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Κοπεγχάγη: σταµατήστε τη γη να κατέβουν

Νεοφασισµός: θα µας βρουν µπροστά τους



Οι φασίστες δεν κατάφεραν
να διαδηλώσουν στους δρόμους

της Λευκωσίας!
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Στις αρχές του Δεκέμβρη, το ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτω-
πο), η νέα ακροδεξιά νεοφασιστική οργάνωση της
Κύπρου, κάλεσε σε πορεία στις 27/12 ενάντια στην
λαθρομετανάστευση. Το κύριο σύνθημά τους δηλώνει
καθαρά την ταυτότητά τους: «ένας ξένος εργάτης = ένας
άνεργος» μια και είναι το ίδιο με το «6 εκατομμύρια
Εβραίοι – 6 εκατομμύρια άνεργοι» του Χίτλερ.

Σε απάντηση στην πρόκληση αυτή, προοδευτικές οργα-
νώσεις και άτομα κάτω από τον τίτλο «αντιφασιστική
πρωτοβουλία» οργάνωσαν μια από τις μεγαλύτερες
αντιπορείες που έχει δει η Κύπρος, κατά του φασισμού.

Πάνω από 800 άτομα διαδήλωσαν την Κυριακή 27/12
στους κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας. Με συνθή-
ματα όπως «όλοι μαζί να φύγουν οι ναζί» και «κάτω τα
χέρια από τους μετανάστες» μπλόκαραν την διαδρομή
του ΕΛΑΜ.

Η πορεία αποτελείτο από άτομα διαφόρων ηλικιών, από
μικρά παιδιά ως και ηλικιωμένους, ντόπιους, Ελληνοκύ-
πριους και Τουρκοκύπριους καθώς και μετανάστες.
Συμμετείχε δηλαδή ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομά-
δων του νησιού.

Η πορεία κράτησε τρισήμιση ώρες καθώς το ΕΛΑΜ βλέ-
ποντας το μέγεθος της πορείας ανέβαλε την δική του

πορεία για μια ώρα με την ελπίδα ότι θα γίνουν πιο πολ-
λοί. Τελικά, συγκεντρώθηκαν γύρω στα 80 άτομα όμως
δεν κατάφεραν να διαδηλώσουν πέρα από το αστυνο-
μικό τμήμα Λυκαβηττού!

Άλλη μια νίκη του αντιφασιστικού
κινήματος!
Η πορεία αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του αντι-
φασιστικού κινήματος! Έδειξε ακόμη μια φορά πως
νικιέται ο φασισμός. Πρώτη νίκη ήταν όταν ακύρωσαν
την κατασκήνωσή τους το 2008. Τώρα ακύρωσαν στην
πράξη την πορεία τους! Κι αυτό δεν έγινε από ομάδες
κρούσης, ρόπαλα και κουκούλες που προκαλούν τρόμο
στην κοινωνία. Έγινε ανοιχτά, με τη συμμετοχή μαθη-
τών, φοιτητών, εργαζομένων, μεγάλων και μικρών, ντό-
πιων και μετανάστών ενωμένων.

Κι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε!
Οι φασίστες δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν. Κι ούτε
πως το περιμέναμε αυτό να γίνει με μια μόνο πορεία.
Όμως τώρα δεν θα είναι ποτέ ήσυχοι. Ό,τι και να οργα-
νώσουν από εδώ και πέρα ξέρουν ότι θα βρουν την κοι-
νωνία μπροστά τους.
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Οι μετανάστες παράγουν πλούτο! Οι ρατσιστές μόνο φόβο! ΚΙΣΑ
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Οι µετανάστες είναι της γης οι κολασµένοι!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι η «λαθρομετανά-
στευση» φταίει για όλα τα προβλήματά μας. Η «λαθρομετα-
νάστευση» μαζί με τους παράνομους έχουν γίνει καραμέλα
στο στόμα όλων των πολιτικών. Στην Κύπρο οι μετανάστες
ήρθαν μαζικά στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, οι περισσό-
τεροι νόμιμα, αρκετοί όμως παράνομα. Όταν ο τόπος μας
χρειαζόταν εργατικά χέρια η φτηνή εργασία των μεταναστών
έδωσε τεράστια ώθηση στην οικονομία και την ανάπτυξη
της Κύπρου (π.χ. στις οικοδομές στην Πάφο αλλά και σε
άλλους τομείς). Κανένας τότε δεν κατηγορούσε τους μετα-
νάστες και η ανεργία ήταν σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα!
Όμως τώρα που οι εργοδότες λόγω κρίσης στις οικοδομές
και στα ξενοδοχεία απολύουν κόσμο κάποιον πρέπει να
κατηγορήσουν. Ποτέ όμως τους ίδιους τους ιθύνοντες!

