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Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Η συνθήκη του Άµστερνταµ σφράγισε µια ιστορική περίοδο που ξεκίνησε πριν από τις 
συγκλονιστικές εξελίξεις του “89”, δροµολόγησε ένα νέο συµβιβασµό µεταξύ των κυρίαρχων 
πολιτικών δυνάµεων της Ευρώπης,που σφραγιστηκε µε την συνθήκη του Μάαστριχτ και 
κατέληξε στην υπογραφή της νέας Συνθήκης του Αµστερντάµ το τέλος του 1997. ∆έκα 
περίπου χρόνια ξετυλίχτηκαν µπροστά στους Ευρωπαίους πολίτες για να θεσµοθετηθούν η 
παντοδυναµία της αγοράς,η απελευθέρωση των συναλλαγών και του εµπορίου, η θεοποίηση 
του ανταγωνισµού, τα νέα ισχυρά κέντρα µονεταριστικής διαχείρισης, (Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Κεντρικών Τραπεζών) η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου σε βάρος των εργαζοµένων 
και των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, η καθιέρωση αυστηρών νοµισµατικών και 
δηµοσιονοµικών πολιτικών για την επιτυχία του ενιαίου νοµίσµατος του ΕΥΡΩ. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής ήταν σκληρά για τους πολίτες της Ευρώπης άνδρες και 
γυναίκες. Το χάσµα της κοινωνικής και περιφερειακής ανισότητας διευρύνθηκε και η ανεργία 
εκτινάχθηκε σε διψήφιο αριθµό. Το δηµοκρατικό έλλειµµα της Ε.Ε. µεγάλωσε, το 
περιβαλλοντικό όραµα θόλωσε, η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης παραµερίστηκε. Η 
περίοδος που κύλησε µέχρι την ολοκλήρωση της εφαρµογής της συνθήκης του Μάαστριχτ 
σηµαδεύτηκε από γεγονότα και εξελίξεις που διαµορφώνουν µια νέα πραγµατικότητα στην 
Ε.Ε. Ο συµβιβασµός µεταξύ των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων του ανταγωνισµού, της 
αγοράς και των σοσιαλδηµοκρατικών ιδεών της ανάπτυξης έγινε ετεροβαρής και έκλινε υπέρ 
του νεοφιλελεύθερου προτύπου οργάνωσης κι ανάπτυξης της Ευρώπης. Η ανεργία, η νέα 
φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισµός, η ξενοφοβία ξεπήδησαν δίπλα στο νέο οικονοµικό 
πρόταγµα της απελευθέρωσης των συναλλαγών και του εµπορίου, των αναδιαρθρώσεων της 
αγοράς µε βάση την ευελιξία, την απορρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, την 
προώθηση του ενιαίου νοµίσµατος µε αυθαίρετες και ανάλγητες επιλογές 
σταθεροποίησης,την θεοποίηση του ανταγωνισµού. 

Οι απαιτήσεις της άλλης όψης του συµβιβασµού της µεγέθυνσης του ευρωπαϊκού προϊόντος 
αποδυναµώθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν. Τα σχέδια της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση έµειναν κενό γράµµα. Τηρήθηκαν όµως µε ευλαβική αυστηρότητα τα 
προγράµµατα σταθεροποίησης, οι µονεταριστικές πολιτικές, οιι δηµοσιονοµικές και 
συναλλαγµατικές πειθαρχίες. 

Η πορεία βελτίωσης των ονοµαστικών δεικτών συνοδεύτηκε µε την παραµόρφωση του 
“κοινωνικού προσώπου” της Ευρώπης και του “κράτους-ευηµερίας” που οικοδοµήθηκαν όλη 
την µεταπολεµική περίοδο. Οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών βρέθηκαν µπλεγµένες µέσα σε 
ένα αυστηρό µονεταριστικό δίκτυο µε περιορισµένες δυνατότητες άσκησης µακροοικονοµικής 
πολιτικής και πλήρη αδυναµία εφαρµογής συµβατικών οικονοµικών πολιτικών για την 
ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία, την απασχόληση. 

Ο ΣΥΝ, µε απόφαση της Κεντρικής του Επιτροπής (21/6/97) µετά την κατάληξη της 
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του ΄Αµστερνταµ, διαπίστωνε: 

“Η αναγκαία κοινωνική και δηµοκρατική στροφή στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν 
έγινε στο ΄Αµστερνταµ. 
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• Η προοδευτική αναθεώρηση της συνθήκης του Μάαστριχτ παραµένει ζητούµενο. 
• Οι συµβιβασµοί που υιοθετήθηκαν και αποτυπώθηκαν στη διαδικασία και τα κείµενα 

των πρωτοκόλλων και των ψηφισµάτων δεν θίγουν ουσιαστικά τον πυρήνα της 
µονόπλευρης αποκλειστικά νοµισµατικής φιλοσοφίας της συνθήκης του Μάαστριχτ, 
όπως επαναδιατυπώνεται στο Σύµφωνο Σταθερότητας που υιοθετήθηκε. 

• Για τα αποτελέσµατα αυτά της Συνόδου του ΄Αµστερνταµ σοβαρό µερίδιο ευθύνης 
φέρει η ελληνική κυβέρνηση. Προσήλθε µε ένα γενικό σχέδιο διαπραγµάτευσης, 
χωρίς τακτική και συµµαχίες στα µείζονα ζητήµατα, µε την γραµµή του “βλέποντας και 
κάνοντας”, αυτοπεριορισµένη στα λεγόµενα ειδικού ενδιαφέροντος ζητήµατα”. 

