειψη των
καπιταλιστικών σχέσεων, την διεύρυνση και εµβάθυνση της δηµοκρατίας, σε
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αντίθεση µε τ' αποτυχηµένα καθεστώτα του «υπαρκτού σοσιαλισµού» που
κατέρρευσαν. Άνοιξε ένα µεγάλο κύκλο κρίσιµων ερωτηµάτων και διακυβευµάτων για
την σύγχρονη σοσιαλιστική προοπτική, στα οποία οφείλουµε ως Κόµµα να
ενσκήψουµε το επόµενο διάστηµα.

7. Εµείς και τα κινήµατα
Ο ΣΥΝ µε το Συνέδριό του επιβεβαιώνει την ανάγκη µιας µεγάλης στροφής του
Κόµµατος, των οργανώσεων, των στελεχών και µελών του, στα κοινωνικά
προβλήµατα και τις λαϊκές ανάγκες, παραδοσιακές και καινούργιες.
Ο ΣΥΝ ως πολιτική δύναµη της σύγχρονης ριζοσπαστικής Αριστεράς αποδίδει
πρωταρχική σηµασία στην κοινωνική συµµετοχή και δραστηριοποίηση, στα πεδία
των κοινωνικών ταξικών αγώνων και της ανάπτυξης των πιο πολύµορφων
κοινωνικών κινηµάτων. Ο ΣΥΝ καλεί όλες τις δυνάµεις του να συµβάλλουν στην
ανασυγκρότηση του αυτόνοµου ταξικού - ριζοσπαστικού ρεύµατος µέσα στα
συνδικάτα, ώστε να παίξουν τον διεκδικητικό τους ρόλο.
Επιδιώκουµε, απαλλαγµένοι από µια αντίληψη που θέλει το κόµµα «καθοδηγητή» και
τα κινήµατα απλά «εργαλεία», ν' αναπτύξουµε µια νέα σχέση του Κόµµατος µε το
κοινωνικό και το κινηµατικό γίγνεσθαι, που δεν θα σέβεται απλώς την αυτονοµία και
την ιδιαιτερότητά τους, αλλά θα αναπτύσσει νέες σχέσεις βαθύτερης αλληλοεπιρροής
και αναγνώρισης του καταλυτικού τους ρόλου στη διαµόρφωση εξελίξεων, νέων
επεξεργασιών
και
αιτηµάτων
µορφών
δηµοκρατίας,
ανάδειξης
νέων
πολιτικοκινηµατικών υποκειµένων, ευρύτερων ευαισθησιών και πρακτικών.
Αυτού του τύπου τις σχέσεις οφείλουµε να εµβαθύνουµε µε την συµµετοχή µας: Στο
κίνηµα κατά της καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης. Στο Κοινωνικό Φόρουµ. Στο
εργατικό - συνδικαλιστικό, το αγροτικό, το κίνηµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Στα κινήµατα της νεολαίας, το φεµινιστικό, το αντιρατσιστικό κίνηµα. Για τα
δικαιώµατα των φυλακισµένων, των αστέγων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, για την ελευθερία στον σεξουαλικό
προσανατολισµό, για την συνειδησιακή αντίρρηση, για την αποποινικοποίηση των
χρηστών. Για να πάψει να υπάρχει παιδική εργασία και κάθε είδους εκµετάλλευση
των παιδιών. Στα πιο πολύµορφα κινήµατα που γενούν οι σύγχρονες καπιταλιστικές
αντιθέσεις.

8. ΣΥΝ: Οικολογική δύναµη ρήξης
Ο Συνασπισµός µε την πορεία που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια, απέδειξε ότι
έχει κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο οικολογικής αντίληψης και παρέµβασης. Ως
κόµµα ωστόσο έχουµε να διανύσουµε µια µεγάλη πορεία σε σύντοµο διάστηµα για
να γίνει η οικολογική διάσταση κεντρική συντεταγµένη όχι µόνο στον τίτλο µας, αλλά
και στην ιδεολογία και τη δράση µας.
Ο οικολογικός λόγος που δεν συµφιλιώνεται µε ηµίµετρα, που αναζητά
ολοκληρωµένες προσεγγίσεις σε ζητήµατα όπως η κλιµατική αλλαγή, η προστασία
της βιοποικιλότητας και η αξιοβίωτη ανάπτυξη των φυσικών πόρων, είναι αδύνατος
στις διαχειριστικές δυνάµεις του συστήµατος. Ανήκει στην αριστερά, που δεν έχει
δικαίωµα να τον απαρνηθεί.