«Λαθραίοι»
Η λέξη «λαθρομετανάστες» χρησιμοποιείται πολύ συχνά
δυστυχώς από την κυβέρνηση αλλά και από τις νεοφασιστι-
κές ομάδες. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι άνθρωποι;

Οι «λαθρομετανάστες» δεν είναι άλλοι από τους πρόσφυγες
που φεύγουν κατατρεγμένοι από τις χώρες τους για να μπο-
ρούν να επιβιώσουν. Έρχονται παράνομα ,«λαθραία» γιατί
δεν μπορούν να έρθουν νόμιμα. Είναι άνθρωποι που διώ-
κονται στην χώρα τους γιατί ανήκουν σε πολιτικές, θρη-
σκευτικές ή εθνοτικές ομάδες που δεν είναι αποδεκτές κι
άρα έρχονται εδώ ζητώντας προστασία. Άλλοι φεύγουν για
να γλυτώσουν από δικτατορίες, φυσικές καταστροφές,
οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να βγάλουν
πρώτα νόμιμα έγγραφα και μετά να φύγουν!

Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι λαθραίοι ούτε παράνομοι. Έρχο-
νται για να ζητήσουν προστασία και λέγονται αιτητές ασύ-
λου! Οι ίδιοι οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι οδη-
γίες από τον ΟΗΕ τους αποδέχονται και είναι υποχρεωμένοι
να εξετάσουν το αίτημά τους για προστασία!

Παράνοµοι
Όταν μιλούν για παράνομους συνήθως αναφέρονται σε
αυτούς που ζουν στην Κύπρο και δεν έχουν νόμιμα χαρτιά
παραμονής.

Γιατί όμως δεν έχουν;

Μπορεί να μην έχουν χαρτιά για πολλούς λόγους. Είτε γιατί
η γραφειοκρατία του υπουργείου μετανάστευσης ξέχασε να
τους τα στείλει, είτε γιατί πέρασε η άδεια παραμονής τους
όμως δεν μπορούν να επιστρέψουν στην χώρα τους γιατί
το πρόβλημα που τους οδήγησε εδώ παραμένει, κι αυτό δεν
το προβλέπει κανένας νόμος ενώ θα έπρεπε!

Η παρανομία λοιπόν διαπράττεται λόγω έλλειψης μετανα-
στευτικής πολιτικής κι όχι προσωπικής επιλογής.

Τα γεγονότα και οι αριθμοί αποκαλύπτουν:
• Έρευνα που δημοσιεύθηκε στον Πολίτη στις 5/1/2010

αναφέρεται ότι το 2009 πέρασαν παράνομα τα οδο-
φράγματα 124 μετανάστες. Το 2008, 666. Πώς είναι
δυνατόν λοιπόν οι 790 μετανάστες να κάλυψαν 7.859
θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν μόνο από τον
Ιανουάριο του 2009 ως τον Ιανουάριο του 2010;

• Ο ΟΕΒ στις 11/12 «υπολόγισε» ότι στην αρχή του 2010
ο αριθμός των ανέργων θα ανέβει στους 23.000! Αυτή
την «πρόβλεψη» την έκανε γιατί έκανε έρευνα στα
μέλη της και το 33% δήλωσε ότι θα προβούν σε απο-
λύσεις! Ο ΟΕΒ ήταν κοντά: οι άνεργοι τον Γενάρη του
2010 ήταν 23.645. Ποιός φταίει για αυτές τις 4.000
ανέργων που έμειναν χωρίς δουλειά από τη μία μέρα
στην άλλη; Οι μετανάστες;!

• Η Στατιστική Υπηρεσία δηλώνει ότι από τους 23.645
άνεργους οι 11.773 έχασαν τις δουλειές τους τούς
τελευταίους 3 μήνες. Επίσης, το 24% των ανέργων
είναι Ευρωπαίοι πολίτες και όχι Κύπριοι. Μόνο μέσα
στους τελευταίους δύο μήνες έφυγαν από την Κύπρο
3.000 Πόντιοι γιατί έχασαν τις δουλειές τους. Ακο-
λούθησαν και κάποιες 100άδες μετανάστες οι οποίοι
δεν μπορούσαν να επιβιώσουν και μετέβηκαν σε
άλλες χώρες.

Παράνοµοι ή Παράνοµη εργασία;
Η Υπουργός Εργασίας στις 16/2, μετά από 2 χρόνια περί-
που όπου εξήγγειλε την εκστρατεία για την πάταξη της
παράνομης εργασίας, για πρώτη φορά έδωσε νούμερα και
προσδιόρισε τι είναι η παράνομη εργασία! Μέσα σε αυτά
τα 2 χρόνια βέβαια οι εθνικιστές και τα αφεντικά φρόντι-
σαν να αφήσουν να εννοείται ότι η παράνομη εργασία γίνε-
ται από παράνομους μετανάστες και ότι αν τους διώξουμε
όλα θα πάνε καλά με την ανεργία.

Όμως τα στοιχεία που έδωσε η υπουργός δείχνουν καθα-
ρά ότι πρόκειται για παράνομους εργοδότες! Οι οποίοι προ-
κειμένου να έχουν πιο φτηνά εργατικά χέρια δεν πληρώ-
νουν ούτε κοινωνικές ασφαλίσεις, και τις περισσότερες
φορές δεν πληρώνουν ούτε τον βασικό μισθό!