Σήµερα που λίγους µήνες µετά την επικύρωση της συνθήκης από τους 15 ηγέτες, στις 
δράσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης παρατηρούνται: 

• Μονοµερείς προσπάθειες ολοκλήρωσης της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Ενοποίησης και της καθιέρωσης του Ενιαίου Νοµίσµατος χωρίς προοπτική πολιτικής 
ενοποίησης και κυρίως χωρίς κοινωνική συνοχή και πραγµατική οικονοµική σύγκλιση. 

• Οι τοµείς της απασχόλησης, της κατανοµής των εισοδηµάτων, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της καταπολέµησης της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού µένουν ουσιαστικά έξω από τις νέες συνθήκες του ΄Αµστερνταµ. 

• Η περίφηµη άλλωστε αναβάθµιση της πολιτικής ενοποίησης που θα ικανοποιούσε 
κυρίως το µεγάλο δηµοκρατικό έλλειµµα της ΄Ενωσης παραµερίστηκε οριστικά. 
Αντίθετα επιβλήθηκε η ρήτρα “ευελιξίας” (δηλαδή οι προωθηµένες µορφές ιδιαίτερης 
συνεργασίας µεταξύ κρατών-µελών) που επιβάλλει τη διαφοροποιηµένη µορφή 
ολοκλήρωσης, προσβάλλει την υπάρχουσα θεσµική ισορροπία του ευρωπαϊκού 
οικοδοµήµατος, την ισότητα των κρατών-µελών και θέτει σε κίνδυνο τα κοινοτικά 
κεκτηµένα ή ακόµη χειρότερα οδηγεί την ΄Ενωση σε δύο ή περισσότερες ταχύτητες. 

Πρώτη και καλύτερη µορφής διαφοροποιηµένες ολοκλήρωσης είναι η ΟΝΕ. 

Γι αυτό και οφείλουµε να εκφράσουµε τη ριζική αντίθεσή µας για την σηµερινή πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης που δεν έχει οικουµενική οπτική, εµπνέεται από τις 
νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, όπως αυτές επαναβεβαιώθηκαν στη νέα Συνθήκη του 
΄Αµστερνταµ, οι οποίες έχουν οδηγήσει την ευρωπαϊκή πορεία στα οικονοµικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και θεσµικά αδιέξοδα. 

Ο Συνασπισµός, µε σταθερο τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για 
µια ενιαία Ευρώπη πολιτικά ενοποηµένη µε, µε όρους πραγµατικής σύγκλισης, κοινωνικής 
συνοχής,οικολογικής ισορροπίας και ουσιαστικών δηµοκρατικών ελέγχων, 
επαναλαµβάνοντας το αίτηµά του για ∆ηµοψήφισµα σε πανευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, 
πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επικύρωσης της συνθήκης από το ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Β. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Σε ολόκληρη την µετά Μάαστριχτ περίοδο, οι µισθωτοί, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι µετανάστες, 
οι γυναίκες και οι νέοι παρακολουθούσαν άφωνοι και αµήχανοι στην αρχή την όξυνση των 
προβληµάτων στην απασχόληση, τα εισοδήµατα, τις εργασιακές σχέσεις, τα ασφαλιστικά 
συστήµατα, την προστασία του περιβάλλοντος. 

Χρέωσαν στη συνέχεια τη δίδυµη κρίση της ανεργίας και του δηµόσιου χρέους στην ΟΝΕ και 
το Ενιαίο Νόµισµα. Για πρώτη φορά στην πορεία της ευρωπαϊκής οικοδόµησης παρενέβη το 
µαζικό κίνηµα των ευρωπαίων πολιτών. Στην αρχή µε αποσπασµατικούς και ασύνδετους 
αγώνες στην Ιταλία, τη Γερµανία, τη Γαλλία. 

Ο Γαλλικός ∆εκέβρης του ΄95 ξέσπασε για λογαριασµό όλης της Ευρώπης. ΄Εδωσε µια 
δυναµική απάντηση στη νεοφιλελεύθερης έµπνευσης πολιτική διαχείρισης της Ευρώπης και 
άνοιξε το δρόµο για την ανάπτυξη και παρέµβαση των κοινωνικών κινηµάτων. 
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΄Ενα πολύχρωµο ευρωπαϊκό µαζικό κίνηµα, που ξεκίνησε από όλες τις χώρες της ΄Ενωσης, 
ένωσε τη διαµαρτυρία του και τη φωνή του στους δρόµους του ΄Αµστερνταµ την ηµέρα που 
του Συµβούλιο Κορυφής της ΄Ενωσης αποφάσιζε ερήµην των λαών, των δηµοκρατικών 
θεσµών και των πραγµατικών αναγκών των πολιτικών, νέα σύµφωνα σταθερότητας, νέα 
περίοδο ευρωσκλήρυνσης. Κάτω από την πίεση της νέας ευρωπαϊκής πραγµατικότητας, των 
νέων πολιτικών και κοινωνικών συσχετισµών που έκαναν την εµφάνισή του, οι 15 ηγέτες της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για να αµβλύνουν τις εντυπώσεις προέβαλαν ως πανάκεια την 
περίφηµη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεµβούργου, που θα συµπλήρωνε την συνθήκη του 
΄Αµστερνταµ µε συγκεκριµένες πολιτικές για την απασχόληση. 