Έχουµε κατακτήσει το δικό µας διακριτό στίγµα στο χώρο των ιδεών του πολιτικού
πολιτισµού της οικολογικής αριστεράς. Έναν πολιτισµό που προέρχεται από την
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ιστορία της ευρωπαϊκής αριστεράς και υιοθετεί την οικολογική αντίσταση στη χωρίς
όρια ανάπτυξη, η οποία συνεχίζει να είναι το κυρίαρχο πρότυπο στη λειτουργία της
καπιταλιστικής οικονοµίας, ξεκόβοντας
από τις λογικές του παραγωγισµού και του οικονοµισµού, που χαρακτήρισαν εκδοχές
της αριστεράς και στο παρελθόν.
Η οικολογική αριστερά είναι υπόθεση αγώνων, αντιπαράθεσης και ρήξεων µε το
καπιταλιστικό σύστηµα. Παράλληλα, όµως, είναι και πεδίο άσκησης πολιτικής µε
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση των δηµόσιων αγαθών
και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Μπροστά µας είναι ανοιχτά σηµαντικότατα πεδία παρέµβασης: Η αξιοβίωτη
ανάπτυξη, η αλλαγή του ενεργειακού µοντέλου στην κατεύθυνση της εξοικονόµησης
και των ανανεώσιµων πηγών, η προστασία της βιοποικιλότητας, ο αγώνας για την
βιοηθική, η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το µπλοκάρισµα των
µεταλλαγµένων, το πρόβληµα των µητροπολιτικών χώρων, η απερήµωση της
υπαίθρου, το σπάταλο πρότυπο κατανάλωσης, η εφαρµογή των διεθνών
περιβαλλοντικών συµφωνιών ( Πρωτόκολλο του Κιότο ενάντια στην κλιµατική
αλλαγή, Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για την Βιοασφάλεια, κ.α.), η προστασία και
ανάδειξη της Φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, µακριά από αγοραία πρότυπα.

9. Για τη συνεργασία των δυνάµεων της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας
Ο ΣΥΝ σε αντίθεση µε την ηγεσία του ΚΚΕ που έχει στόχο της να µονοπωλήσει την
έκφραση του αριστερού κινήµατος της χώρας µας, επιδιώκει το διάλογο, την κοινή
δράση και τη συνεργασία των δυνάµεων της Αριστεράς.
Η συνεργασία της Αριστεράς µπορεί να δώσει άλλη ώθηση στην ανάπτυξη των
κοινωνικών κινηµάτων, να ενισχύσει το ρόλο της Αριστεράς στην πολιτική ζωή της
χώρας και να δώσει τη δυνατότητα να εκφραστεί ένα πολύ σηµαντικό τµήµα
ανένταχτων αριστερών πολιτών που δεν καλύπτονται από τα σηµερινά υπάρχοντα
σχήµατα.
Στρατηγικός µας στόχος είναι να εργαστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις για να
ξεπεράσουµε στο χώρο της Αριστεράς ένα τοπίο άγονων αντιπαραθέσεων και
στενών περιχαρακώσεων. Να συµβάλλουµε στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για
τη διαµόρφωση της ιδεολογικής και οργανωτικής αυτοτέλειας όλων των δυνάµεων
της, ικανής να συσπειρώσει πέρα από διαφορετικότητες, τον κόσµο της Αριστεράς.
Ο Συνασπισµός µε το συνέδριό του επιβεβαιώνει τη θέλησή του να δοθεί συνέχεια
στην ενωτική δυναµική και τις ελπίδες που αναπτύχθηκαν στο χώρο της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην προηγούµενη περίοδο, µε τη δηµιουργία του «χώρου
διαλόγου» και τη συγκρότηση του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Ο Συνασπισµός δεσµεύεται µε τον πλέον σαφή τρόπο, ότι θα εργαστεί µε συνέπεια,
σταθερότητα, εποικοδοµητικό πνεύµα και κλίµα ισοτιµίας για την αναζωογόνηση του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τη συνέχιση των προσπαθειών
συνεργασίας κατ' αρχήν των αριστερών δυνάµεων που µετέχουν στο «χώρο
διαλόγου» σε νέες πιο υγιείς, στέρεες και µε προοπτική βάσεις.