41.8% λοιπόν των ευρωπαίων εργαζομένων δουλεύουν
ανασφάλιστοι και με χαμηλότερους μισθούς! Όχι επειδή δεν
έχουν χαρτιά αλλά γιατί οι εργοδότες δεν τους κάνουν τα
χαρτιά τους για να τους πληρώνουν λιγότερα!

Το 24% των παράνομων εργοδοτών είναι στις οικοδομές

Και το 38% στα ξενοδοχεία!

Αθηνά Καρυάτη
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Ο ρατσισμός και ο εθνικισμός χρησιμοποιούνται όταν
θέλουν να διχάσουν τους εργαζόμενους προκειμένου να τους
αποπροσανατολίσουν. Οι κοινοί αγώνες όμως μπορούν να
υπερνικήσουν οποιοδήποτε ρατσισμό και εθνικισμό!

Δύο παραδείγματα εργατικών αγώνων σε δύο τελείως
διαφορετικές χώρες και περιπτώσεις το αποδεικνύουν.

Αγγλία: απεργία στο διυλιστήριο του Λίνσει
Τον Γενάρη και Φλεβάρη του 2009 στα διυλιστήρια του
Λίνσει στο Λινκολνσαιρ της Αγγλίας, βρετανοί και ξένοι
εργαζόμενοι έδωσαν μια πολύ σκληρή μάχη για να δια-
τηρήσουν τις δουλειές τους.

Η εταιρία στην οποία δούλευαν, η Shaw, πούλησε το 1/3
της σε μια ιταλική εταιρία, την IREM. Η Ιταλική εταιρία
θέλοντας να βγάλει μεγαλύτερο κέρδος δήλωσε ότι δεν
θα εργοδοτήσει βρετανούς εργάτες αλλά θα τους αντι-
καταστήσει με 300 πολύ πιο φτηνούς πορτογάλους και
ιταλούς εργάτες που είχε φέρει.

Οι βρετανοί εργάτες κατέβηκαν σε
απεργία. Η συντεχνία τους δεν τους
στήριξε από την αρχή. Μέσα στην
απόγνωσή τους πιάστηκαν από μια
δήλωση του Μπράουν (πρωθυ-
πουργός της Αγγλίας) ότι θα φτιά-
ξει βρετανικές δουλειές για βρετα-
νούς εργάτες το οποίο και χρησι-
μοποίησαν σαν σύνθημά τους!

Το σύνθημα αυτό έλκυσε το BNP το βρετανικό ακροδε-
ξιό εθνικιστικό κόμμα το οποίο θέλησε να «βοηθήσει»
στον αγώνα ενάντια στους ξένους εργάτες!

Ήταν εντυπωσιακός ο τρόπος που οι βρετανοί εργάτες
έδιωξαν κακήν κακώς το BNP από τον χώρο της απερ-
γίας και σε ανακοίνωσή τους δήλωσαν:

«οι εργάτες του Λίνσει δεν κάνουν απεργία ενάντια
στους ξένους εργάτες. Οι πράξεις μας στοχεύουν ενά-
ντια στα αφεντικά της εταιρίας που προσπαθούν να
στρέψουν την εθνικότητα του ενός εργάτη ενάντια
στου άλλου και να υπονομεύσουν έτσι την συλλογική
σύμβαση. Το BNP πρέπει να εξαφανιστεί, οι άγγλοι
εργάτες στις κατασκευές δεν θα ανεχτούν ακόμη μια
ρατσιστική προσπάθεια τους να πλήξουν τις αδελφι-
κές σχέσεις των εργατών από διαφορετικά έθνη».

Οι εργάτες του Λίνσει, βρετανοί, ιταλοί και πορτογάλοι,
πάλεψαν μαζί, ενωμένοι και κατάφεραν και νίκησαν στον
αγώνα τους! Κανένας τους δεν έχασε την δουλεία τους
και όσοι απολύθηκαν επαναπροσλήφθηκαν. Οι δε ξένοι
εργάτες ανανέωσαν τις συμβάσεις τους με βάσει τους

αγγλικούς νόμους και απέκτησαν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις με τους βρετανούς εργάτες.

Τουρκία: απεργία στα εργοστάσια της ΤΕΚΕΛ
Από τις 15 του Γενάρη 2010 μέχρι και σήμερα 12.000
εργαζόμενοι στην ΤΕΚΕΛ, την εθνική εταιρία παραγωγής
αλκοόλ και τσιγάρων στην
Τουρκία βρίσκονται σε
απεργία ενάντια στην ιδιω-
τικοποίηση της εταιρείας
τους, η οποία πουλήθηκε
στην ΒΑΤ (British American
Tobacco) και οδήγησε
στην απώλεια πολλών
θέσεων εργασίας και σε
περικοπές μισθών.