Την ίδια περίοδο από το ΄Αµστερνταµ µέχρι το Λουξεµβούργο, οι διεργασίες κορυφής 
συνοδεύτηκαν από την ανάπτυξη ενός ευρύτερου κινήµατος αµφισβήτησης της πορείας της 
ευρωπαϊκής οικοδόµησης. ∆ιαννοούµενοι, οικονοµολόγοι, πολιτικά κόµµατα της Αριστεράς 
σκιαγράφησαν µε µελανά χρώµατα τις ασκούµενες πολιτικές, την εµπροσθοβαρή προώθηση 
της Οικονοµικής και Νοµισµατικής ΄Ενωσης (ΟΝΕ), µόνο µε αυστηρότητα και πειθαρχία, 
χωρίς ανάπτυξη, χωρίς προγράµµατα αντιµετώπισης των κοινωνικών και περιφερειακών 
ανισοτήτων, της φτώχειας, της ανεργίας και του αποκλεισµού. Οικονοµολόγοι από όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες, κινήσεις ευρωβουλευτών συνέταξαν εκκλήσεις για “πλήρη απασχόληση”, 
“κοινωνική συνοχή και ισότητα”, πρόβαλαν πειστικά επιχειρήµατα ότι η πολιτική του 
Μάαστριχτ για την ΟΝΕ είναι αδιέξοδη, ότι οι περιορισµένες νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές 
πολιτικές και οι περικοπές κοινωνικών δαπανών για να προσεγγιστούν τα αυθαίρετα κριτήρια 
σύγκλισης είναι επιστηµονικά λαθεµένες, κάνουν τους Ευρωπαίους πολίτες δύσπιστους και 
εχθρικούς προς την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, υποσκάπτουν και την ίδια τη 
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Νοµίσµατος. 

Αναπτύχθηκε έτσι στην Ε.Ε. µια προοδευτική πολιτική και κοινωνική κινητικότητα που 
αντιπαρατίθεται στην άκριτη αποδοχή του νοφιλελεύθερου προτάγµατος αλλά και στήν 
µηδενιστική αντίληψη τών ακραίων δεξιών και συντηρητικών απόψεων για την προοπτική της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.  

Γ. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Το “βήµα” αναθεώρησης των συνθηκών της ΄Ενωσης πουέγινε στο ΄Αµστερνταµ “ήταν βήµα 
µετέωρο” και δεν αποτελεί εγγύηση για τηνπροώθηση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Η προσθήκη ενός νέου τίτλου στο 
κείµενο της Συνθήκης που προβάλλει γενικά την ανάπτυξη της απασχόλησης, καθώς και η 
δέσµευση για την επιδίωξη µιας συντονισµένης ευρωπαϊκής πολιτικής 
απασχόλησης,αυτοαναιρούνται από την σαφή αναφορά της Συνθήκης οτι η πολιτική 
απασχόλησης αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών-µελών.Περιορίζεται έτσι 
δραστικά η δυνατότητα Ενωσιακής δράσης και άσκησης αποτελεσµατικών πολιτικών 
απασχόλησης. 

Η ένταξη του Κοινωνικού Πρωτοκόλλου στις κανονιστικές διατάξεις της Συνθήκης αίρει φυσικά 
µια κραυγαλέα ανισορροπία της Συνθήκης του Μάαστριχτ. ¨Οµως η συνεχιζόµενη προκλητική 
διατήρηση εξαιρέσεων σε κρίσιµα θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες της Ένωσης όπως 
η αµοιβή εργασίας ,το δικαίωµα της απεργίας, το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, διαιωνίζουν 
ενα στίγµα στο κοινωνικό πρόσωπο της Ε.Ε.  

Τα άρθρα που συµπλήρωσαν την Συνθήκη για την αντιµετώπιση των διακρίσεων,και την 
ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ισότητας ανδρών και γυναικών αποτελούν 
ενα θετικό βήµα. Παραµένουν όµως στην ουσία κενό γράµµα µια και η εφαρµογή τους είτε 
απαιτεί οµόφωνη του Συµβουλίου,είτε αναιρείται από αντικρουόµενες διατάξεις.. 

Τα άρθρα επίσης που προστέθηκαν για να ενισχύσουν την προστασία του ατοµου,και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών προσβάλλονται από την Συνθήκη του Σένγκεν που τελικά 
ενσωµατώνεται στο κοινοτικό δίκαιο.  
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Παρά τις διακηρυκτικού χαρακτήρα βελτιώσεις της Συνθήκης για τα ζητήµατα της 
απασχόλησης, τα κράτη-µέλη θα αναγκάζονται τελικά να “ρυθµίζουν” τα ίδια τα προβλήµατα 
της απασχόλησης, των εισοδηµάτων, των εργασιακών σχέσεων, των ασφαλιστικών και των 
φορολογικών συστηµάτων, σύµφωνα µε τις ανάγκες της κυρίαρχης νοµισµατικής πολιτικής, 
στις επιταγές της οποίας θα υποτάσσονται όλες οι άλλες πολιτικές της ΄Ενωσης υπό το 
άγρυπνο βλέµµα και τον έλεγχο της πανίσχυρης Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας,που δέν 
λογοδοτεί σε κανένα θεσµικο όργανο της Ενωσης. 

Η ετεροβαρής προώθηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής ΄Ενωσης µόνο µε όρους 
δηµοσιονοµικής αυστηρότητας, σταθεροποίησης χωρίς συγκεκριµένη αναπτυξιακή πρόταση 
µε στόχο την απασχόληση αποτελεί σοβαρό εµπόδιο για τη διασφάλιση του κοινωνικού 
προσώπου της Ε.Ε. και επιβάλλει τον επαναπροσδιορισµό της έννοιας της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ενοποίησης ώστε να αναδειχτούν προτεραιότητες στην απάσχοληση και την 
κοινωνική συνοχή. 

Ταυτόχρονα η έλλειψη συντονισµού των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών λειτουργεί 
προς όφελος των νεοφιλελεύθερων επιλογών και ρυθµίσεων και οδηγεί στην κοινωνική, 
φορολογική και οικολογική υποβάθµιση. Μεταξύ 1975 και 1997, ο αριθµός ανέργων στην Ε.Ε. 
ανήλθε από 5 σε 20 εκατοµµύρια και το ποσοστό ανεργίας από 3% σε 11%. Ακολούθησε το 
φαινόµενο της νέας φτώχειας που χτύπησε αλύπητα την Ευρώπη. 50 εκατοµµύρια είναι 
σήµερα οι φτωχοί στην Ε.Ε.και 5 εκατοµµύρια οι άστεγοι. 