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Ο ΣΥΝ, επίσης εκφράζει µε το Συνέδριό του την αποφασιστική θέλησή του να
αναπτύξει άµεσα πρωτοβουλίες για ευρύτερη συνεργασία µε όλες εκείνες τις
δυνάµεις της Αριστεράς, του χώρου των ανένταχτων της Αριστεράς και τις δυνάµεις
της ριζοσπαστικής οικολογίας, που επιδεικνύουν διάθεση διαλόγου για την
αναζήτηση προϋποθέσεων συνεργασίας. Έχοντας σαν βάση ό,τι έχει επιτευχθεί στο
χώρο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, θέλουµε να αναπτύξουµε συνεργασίες µε τις πιο
πλατιές δυνάµεις που αντιτίθενται στον νεοφιλελευθερισµό και τον δικοµµατισµό. Ο
ΣΥΝ καλεί να συµµετάσχουν ενεργά στο εγχείρηµα της ριζοσπαστικής αριστεράς
δυνάµεις απογοητευµένες από το σοσιαλδηµοκρατικό εγχείρηµα που κρατούν
ζωντανές τις σοσιαλιστικές αξίες.
Η πολιτικής µας για τη συνεργασία των ευρύτερων δυνατών δυνάµεων της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, των δυνάµεων της ριζοσπαστικής οικολογίας, του χώρου
των ανένταχτων της Αριστεράς και η προσπάθεια για τη διαµόρφωση του πιο
πλατιού αντι-νεοφιλελεύθερου µετώπου κατά του δικοµµατισµού, αποτελεί θεµελιακό
στοιχείο της πολιτικής του ΣΥΝ και ουσιαστική προϋπόθεση για την προώθηση της
εναλλακτικής πρότασης της Αριστεράς.
Σοβαρό πρόβληµα στις αναγκαίες ενωτικές διεργασίες στο χώρο της Αριστεράς είναι
οι επιλογές της ηγεσίας του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει αναγορεύσει ως ένα από τους
βασικούς στόχους του την επίθεση στον ΣΥΝ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να
κυριαρχήσει στον χώρο της Αριστεράς. Η αντιενωτική του στάση σε πολιτικό επίπεδο
αλλά και στα πεδία των κοινωνικών αγώνων και κινηµάτων, η εµµονή του στα
δόγµατα και στερεότυπα του «υπαρκτού σοσιαλισµού» και οι λογικές εθνικής
περιχαράκωσης που υποβαθµίζουν την ανάγκη συντονισµού της Αριστεράς και των
κινηµάτων σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι επιζήµιες για τη συνεργασία,
την αντεπίθεση και την προοπτική της Αριστεράς.
Ο ΣΥΝ, παρά τη στάση αυτή του ΚΚΕ, θα συνεχίσει αταλάντευτα να απευθύνεται σε
όλες τις δυνάµεις της Αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας για διάλογο,
ενωτικές πρωτοβουλίες και κοινή δράση.
10. Η ανάγκη κοµµατικής ανασυγκρότησης του ΣΥΝ. Για έναν ΣΥΝ κόµµα των µελών
Κατά την προσυνεδριακή διαδικασία έγινε σοβαρή συζήτηση για τη λειτουργία του
κόµµατος, που πρέπει να συνεχισθεί και να βαθύνει. Η συζήτηση αυτή, έστω
ανολοκλήρωτη, επιβεβαίωσε ότι :
Ο ΣΥΝ χρειάζεται, να προωθήσει µια σε βάθος κοµµατική ανασυγκρότηση, που θα
έχει ως στόχο την πιο δηµοκρατική, συλλογική, αποτελεσµατική, κινηµατική και
εξωστρεφή λειτουργία και δράση του κόµµατος. Οφείλουµε να εργαστούµε σκληρά
για να αναδιοργανώσουµε το κόµµα στο ύψος των σηµερινών αναγκών και να το
καταστήσουµε εκ νέου σύγχρονη πρωτοπορία αξιών, ανιδιοτελούς συνεισφοράς,
θεωρητικής σκέψης, πολιτικής παρέµβασης και κινηµατικής δράσης.
Είµαστε αντίθετοι στις λογικές των αρχηγικών κοµµάτων, στον παραγοντισµό, στο
κόµµα φυτώριο κυβερνητικών στελεχών για τον δικοµµατισµό, στο κόµµα στελεχών
για τα τηλεοπτικά παράθυρα της ιδιωτικής τηλεόρασης, στο κόµµα που κυριαρχούν
εσωκοµµατικοί µηχανισµοί..
Για τη δική µας αντίληψη, παραµένει αναντικατάστατη η ζωντανή σχέση του
κόµµατος µε τις κοινωνικές δυνάµεις και τα κοινωνικά προβλήµατα, η άµεση,
πρόσωπο µε πρόσωπο, επαφή των οργανώσεών µας µε τους πολίτες, η ζωντανή
παρουσία µας στους εργασιακούς, κοινωνικούς χώρους και τις τοπικές κοινωνίες, η
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ενεργή συµµετοχή των στελεχών και των µελών µας στους κοινωνικούς αγώνες και η
ζωντανή ενασχόλησή τους µε τα προβλήµατα.