Στις 4 του Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε η πρώτη γενική
απεργία μετά από 20 περίπου χρόνια σε συμπαράσταση
στον αγώνα των εργατών της ΤΕΚΕΛ. Στην γενική απερ-
γία συμμετείχαν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι!

Η κυβέρνηση βλέποντας την επιρροή που έχει η απερ-
γία καθώς και την αγωνιστικότητα των απεργών προ-
σπάθησε να τους διασπάσει . Αφού δεν έπιασαν τα επι-
χειρήματα ότι η απεργία τους είναι παράνομη, χρησιμο-
ποίησαν το χαρτί του εθνικισμού.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι πίσω
από τον αγώνα των εργαζομένων της ΤΕΚΕΛ βρίσκεται
το ΠΚΚ, το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα, το οποίο διεξάγει
ανταρτοπόλεμο και κατηγορείται για «τρομοκρατία». Σαν
απάντηση στον Ερντογάν, στη διαδήλωση στις 8/2 Τούρ-
κοι και Κούρδοι εργάτες μαζί τραγουδούσαν για την
«αδελφοσύνη όλων των λαών» και φώναζαν ονόματα
Κουρδικών πόλεων της Ανατολικής Τουρκίας απ' όπου
προέρχονται πολλοί εργάτες της ΤΕΚΕΛ.

Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγραφεί η αλληλεγγύη ανά-
μεσα σε Τούρκους και Κούρδους εργαζόμενους που
δίνουν τη μάχη πλάι - πλάι.

Ένας αριθμός Τούρκων εργατών που συμμετέχουν στις
κινητοποιήσεις ήταν αρχικά υποστηρικτές της φασιστι-
κής ομάδας των «Γκρίζων Λύκων», αλλά μέσα από την
εμπειρία της απεργίας έχουν αρχίσει να αλλάζουν στάση
και να αποστασιοποιούνται από τον εθνικισμό.

Η απεργία αυτή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Όμως ακόμη
κι αν δεν κερδίσουν το σύνολο των αιτημάτων τους,
σίγουρα έχουν κερδίσει την αλληλεγγύη μεταξύ τους,
τούρκων και κούρδων εργαζομένων και την αλληλεγγύη
όλων των εργατών που παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Τον ρατσισµό τον σπέρνουν τα αφεντικά!



Στις 7 Δεκεμβρίου 2009 άρχισε το Συνέδριο των Ηνω-
μένων Εθνών για τις Κλιματικές αλλαγές και παρέλασαν
σε κόκκινα χαλιά πρόεδροι ή αντιπρόσωποι από περί-
που 190 χώρες! Το συνέδριο κράτησε μέχρι και τις 18
του ίδιου μήνα ενώ ο Μεσσίας ε... ο Μπαράκ Ομπάμα
εννοώ, έφτασε μόλις δύο μέρες πριν το τέλος του!

Το Συνέδριο των ΗΕ για τις Κλιματικές αλλαγές δεν είναι
κάτι καινούριο, αντιθέτως τα συνέδρια με θέμα το Κλίμα
γίνονταν εδώ και 30 χρόνια περίπου καθώς οι επιστή-
μονες προειδοποίησαν για τις συνέπειες της τότε αλό-
γιστης αύξησης του Διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από
το 1960 περίπου. Και όμως ουσιαστική λύση δεν έχει
βρεθεί μέχρι σήμερα!

Η πιο γνωστή συμφωνία για το κλίμα είναι το Πρωτό-
κολλο του Κιότο το οποίο υπογράφτηκε το 1997 και
μέχρι σήμερα 168 χώρες το έχουν υπογράψει. Οι χώρες
που το υπέγραψαν καλούνται, αλλά δεν υποχρεούνται,
να μειώσουν τους ρύπους των αερίων του Θερμοκηπί-
ου σε σχέση με τα όρια του 1990. Το 1990 είναι το
σημείο αναφοράς σε όλες τις συμφωνίες για μείωση
ρύπων, παρ' όλο το πρόβλημα εντοπίστηκε από πολύ
νωρίτερα!
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ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ;

Το καρναβάλι άρχισε
από την Κοπεγχάγη!

Το ψήφισμα δεν παύει το Πρωτόκολ-
λο του Κιότο και αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ότι χρειάζεται “ισχυρή πολιτική
θέληση για να καταπολεμήσουμε επει-
γόντως την κλιματική αλλαγή σύμφω-
να με την αρχή των κοινών αλλά δια-
φορετικών ευθυνών και των αντιστοί-
χων δυνατοτήτων”, δεν γίνεται καμία
αναφορά σε υποχρέωση χωρών να
μειώσουν τους ρύπους τους σε συγκε-
κριμένα επίπεδα.

Οι Κινέζοι κάνουν... τους Κινέζους
Την πρωτιά των μολύνσεων έχει πλέον η Κίνα, η οποία
δεν ανέφερε τίποτα για μείωση ρύπων αν και εισηγή-
θηκε μείωση των εκπομπών 40-45% στα επίπεδα του
2005! Η Κίνα συνεχίζει ακάθεκτη σήμερα να παράγει
6200 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα (400
εκατομμύρια τόνους περισσότερους από τις ΗΠΑ)! Και
τι ειρωνεία να ανακοινώνει ότι θα φυτέψουν δάσος

έκτασης περίπου ίσης με την
Νορβηγία, κάτι που κάνει εδώ
και χρόνια για να μην ερημο-
ποιηθεί καθώς αντιμετωπίζει
πρόβλημα.



Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλες θυσίες για το κέρδος

Ο κόσµος αλλάζει...
Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και το λιώσιμο των
πάγων, που λίγο πολύ όλοι τα ακούσαμε δεν αποτελούν
“παρελθόν” ούτε τετριμμένες αναφορές για το περιβαλ-
λοντικό! Η στάθμη της θάλασσας έχει ανεβεί 12 περίπου
εκατοστά τα τελευταία 30 χρόνια και ανεβαίνει όλο και πιο
απειλητικά χρόνο με το χρόνο μιας και οι πάγοι λιώνουν
με ραγδαίο ρυθμό. Το 2009 ήταν μια χρονιά ερευνών που
απέδειξαν ότι καταστράφηκαν μεγάλες εκτάσεις δασών,
οξειδώθηκαν οι ωκεανοί, ζώα εξαφανίζονται με τεράστιο
ρυθμό, αλλά το πρόβλημα συνεχίζεται και το χειρότερο
είναι ότι τα περισσότερα από αυτά είναι μη ανατρέψιμα! Η
ατμόσφαιρα επιβαρύνεται με δισεκατομμύρια τόνους διο-
ξειδίου του άνθρακα επειδή δεν υπάρχουν δέντρα για να
το απορροφήσουν. Ως αποτέλεσμα αυτού το διοξείδιο του
άνθρακα επεμβαίνει στον κύκλο του νερού το οποίο με τη
σειρά του πέφτει σε λίμνες και θάλασσες και αυξάνει τα
ποσοστά οξέων στο νερό τα οποία ανέβηκαν ραγδαία. Το
φαινόμενο ονομάζεται“οξείδωση των ωκεανών”και εμπο-
δίζει την ανάπτυξη οστρακοειδών και ως αποτέλεσμα της
διατροφικής αλυσίδας βοηθά στην εξάλειψη άλλων ειδών
που τρέφονται με αυτά!

Ενώ σε άλλες χώρες η βροχή είναι αιτία πλημμυρών σε
μερικές χώρες είναι είδος... υπό εξαφάνιση! Η ανομβρία
είναι ένα αποτέλεσμα του φαινομένου του Θερμοκηπίου.

Είναι λογικό να φτιάχνουμε φράγματα και να αρδεύουμε
νερό για να αντιμετωπίσουμε την λειψυδρία, ή μήπως όχι.
Πότε είναι επικίνδυνο να γίνεται αυτό; Ας πάρουμε για
παράδειγμα την Κύπρο, λόγω της λειψυδρίας στα κατεχό-
μενα αρδεύεται ασύστολα νερό για την κάλυψη των ανα-
γκών της γεωργίας κάτι που δυστυχώς προκάλεσε υφαλ-
μύρωση στα υπόγεια νερά της Καρπασίας και κατέστησαν
το έδαφος άγονο για καλλιέργεια Εσπεριδοειδών!
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... και οι αρχηγοί κτενίζονται!
12 χρόνια μετά το Συνέδριο του Κιότο, στην Κοπεγχάγη
οι αρχηγοί ανεπτυγμένων χωρών αρνούνται πεισματικά
να “συμβιβαστούν” με όρους είτε μιας νέας είτε της
παλιάς συμφωνίας! Τελικά οι 190 περίπου χώρες υπέ-
γραψαν ένα ψήφισμα σαν και τα υπόλοιπα του ΟΗΕ,
καμιά χώρα δεν υποχρεώνεται να μειώσει τους ρύπους
σε καθορισμένα ποσοστά, μόνο με ηθική υπόσταση και
γενικολογίες που το καθιστούν ανεφάρμοστο!



των πολυεθνικών και των καπιταλιστών!

Ο κόσµος όµως αγανάχτησε
Στις 12 Δεκεμβρίου έγινε μια μεγάλη πορεία στην Κοπεγχάγη που
έφτασε τους 100 χιλιάδες διαδηλωτές για να δηλώσουν την ανά-
γκη μιας καθολικής “λύσης” στο περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Φυσικά και η αστυνομία “επέμβηκε” και συνέλαβε συνολικά 19
άτομα ενώ εμπόδισε περίπου 1000 διαδηλωτές να συμμετά-
σχουν σε διάφορες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας! Δεν έγιναν μόνο
διαμαρτυρίες στην Κοπεγχάγη που γινόταν το συνέδριο αλλά και
στο Λονδίνο και στην Μελβούρνη διεξάγονταν πορείες με 20
χιλιάδες και 50 χιλιάδες αντίστοιχα. Ο κόσμος κατάλαβε, μπού-
χτισε με τα λόγια και τις υποσχέσεις των ηγετών που κάθε χρόνο
φανερώνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί για το θέμα.