Επιπλέον η ίδια η ευρωπαϊκή ιδέα απειλείται σοβαρά, γιατί όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι 
πολίτες σκέπονται πως αυτή η Ευρώπη δεν είναι η δική τους και αναρωτιούνται εάν οι θυσίες 
που τους επιβλήθηκαν στο όνοµα της υλοποίησης της ΟΝΕ αποφέρουν έστω κάτι θετικό 
πλην της ανεργίας. 

Αντίθετα, απέναντι στις πολιτικές των συµφώνων σταθερότητας, της αυστηρής 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της εισοδηµατικής λιτότητας, τα κέρδη συνεχώς αυξάνονται, οι 
χρηµατιστικές δραστηριότητες αναπτύσσονται ανεξέλεγκτες σε συνθήκες εκτεταµένης 
φοροδιαφυγής και ασύδοτης κερδοσκοπίας. 

Η Συνθήκη του ΄Αµστερνταµ δεν προώθησε τελικά τον αναγκαίο εκσυγχρονισµό για την 
ενίσχυση της Ευρώπης των πολιτών, τη βελτίωση της εξωτερικής ικανότητας της ΄Ενωσης, 
την µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου, τη διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού 
προτύπου που θα καλύπτει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών που επικεντρώνονται στα 
σηµερινά απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας και τον κοινωνικό αποκλεισµό, τις αυξανόµενες 
απειλές στο φυσικό περιβάλλον, την ξενοφοβία, τα ναρκωτικά, το ορανωµένο έγκληµα, τις 
επιδηµίες. ∆εν αντιµετώπισε τις µελλοντικές προκλήσεις της ΄Ενωσης µπροστά στον 21ο 
αιώνα. ∆εν δηµιούργησε προϋποθέσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την απασχόληση. ∆εν 
έθεσε τη γνώση στο προσκήνιο. ∆εν εκσυγχρόνισε τα συστήµατα απασχόλησης. ∆εν 
βελτίωσε τις συνθήκες διαβίωσης. ∆εν προώθησε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις των 
διαρθρωτικών πολιτικών και της ΚΑΠ. ∆εν βάθυνε τη δέσµευση για την οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή για την στήριξη της γεωργίας και την ανάπτυξη της υπαίθρου. ∆εν 
προετοίµασε την ΄Ενωση για την επικείµενη διεύρυνσή της. ∆εν προώθησε τον στόχο της 
µεγαλύτερης δυνατής ενότητας και αποτελεσµατικότητας της ΄Ενωσης στις εξωτερικές 
σχέσεις. ∆εν πέτυχε τη δηµιουργία συνθηκών ασφάλειας και προστασίας των κρατών-µελών 
της ΄Ενωσης. Ετσι ο διττός στόχος της εµβάθυνσης και της διεύρυνσης της ΄Ενωσης δεν 
επιτεύχθηκε και φυσικά δεν µπορεί να επιτευχθεί, όταν το ανώτατο όριο του 1,27% του ΑΕΠ 
που διαθέτει η ΄Ενωση για την σύσταση των ιδίων πόρων δεν διασφαλίζει µια επαρκή, 
δηµοσιονοµική πολιτική ικανή για να καλύψει το βαρύ κόστος προσαρµογής και σύγκλισης 
που πληρώνουν οι φτωχές χώρες, αλλά και τα νέα βάρη των υπό διεύρυνση νέων µελών που 
είναι αυτοµάτως υποψήφιες δικαιούχοι πόρων.. 

Τα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής του Λουξεµβούργου 

Στη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεµβούργου, για µια ακόµη φορά, κυριάρχησε το “µονεταριστικό 
πνεύµα του Μάαστριχτ” που συνοδεύει την ορεία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής ΄Ενωσης. 
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΄Οπως ακριβώς και στο ΄Αµστερνταµ,οι ηγέτες των 15 κρατών-µελών, παρά τους 
ευνοϊκότερους πολιτικούς συσχετισµούς σε σχέση µε το παρελθόν, επαναβεβαίωσαν τελικά 
την άρνησή τους να καλύψουν την µεγάλη απόσταση που χωρίζει τη νοµισµατική πρόοδο της 
΄Ενωσης από το τέλµα της απασχόλησης. 

Είναι περίπου βέβαιο ότι το 2002, που θα καθιερωθεί το ενιαίο νόµισµα στην Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση, η ανεργία θα καλπάζει ακόµα και η απασχόληση θα καρκινοβατεί. 

Η κοινωνική πολιτική σηµατοδοτείται οριστικά ως πολιτική δεύτερης κατηγορίας και στην Ε.Ε. 
ενώ η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η διατήρηση του “κοινωνικού προσώπου” της 
Ευρώπης που αποτέλεσε το πεδίο συµβιβασµού για τη νοµιµοποίηση της συνθήκης του 
Μάαστριχτ εγκαταλείπεται. 

Την θέση της καταλαµβάνει το κοινωνικό έλλειµµα της Ευρώπης και η φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα ευαισθησία των Ευρωπαίων ηγετών για τους ανέργους µακράς διάρκειας, οι 
οποίοι πρέπει να έχουν και µια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους πριν καταταγούν οριστικά 
στους κοινωνικά αποκλεισµένους. 

Τώρα πλέον την θέση του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου που συνόδευε το όραµα της 
Ενωµένης Ευρώπης παίρνει η ανάγκη αναµόρφωσης της αγοράς εργασίας και η ευελιξία για 
την προώθηση του νέου οράµατος της ανταγωνιστικότητας. Την θέση της ελπίδας για πλήρη 
απασχόληση παίρνει η ανάγκη για µια εξάµηνης διάρκειας θέση εργασίας η επιδοτούµενης 
κατάρτισης για να καλυφθεί µε φύλλο συκής το σύγχρονο κοινωνικό αίσχος του κοινωνικού 
αποκλεισµού και της µακροχρόνιας ανεργίας. 