Σήµερα απαραίτητο συστατικό για να επιχειρήσουµε µια εις βάθος δηµοκρατική και
συλλογική κοµµατική ανασυγκρότηση είναι η ανάδειξη και εµπέδωση µιας ισχυρής
µαχόµενης ανανεωτικής και ριζοσπαστικής ανατρεπτικής αριστερής ταυτότητας,
ικανής να θέσει ισχυρές εναλλακτικές προτεραιότητες στο κόµµα, να ανυψώσει τη
σηµασία και το ρόλο του, να καλλιεργήσει ισχυρούς δεσµούς αγωνιστικής
αλληλεγγύης στις γραµµές του, να δώσει όραµα, νόηµα και κύρος στο µέλος του
κόµµατος και να καταξιώσει την ιδιότητά του.
Το Συνέδριό µας επιβεβαιώνει τις παρακάτω γενικές κατευθύνσεις για την
ανασυγκρότησή του.
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Την αναζωογόνηση της ιδεολογικοπολιτικής δηµοκρατικής συµµετοχικής
λειτουργίας του κόµµατος σε όλα τα επίπεδα και πρώτα απ' όλα στο επίπεδο
των πολιτικών κινήσεων. Παραµένει στόχος προς κατάκτηση η µετατροπή του
ΣΥΝ σε «κόµµα των µελών του».
Η ένταξη των µελών στο κόµµα και η ανανέωση του στελεχικού µας
δυναµικού που πρέπει να αποτελούν διαρκή προτεραιότητα.
Η συγκρότηση πολιτικών κινήσεων σε νευραλγικούς εργασιακούς χώρους.
Η αντιµετώπιση των αρνητικών φαινοµένων στη λειτουργία των τάσεων, που
αποτέλεσαν δηµοκρατική θεσµική πρωτοπορία και δηµοκρατική κατάκτηση
του ΣΥΝ.
Η προσυνεδριακή συζήτηση ανέδειξε, ότι οι τάσεις πρέπει να λειτουργούν
προωθητικά για το κόµµα και να αποτελούν στοιχείο εµπλουτισµού των
ιδεών, των προτάσεων και της πολιτικής του. Τα όρια των τάσεων είναι το
κόµµα, που δεν µπορούν να υποκαθιστούν, να υπερβαίνουν, να
εκπροσωπούν στην κοινωνία ως «κόµµατα στο κόµµα». Οι τάσεις είναι
συσπειρώσεις σε συστήµατα ιδεών και άρα µπορούν να ανασυντίθεται.
Η εξωστρεφής λειτουργία του κόµµατος σε όλα τα επίπεδα, µε κατεύθυνση
της παρέµβαση στους κοινωνικούς χώρους, την συµµετοχή των µελών και
στελεχών στους κοινωνικούς αγώνες, τα συνδικάτα και τα κινήµατα.
Η ολόπλευρη στήριξη στη νεολαία, µε µέτρα που θα διευκολύνουν τη δράση
της, την ανάπτυξή της, το άπλωµά της στην ελληνική νεολαία.
Η σύνδεση της καθηµερινής λειτουργίας των οργανώσεων µε τη θεωρητική
αναζήτηση. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αξιοποιηθούν ήδη υπάρχοντες
θεσµοί, όπως το Προγραµµατικό Συµβούλιο και να θεσπισθούν και άλλοι,
όπως: το ∆ιεθνές Θερινό Πανεπιστήµιο Σύγχρονης Αριστερής Σκέψης, στο
πλαίσιο του Κόµµατος Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Η κριτική που ασκήθηκε προσυνεδριακά προς την ηγεσία και τα ηγετικά
όργανα για τη µη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων, ώστε να αντιµετωπισθεί το
λεγόµενο «οργανωτικό πρόβληµα» (µη ανανέωση του δυναµικού των
οργανώσεων, µικρή συµµετοχή, εσωστρέφεια, έλλειψη πολιτικής ανάδειξης
στελεχών) είναι βάσιµη. Τα νέα όργανα, αξιοποιώντας την εµπειρία που
υπάρχει, οφείλουν να ασχοληθούν µε τα προβλήµατα αυτά. Να αξιοποιήσουν
εκείνες τις προτάσεις πουν θα διευκολύνουν και θα επιτρέψουν πρακτικά τη
συµµετοχή των µελών στις αποφάσεις για κρίσιµα θέµατα πριν την λήψη τους
(ευρύτερα κοµµατικά σώµατα, εσωτερικές ψηφοφορίες).
Αθήνα, 4ο τακτικό Συνέδριο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
12 ∆εκεµβρίου 2004

Πολιτική Απόφαση του 4ου Συνεδρίου του Συνασπισµού

-12-