Και µετά;
Γιατί δεν σταματά κανείς τις εταιρίες που ξεγύμνωσαν το δάσος
του Αμαζονίου; Γιατί κανείς δεν επιβάλλει την μείωση των ρύπων;
Γιατί κανείς δεν τιμωρείτε αν δεν συμμορφωθεί με τους κανονι-
σμούς μιας συμφωνίας; Ο χρόνος κυλά και αυτό είναι εναντίον
μας! Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας
είναι μη ανατρέψιμη, τα λόγια δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα,
πρέπει ΤΩΡΑ να αλλάξουν όλα. Είναι παράλογο να θυσιάζουν το
μέλλον του πλανήτη και του ανθρώπου για το χρήμα!

Δεν γίνεται να προσπαθήσουμε μόνο ατομικά και την ίδια ώρα
ΗΠΑ και Κίνα να μην συμμορφώνονται καν με τους κανονισμούς
του Πρωτοκόλλου του Κιότο! Στην ΕΕ επιτρέπεται η εξαγορά
ρύπων σε περίπτωση που χρειαστεί να ξεπεράσεις το επιτρεπτό
όριο των εκπομπών (κάτι που η Κύπρος έκανε πριν λίγα χρόνια
για την δημιουργία και λειτουργία δυο σταθμών αφαλάτωσης)
Ακόμα και σε μερικές περιπτώσεις επιτρέπεται να φυτέψει μια
εταιρία δάσος με αντάλλαγμα να της επιτρέψουν την αύξηση των
ρύπων! Αυτό το έκαναν πολλές εταιρίες στην Σουηδία έτσι ώστε
να μπορούν να μολύνουν περισσότερο!
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Φώτης Φωτίου
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΒΝΕ)

Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλες θυσίες
για το κέρδος των πολυεθνικών και
των καπιταλιστών!

Χρειάζονται έργα για την προστασία
του περιβάλλοντος.

Χρειαζόμαστε άμεσα:
• μείωση ρύπων από εργοστάσια και

ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς

• αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• λειτουργία δημοσίων και “πράσινων”
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς”

• δημιουργία Εργοστασίων Ανακύκλωσης

• πρόστιμα σε βιομηχανίες, εργοστάσια και
εταιρίες που μολύνουν το περιβάλλον

• χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
σε δημόσια κτήρια

• προστασία των δασών και αναδασώσεις

“Παραγωγή σύμφωνα με τις ικανότητες του πλανήτη-
Διανομή σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων.”

Committee for a Workers’ International (CWI)



THE 11th HOUR
Ντοκιμαντέρ σχετικό με τα περιβαλλοντικά προβλήματα του κόσμου
στο οποίο ο παρουσιαστής, Leonardo Dicaprio, αν και δεν εμφανίζεται
πολύ εκθέτει τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και παρουσιά-
ζει διάφορους επιστήμονες και τις απόψεις τους στο θέμα.

Προβλήματα όπως το ενεργειακό, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, του
υπερπληθυσμού και των φαινομένων των φυσικών καταστροφών θίγο-
νται και προβάλλονται μέσα από την κάμερα ενώ ταυτόχρονα, στο δεύ-
τερο μέρος του ντοκιμαντέρ, προτείνεται η αξιοποίηση της σύγχρονης
τεχνολογίας ανάμεσα στα άλλα για επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Το φιλμ, υποψήφιο για δύο Oscar, αξίζει να το δείτε διότι λαμβάνουν
μέρος διάφοροι ειδικοί επιστήμονες επί του θέματος οι οποίοι εκθέτουν
όχι μόνο σε τι κατάσταση βρίσκεται ο πλανήτης μας τώρα αλλά διε-
ρευνά το γιατί βρισκόμαστε σε όλη αυτήν την κατάσταση όπως και το
τι πρόκειται να ακολουθήσει στο μέλλον αν συνεχίσει η ανθρωπότητα
έτσι. Επίσης αναφέρουν προσωπικές τους γνώμες με αποτέλεσμα να
προσφέρουν μια ευρύτερη εικόνα του προβλήματος

Ένα ντοκιμαντέρ που θα σας καθηλώσει με την αμεσότητα του και με
τους δεικτικούς υπαινιγμούς όσον αφορά τους ιθύνοντες.
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Ένα χρόνο µετά τη Γάζα... τι γίνεται στην Κύπρο;
Τον περασμένο Γενάρη, ένα χρόνο μετά τη Γάζα, ο ισραηλινός
Υπουργός Εξωτερικών, Λίμπερμαν, επισκέπτηκε την Κύπρο
μετά από επίσημη πρόσκληση του Κύπριου ομόλογού του, Μ.
Κυπριανού.