Αυτό ήταν το πνεύµα και η ουσία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του Λουξεµβούργου 
που τελικά επικύρωσαν και την εκτίµηση ότι το βήµα που έγινε στο ΄Αµστερνταµ ήταν 
µετέωρο και έπεσε στο κενό της κοινωνικής αναλγησίας των ευρωπαίωνσυντηρητικών 
πολιτικών που στήριξαν και άλλοι ηγέτες, µεταξύ των οποίων και κορυφαίοι κεντροαριστεροί 
ηγέτες και ο ΄Ελληνας Πρωθυπουργός. 

Μοναδικό βήµα προόδου και ελπιδοφόρο µήνυµα ο αγώνας της Αριστεράς και του 
Συνασπισµού, κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων της Ευρώπης, που έχει ενταθείιδιαίτερα 
στις χώρες ατµοµηχανές της ΟΝΕ, που εκφράζεται ακόµα και σε κυβερνητικά επίπεδα, που 
έδωσε την µάχη στο ΄Αµστερνταµ και τοΛουξεµβούργο έξω από τα αντίστοιχα κέντρα 
αποφάσεων, για να επιστρέψει η κοινωνική σύγκλιση και η συνοχή στο επίκεντρο της πορείας 
της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, να εφαρµοστεί το 35ωρο και να αλλάξουν οι ασκούµενες 
πολιτικές ή να διαµορφωθούν νέες, για να αντιµετωπιστεί το κοινωνικό έλλειµµα στην 
Ευρώπη για την καταπολέµηση της ανεργίας, για τη δηµοκρατική, κοινωνική, οικολογική, 
ειρηνική Ευρώπη. 

Ο ΣΥΝ, που βρίσκεται µέσα στο µπλοκ των δυνάµεων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που έχουν 
θέσει στόχο την Ευρώπη της απασχόλησης και της ανάπτυξης, διεκδίκησε συγκεκριµένες 
δεσµεύσεις και έκανε συγκεκριµένες προτάσεις σε αντίθεση µε την κυβέρνηση και τις άλλες 
πολιτικές δυνάµεις που είτε πανηγύρισαν για το ΄Αµστερνταµ ή το Λουξεµβούργο είτε 
σιώπησαν από την αµηχανία της αδιέξοδης πολιτικής τους. 

Πρότεινε συγκεκριµένα τρεις δέσµες προτάσεων: 

Μία δέσµη προτάσεων για την απασχόληση µε κυρίαρχο το αίτηµα την µείωση της 
εβδοµαδιαίας εργασίας και την καθιέρωση του 35ωρου µε την ίδια αµοιβή. 

Μια δεύτερη δέσµη που απευθύνεται στους εργαζόµενους µε κυρίαρχο αίτηµα τη συνοχή, 
κατάρτιση και επανεκπαίδευσή τους, για την αντιµετώπιση των αναγκών που προκύπτουν 
από τις νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας, γιαι την εξεύρεση πηγών άντλησης πόρων, και 
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Μία τρίτη δέσµη προτάσεων που επιχειρεί να συνδέσει τη νοµισµατική πολιτική και το ενιαίο 
νόµισµα µε συγκεκριµένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για ανάπτυξη της 
απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας. 

∆. ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ 

Σήµερα είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η αναζήτηση ενός νέου θεσµικού και οικονοµικού 
σχεδιασµού για την είσοδο της ΄Ενωσης στον 21ο αιώνα. Ενός σχεδιασµού που θα έχει 
οικουµενική οπτική και που θα συµπληρώνει την εξέλιξη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
΄Ενωσης µε πολιτικές θεσµικής αναβάθµισης, κοινωνικής συνοχής, συνεχούς διεύρυνσης για 
µια ενιαία συµµετοχή κοινωνική και οικολογική Ευρώπη σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης, 
δηµοκρατίας και πολυπολιτισµικής ανάπτυξης, µε ισότητα αντιπροσώπευσης για όλα τα 
κράτη µέλη και ισότητα ευκαιριών και δικαιωµάτων για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, 
ανεξαρτήτως χρώµατος, έθνυς, φυλής, φύλου και καταγωγής. 

Ενός σχεδιασµού που θα διαµορφώνει ευρωπαϊκές οικονοµικές πολιτικές, οι οποίες θα έχουν 
ως στόχο την περιστολή της ανεργίας, του αποκλεισµού της φτώχειας και θα οδηγούν προς 
µία νέα εποχή πλήρους απασχόλησης και µείωσης του εργάσιµου χρόνου αντί του “ευέλικτου 
εργασιακού µοντέλου” που προωθείται σήµερα ως διέξοδο από την κρίση απασχόλησης. 

H Πρόταση της ευελιξίας προβάλλει τη µορφή της ευέλικτης επιχείρησης. Η νέα µορφή 
ευέλικτης επιχείρησης είναι µια πιό απαιτική µορφή οργάνωσηςτης εργασίας που ικανοποιεί 
κυρίωςτα επιχειρηµατικά συµφέροντα.∆εν υπάρχει ένα συγκεκριµένο µοντέλο οργάνωσης 
αλλά µια διαδικασία συνεχούς αλλαγής, µια απεριόριστη ποικιλία προτύπων τα οποία 
προσαρµόζονται συνεχώς στις συνθήκες και τις ανάγκες που κάθε φορά επικρατούν σε κάθε 
επιχείρηση.Απαιτεί υψηλότερα προσόντα και ανάπτυξη νέων πιό σύνθετων δεξιοτήτων. 
Πολλές κατηγορίες εργαζοµένων θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες προσαρµογής. Οι 
ηλικιωµένοι,οι νέοι µε χαµηλά επίπεδα προσόντων οι γυναίκες και οσοι ζούν σε περιοχές 
υψηλής ανεργίας η χαµηλής κινητικότητας θα αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα ενώ 
αµφισβητείται έντονα η αρµονική ισορροπία µεταξύ της ευελιξίας και της ασφάλειας. Η 
επίτευξη αυτής της ισορροπίας επιβάλλει την ανάγκη ενός νέου θεσµικού πλαισίου για την 
αντιµετωπιση των νέων προβληµάτων που αναφύονται στα καινούργια πρότυπα και τις νέες 
µορφές ευέλικτης απασχόλησης που προωθούνται όλο και περισσότερο.  

Το ευρωπαϊκό όραµα για να διατηρηθεί και να επιτευχθεί πρέπει να είναι επωφελέςκαι 
αποδεκτό στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Απαιτούνται πολιτικές διεργασίες και κοινωνικοί αγώνες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για 
τον επανακαθορισµό των βασικών οικονοµικών στόχων, για την αναβάθµιση και προσαρµογή 
των θεσµικών µέσων και εργαλείων για την επίτευξη των κοινωνικά αποδεκτών επιλογών, για 
την αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών και την ανάπτυξη κοινωνικών κινηµάτων 
ανταγωνιστικών προς τις νέες συντηρητικές επιλογές. 

Η ακάθεκτη πορεία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω της ευελιξίας πρέπει να 
αντισταθµιστεί µε την καθιέρωση νέων βασικών οικονοµικών στόχων, της βιώσιµης 
ανάπτυξης της αναβάθµισης του αϋλου κεφαλαίου,της πλήρους απασχόλησης, της µείωσης 
του εβδοµαδιαίου χρόνου στις 35 ώρες, της κοινωνικής ισότητας και ασφάλειας και της 
διατήρησης του οικολογικού περιβάλλοντος της αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού 
της ξενοφοβίας και του ρατσισµού. 

Η µονοµερής εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και η άµεση προώθηση της ΟΝΕ πρέπει 
να ισορροπηθεί µε βάθεµα της πολιτικής ενοποίησης και την ενίσχυση της δηµοκρατίας, της 
διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας στη λειτουργία των θεσµών µε βάση την ισότιµη 
αντιπροσώπευση µε µια νέα δυναµική ανάπτυξης της κοινωνικής Ευρώπης.Η συνθήκη του 
Αµστερνταµ υπολείπεται εµφανώς των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών. Η προοπτική 
ανάπτυξης µιας Κοινης Εξωτερικής Πολιτικής και µιας Κοινής Αµυντικής Πολιτικής και 
πολιτικής Ασφάλειας και ιδίως αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών-µελών απέναντι σε 
παραβιάσεις η απειλές των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.έχει στήν ουσία εγκαταληφθεί.Στον 
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οικονοµικό τοµέα η προώθηση της ΟΝΕ δέν εξασφαλίζει αυτοµάτα προοπτική πραγµατικής 
συγκλισης των οικονοµιών. 

Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ δεν σηµαίνει και αυτόµατη αντιµετώπιση των διαρθρωτικών 
προβληµάτων της Ε.Ε. Κυρίως της δίδυµης κρίσης της ανεργίας και του δηµόσιου χρέους. 

Η διαρκής εφαρµογή των κριτηρίων σταθερότητας και µετά την καθιέρωση του ενιαίου 
νοµίσµατος για τις εντός και εκτός ζώνης του ΕΥΡΩ χωρών, καθώς και ο χρόνος έναρξης της 
τρίτης φάσης της ΟΝΕ την 1.1.99 δεν πρέπει να παραβλάψουν και να υπονοµεύσουν 
συγκεκριµένες προτάσεις και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την απασχόληση, ούτε 
να συρρικνώσουν το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. 

Απαιτείται γι αυτό µια ριζικά διαφορετική αναπτυξιακή πρόταση για την ευρωπαϊκή ΄Ενωση 
και την Ελλάδα, γεγονός που σηµαίνει ότι το βάρος των πολιτικών πρέπει να στραφεί στην 
πραγµατική σύγκλιση, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική αναβάθµιση της 
΄Ενωσης. 

Απαιτείται για όλα αυτά η διαµόρφωση και προβολή της ιδέας για µια νέα Ευρωπαϊκή 
Συνθήκη για ενα νέο εναλλακτικό όραµα στην Ευρώπη. 

Ε. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 

H ελληνική κυβέρνηση δεν θέλησε τελικά να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ελλήνων 
πολιτών και δεν έλαβε υπόψη της τις απαιτήσεις που διατύπωσε το κοινωνικό και 
συνδικαλιστικό κίνηµα στο µέγα θέµα της ανεργίας. ∆εν τόλµησε να συµπορευτεί µε τις 
κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας που ξεκίνησαν διαδικασίες µείωσης του εβδοµαδιαίου 
χρόνου εργασίας σε 35 ώρες. Αντίθετα, στη σύνοδο του Λουξεµβούργου υπήρξε πλήρης 
ευθυγράµµιση της Ελλάδας στην αρχή της “Ευελιξίας” στην αγορά εργασίας, ως βασικού 
µέτρου για την απασχόληση, άποψη που υποστηρίζουν οι πιο συντηρητικές δυνάµεις της 
Ευρώπης. 