Ο Λίμπερμαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Γάζα, που είχε
ως τραγική συνέπεια το θάνατο περισσότερων από 1400
ανθρώπων, ανάμεσά τους και γύρω στα 400 παιδιά, είχε ειση-
γηθεί ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ακόμα και πυρηνικά!
Οι θέσεις του είναι τόσο ακραίες που όχι μόνο υποστηρίζει την
κατοχή της Παλαιστίνης από το Ισραήλ, αλλά πιστεύει και σε
εθνικό «ξεκαθάρισμα» των Παλαιστινίων που διαμένουν στο
κράτος του Ισραήλ.

Αντιδρώντας σε αυτή την πρόκληση, στις 14 Γενάρη καλέστηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία
του Ισραήλ ενάντια στην παρουσία του Λίμπερμαν στην Κύπρο. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν 8 οργανώσεις (ανά-
μεσά τους και η Νεολαία ενάντια στον εθνικισμό). Παρόντες στη διαμαρτυρία ήταν Ε/κ, Τ/κ και Παλαιστίνιοι, που παρέ-
μειναν στο χώρο τιμώντας και τη μνήμη των νεκρών της Γάζας, παρόλη τη βροχή.

Κλικ χήαρ για το σχετικό βίντεο:

http://www.youtube.com/watch?v=tCcHhaNZniM

Αξίζει να το δεις!
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Το Σάββατο 23/1/10 στους Αμπελόκηπους, στην Αθήνα,
ομάδα περίπου 50 νεοναζί, οι λεγόμενοι «αυτόνομοι εθνι-
κιστές», επιτέθηκαν σε αντιρατσιστική εκδήλωση την
οποία καλούσαν 6 συντεχνίες και μαζικοί φορείς όπως ο
τοπικός σύλλογος των Γονέων και Κηδεμόνων.

Η συγκέντρωση που έλαβε χώρα στο σταθμό του μετρό
της Πανόρμου καλέστηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για επι-
δρομή των ίδιων φασιστών σε πολιτιστικό στεκι της περιο-
χής στις 10/1 την ώρα όπου πραγματοποιόταν εκδήλωση
της οργάνωσης «Απελάστε τον Ρατσισμό».

Οι 100-150 αντιρατσιστές για 20 λεπτά υπερασπίστηκαν
την εκδήλωση αντιμετωπίζοντας τα ρόπαλα και τις πέτρες
των φασιστών. Από την επίθεση τραυματίστηκε μία
50χρονη σοβαρά και άλλα δύο άτομα ελαφρά. Μετά η
ΜΑΔ αποφάσισε να αναλάβει δράση και κυνήγησαν τους
νεοναζί στους γύρο δρόμους καταφέρνοντας να συλλάβει
44 άτομα.

Την επόμενη μέρα οι 44 οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και
τους απαγγέλθηκαν διάφορες κατηγορίες όπως διατάρα-
ξη κοινής ησυχίας! Παρόλο που πολλοί από αυτούς φορού-
σαν κουκούλες την ώρα της επίθεσης, κανένας δεν κατη-
γορήθηκε γι’ αυτό, ούτε και για ξυλοδαρμό ή τραυματι-
σμό!.

Αποκαλυπτική είναι η σχέση νεοναζιστικών συμμοριών-
τραμπούκων με την Κοινοβουλευτική ακροδεξιά, το ΛΑΟΣ.
Ο κ. Αϊβαλιώτης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΛΑΟΣ, έκανε
δηλώσεις για «ακραίες προκλήσεις» των αντιρατσιστών τη
στιγμή που το αποτέλεσμα της επίθεσης των φασιστών
ήταν ο τραυματισμός 3 ανθρώπων που συμμετείχαν στην
αντιρατσιστική συγκέντρωση κι όχι το ανάποδο!. Παράλ-
ληλα τον κ. Αϊβανιώτη δεν τον ενόχλησε καθόλου το γεγο-
νός ότι οι συλληφθέντες χαιρετούσαν ναζιστικά σαν να
έβλεπαν τον Χίτλερ μπροστά τους! Την ίδια στιγμή το
βίντεο της πρώτης επίθεσης των «Αυτόνομων» αναρτή-
θηκε σε ιστοσελίδες της νεολαίας του ΛΑΟΣ!.

Οι επιθέσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται. Μόνο μέσα στον
Φλεβάρη καταγράφηκαν άλλα 5 περιστατικά (Αγ Παντε-
λεήμονας, Μεταξουργείο, Χανιά, Κοζάνη, Σπάρτη) επιθέ-
σεων ακροδεξιών, νεοφασιστικών ομάδων σε αντιρατσι-
στές!

Στην περίπτωση του Αγίου Παντελεήμονα επίσης συλλή-
φθηκε δημοτική σύμβουλος της Νέας Δημοκρατίας να
συμμετέχει στις επιθέσεις!

Οι αγνές πατριωτικές ιαχές του ΛΑΟΣ και της ΝΔ τελικά
δεν είναι όσο αθώες θέλουν να τις παρουσιάσουν! Είναι
συγκοινωνούντα δοχεία, το ένα τρέφει το άλλο.