Σήµερα η επικείµενη εισαγωγή του ΕΥΡΩ βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 
σοβαροί προβληµατισµοί αναπτύσονται γύρω από τους όρους εφαρµογής του. Παράλληλα οι 
κοινωνικές επιπτώσεις της συγκεκριµένης ΟΝΕ και κυρίως η συνεχώς διογκούµενη ανεργία 
προκαλούν έντονες κοινωνικές συγκούσεις σε πολλές ευρωπαϊκες χώρες και φυσικά στην 
Ελλάδα.Το ΠΑΣΟΚ και η Ν∆ έχουν αποδεχτεί άνευ όρων τις διαδικασίες και τα κριτήρια 
εφαρµογής του ΕΥΡΩ. Ταυτόχρονα για να αποφύγουν τις ευθύνες για τις αδιέξοδες πολιτικές 
τους χρεώνουν και τη δική τους ανικανότητα στη στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η 
κυβέρνηση ειδικότερα δικαιολογεί τις πολιτικές άγριας λιτότητας και βίαιης προσαρµογής που 
εφαρµόζει στην ανάγκη προσέγγισης το ταχύτερο δυνατότου τραίνου της ΟΝΕ που όµως 
κινήται πάντα µε ταχύτητα µεγαλύτερη.Σε ανάλογες χρεώσεις, από διαφορετική αφετηρία 
καταλήγει και το ΚΚΕ. 

Οι Ελληνες πολίτες, οι παράγοντες της πραγµατικής οικονοµίας, οι µισθωτοί, οι 
επιχειρηµατίες,οι γυναίκες, οι νέοι, οι άνεργοι,οι µετανάστες, παραµένουν στο σκοτάδι χωρίς 
ενηµέρωση, χωρίς προβληµατισµό έστω για την αναζήτηση πολιτικών αντιµετώπισης των 
συνεπειών από την εφαρµογή του ΕΥΡΩ. Ηδη οι προβλέψεις των διεθνών οργανισµών 
(ΟΟΣΑ) είναι δυσοίονες ακόµα και για το µέλλον της ονοµαστικής σύγκλισης. 

Αποσιωπούνται τελείως και οι βαρείες µελλοντικές επιπτώσεις κατά την εφαρµογή των 
προληπτικών και αποτρεπτικών διατάξεων του συµφώνου σταθερότητας για να ανταποκριθεί 
η χώρα στις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το ΕΥΡΩ. Νέο φυσικά οικονοµικό βάρος θα 
εναποτεθεί µε τους γνωστούς όρους της µονόπλευρης λιτότητας στις πλάτες των αδύναµων 
κοινωνικών κατηγοριών και στρωµάτων όχι µόνο πριν αλλά και µετά το ΕΥΡΩ, αφού το 
σύµφωνο σταθερότητας δεσµεύει τα κράτη-µέλη να τηρήσουν ως µεσοπρόθεσµο στόχο “µια 
ισοσκελισµένη η πλεονασµατική δηµοσιονοµική κατάσταση”και να αναλαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα κατά την κρίση τους,κάθε φορά, διαρθρωτικά δηµοσιονοµικά µέτρα προκειµένου να 
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αποτρέψουν “υφιστάµενες η ακόµα αναµενόµενες αποκλίσεις απο τους στόχους της 
σύγκλισης”η να αντιµετωπίσουν “πληροφορίες για κινδύνους υπερβολικών ελλειµµάτων.” 

Στις νέες εποµένως συνθήκες του ενιαίου νοµίσµατοςκαι µε δεδοµένες τις υπαρκτές διαφορές 
µεταξύ των κρατών-µελών στα επίπεδα παραγωγήςκαι παραγωγικότητας, και κλειδωµένες τις 
συµβατικές πολιτικές (Νοµισµατική,συναλλαγµατική,δηµοσιονοµική) κάθε πίεση για 
δηµοσιονοµική αναδιάρθρωση η για βελτίωση της παραγωγικότητας (προσπάθεια 
πραγµατικής σύγκλισης) θα µεταφέρεται αναγκαστικά µέσω της φορολογίας η των 
περιοριστικών εισοδηµατικών και κοινωνικών πολιτικώνστό κοινωνικό σώµα µε τους 
γνωστούς όρους της µονόπλευρης λιτότητας.Ετσι οι όροι της σύγκλισης και προσαρµογής θα 
διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό της χώρας, πέραν “του χάσµατος 
συνοχής” που παρατηρείται σε κοινοτικό επίπεδο λόγω της µονιµότερης αδυναµίας της 
ελληνικής οικονοµίας πραγµατικής σύγκλισης µε τίς οικονοµίες των άλλων κρατών-µελων που 
δεν διαφαίνεται όµως στον ορίζοντα των επόµενων 20 ετών.  

Ο ΣΥΝ θεωρεί ότι η µείωση του πραγµατικού εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας κατά 10% 
µπορεί να οδηγήσει άµεσα στην εβδοµάδα των 35 εργάσιµων ωρών χωρίς µείωση των 
εισοδηµάτων, και δεν θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας. Με 
άξονα το 35ωρο, µπορεί να διαµορφωθούν και επιµέρους πολιτικές που θα αντιµετωπίζουν 
και τα προβλήµατα που προκαλούνται από τις νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας, που θα 
παρέχουν κίνητρα, φορολογικές διευκολύνσεις, µε παράλληλη αξιοποίηση και νέων πόρων, 
αλλά και εκείνων των πόρων που θα προκύψουν από ποσά που σήµερα δαπανώνται 
αναγκαστικά σε παθητικές πολιτικές για την ανεργία. 

Ο ρόλος της Ε.Ε. στον αγώνα κατά της ανεργίας πρέπει να ενισχυθεί άµεσαµε τον 
διπλασιασµό του συνολικού Προϋπολογισµού της Ε.Ε. που συνεχίζει να διατηρείται στο 
απαράδεκτα χαµηλό ύψος του 1,27% του Κοινοτικού ΑΕΠ, όταν η ΄Ενωση αντιµετωπίζει την 
µεγαλύτερη κρίση απασχόλησης από την σύστασή της. Μεσοπρόθεσµα επιβάλλεται και νέα 
αύξηση, ώστε ο προϋπολογισµός της ΄Ενωσης να ανέλθει στο 5% του ΑΕΠ. 

Βιώσιµη ανάπτυξη µε τους σηµερινούς αναπτυξιακούς ρυθµούς κάτω του 3% και ετήσιες 
µεταβολές της τάξης του 4% στις επενδύσεις και του 0,5% της απασχόλησης δεν 
προδιαγράφουν ευνοϊκές εξελίξεις για την αντιµετώπιση της ανεργίας. 

Επιβάλλεται µια ριζικά διαφορετική πρόταση που θα καθιστούσε δυνατή µαζί µε ορισµένες 
διαρθρωτικές πολιτικές ένα ποσοστό βιώσιµης ανάπτυξης του 3,5% το χρόνο, µια αύξηση της 
απασχόλησης της τάξεως του 1,5% ετησίως και την µείωση της ανεργίας κατά 1% το χρόνο, 
ώστε να µειωθεί κατά 50% στο τέλος του αιώνα. 

Η πρόταση αυτή προϋποθέτει µια αύξηση των επενδύσεων της τάξης του 5-6% ως ποσοστό 
του ΑΕΠ. Η ίδια η Ε.Ε. πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, στηρίζοντας και 
προωθώντας την κινητοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών πόρων για τις επενδύσεις. Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων επιβάλλεται να 
δραστηριοποιηθούν αξιοποιόντας προς αυτή την κατεύθυνση και τις λιµνάζουσες 
αποταµιεύσεις προκειµένου να αυξηθούν οι συνολικές επενδύσεις στην Ευρώπη κατά 1% 
ετησίως του Κοινοτικού ΑΕΠ στα επόµενα πέντε χρόνια. 

Πλάϊ στις αναζητήσεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση και το ωράριο υπάρχουν τα µεγάλα 
προβλήµατα των συστηµάτων της φορολογίας, της κοινωνικής προστασίας και της 
µισθοδοσίας. Η προώθηση της ενιαίας αγοράς, της ονοµαστικής σύγκλισης και του ενιαίου 
νοµίσµατος διαµορφώνει τον ενιαίο οικονοµικό χώρο της Ευρώπης, ερήµην της πραγµατικής 
οικονοµίας, των φορολογικών συστηµάτων, των συστηµάτων µισθών και κοινωνικής 
προστασίας. 

Επιβάλλεται ακόµα να δροµολογηθεί η προοπτική δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Κοινωνικής Προστασίας ικανού να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, 
να διασφαλίζει και να αναπτύσσει το “κοινωνικο πρόσωπο της Ευρώπης”, που ως γνωστόν 
αποτελεί το θεµέλιο πάνω στο οποίο οικοδοµείται το ευρωπαϊκό όραµα και ενός 
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δηµοκρατικού φορολογικού συστήµατος που θα καταργεί της φορολογικές ανισότητες µεταξύ 
των κρατών-µελών αλλά και µεταξύ των ευρωπαίων και δηµιουργεί προϋποθέσεις για µια 
κοινωνικά ευαίσθητη δηµοσιονοµική πολιτική. 

ΣΤ. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η κρισιµότητα των περιστάσεων για την ίδια την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή πορεία της 
χώρας, δηµιουργεί την υποχρέωση να αναλάβει ο ΣΥΝ στη βάση των παραπάνω απόψεων 
και στο µέτρο των δυνάµεών του, µια εκστρατεία ενηµέρωσης του ελληνικού λαού για τις 
αρνητικές ευρωπαϊκές εξελίξεις, την αδιέξοδη πορεία της χώρας µας,το ευρωπαίκό όραµατου 
ΣΥΝ για µια ριζική αναθεώρηση των συνθηκών, όπως άλλωστε είχε αποφασίσει στο 
τελευταίο συνέδριό του. 

Η συνθήκη του ΄Αµστερνταµ δεν µπορεί να επικυρωθεί, όπως η συνθήκη του Μάαστριχτ, 
ερήµην του ελληνικού λαού, χωρίς ουσιαστική ενηµέρωση, από µια ολιγόωρη συζήτηση στη 
Βουλή. 

Ο ΣΥΝ θεωρεί αναγκαία τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για την επικύρωση ή όχι της νέας 
συνθήκης,µε πρόταση µη επικύρωσης της απο τον ΣΥΝ στη Βουλή προκειµένου να εκτεθούν 
δηµόσια και µε σαφηνεια οι απόψεις όλων των πολιτικών δυνάµεων για να αποφανθεί 
κυρίαρχα ο ελληνικός λαός. 

Το πραγµατικό δίληµµα δεν είναι η επιλογή ανάµεσα στη σηµερινή νεοφιλελεύθερη Ευρώπη 
των εκατοµµυρίων ανέργων και των αγορών από τη µια και τις αντιευρωπαϊκές λογικές ή την 
έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 

Το υπαρκτό δίληµµα και πεδίο αντιπαράθεσης είναι η σηµερινή ή µια άλλη Ευρώπη της 
δηµοκρατίας, της διαφάνειας και της πλήρους απασχόλησης χωρίς κοινωνικό αποκλεισµό 
επισφαλή εργασία και νέα ξενοφοβικά τείχη. 

Η δική µας µελλοντική Ευρώπη δεν έχει καµµιά σχέση µε την σηµερινή Ευρώπη της ανεργίας, 
του κοινωνικού αποκλεισµού, της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, του ρατσισµού, της 
ξενοφοβίας, των “ρυθµίσεων” της συνθήκης του Σένγκεν. 

Η δική µας επιλογή για την άλλη κοινωνική, δηµοκρατική, οικολογική Ευρώπη δεν είναι 
ουτοπία, είναι όρος για την επιβίωση και την προοπτική της ηπείρου µας και προϋπόθεση για 
να ακολουθήσει η Ελλάδα άλλες πολιτικές ανάπτυξης µε κοινωνικό περιεχόµενο. 

 