Στην Κύπρο, βάζοντας μπροστά και το εθνικό, ποιους να
αναμένουμε να δούμε μαζί τους;

Όποιος όμως και να τους στηρίζει η
δική μας απάντηση
πρέπει να είναι
μαζική και οργα-
νωμένη όπως ήταν
στις 27/12 ενάντια
στην πορεία του ΕΛΑΜ.

Το σύνθημα της «ένωσης»
μας διχοτόμησε το νησί
και δολοφόνησε ε/κ
και τ/κ. Το σύνθημα
«ένας ξένος - ένας
άνεργος» δολοφόνη-
σε στο παρελθόν 6
εκατομμύρια εβραί-
ους!

Η ιστορία μας διδάσκει.
Δεν θα τους αφήσουμε
να σπείρουν το μίσος τους και το δηλητήριό τους!
Δεν θα περάσει ο Εθνικισμός και ο Φασισμός!

Ελλάδα: νεοφασιστική επίθεση αν
σηκώσεις… πατριωτική οργάνωση

θα βρεις!!

Αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί που αυτοαποκαλούνται
«Αυτόνομοι Εθνικιστές»;

Είναι μία οργάνωση που θέλει να φανεί ότι πάει ενά-
ντια στο σύστημα και τον καπιταλισμό όπως, επί-
σης, και ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Χρησιμο-
ποιούν αντιμπεριαλιστικά, αντιαμερικανικά, σοσια-
λιστικά και αναρχικά συνθήματα που τα προσαρ-
μόζουν στις βρώμικες ρατσιστικές του ιδέες.

Στην ιστοσελίδα τους οι «αυτόνομοι» υποστηρίζουν
την θεωρία του Εθνικού Σοσιαλισμού, όπως το
κόμμα του Χίτλερ, και υποστηρίζουν την Ευρώπη
των λευκών εθνών, όπως την αρία φυλή του Χίτλερ!.

Οι νέοι αυτοί αυτόνομοι φαίνεται ότι έχουν και
παράρτημα στην Κύπρο το οποίο ονομάζουν «Μαύ-
ρες Ταξιαρχίες». Μια οργάνωση που γνωρίσαμε στη
Λεμεσό, από την παρέμβασή τους έξω από συναυ-
λία Τούρκου μουσικού, με τίτλο «Τούρκικα Ρεμπέ-
τικα». Στην παρέμβαση ονομάζονταν «αυτόνομη
παρεμβατική κίνηση όχι στην παραφωνία» και απλά
μοίραζαν φυλλάδια. Όμως οι συνάδελφοί τους στην
Ελλάδα δείχνουν τον χαρακτήρα τους!

Τάσος Αντωνόπουλος,
English School
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Αντιφασιστική κινητοποίηση
σταμάτησε την πορεία των Ναζί

Στις 13 Φλεβάρη στη Δρέσδη, πραγματοποιήθηκε
μια μαζική αντιφασιστική διαδήλωση και στήθηκαν
οδοφράγματα όπου και κατάφεραν να σταματήσουν
την ετήσια πορεία των νεο-Ναζί. Περισσότεροι από
10.000 διαδηλωτές μπλόκαραν την περιοχή γύρω
από το σιδηροδρομικό σταθμό όπου 5.000 νεο-Ναζί
είχαν συγκεντρωθεί και τους εμπόδισαν από το να
μπουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης!

Γιατί οι φασίστες διαδήλωναν εκείνη τη μέρα;
Λένε ανοιχτά ότι υποστηρίζουν τον Χίτλερ;
Στις 13 Φεβρουαρίου 1945, κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
οι αεροπορικές δυνάμεις των Συμμά-
χων βομβάρδισαν την πόλη της Δρέσ-
δης. Οι φασίστες λένε ότι θέλουν να
τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του
βομβαρδισμού. Αυτό που πραγματικά
θέλουν να κάνουν είναι να παραποιή-
σουν την ιστορία. Αποκρύβουν τα γεγο-
νότα αναφορικά με τις βόμβες που
ρίχτηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις
σε πόλεις της Ισπανίας, της Βρετανίας και αλλού. Αυτό
που θέλουν να περάσουν είναι ότι η Γερμανία ήταν
θύμα της επιθετικότητας των άλλων ιμπεριαλιστικών
χωρών. Η μέρα αυτή αποτελεί σημαντική ημερομηνία
για τους Ναζί, αλλά ο κύριος στόχος τους δεν είναι να
τιμήσουν τη μνήμη οποιουδήποτε, αλλά να αποκτή-
σουν βήμα για την διάδωση της δικής τους ερμηνείας
τους για το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και να διακη-
ρύξουν δημόσια τη ρατσιστική και εθνικιστική προπα-
γάνδα τους. Δεν λένε ανοιχτά ότι υποστηρίζουν τον Χίτ-
λερ, αλλά αυτό κάνουν.

Ποιος οργάνωσε την αντιδιαδήλωση;
Οργανώθηκε κυρίως από τους “No Pasaran”, “Nazifrei –
Dresden stellt sich quer” και “Dresden Nazifrei”, οργα-
νώσεις του Αριστερού Κόμματος, άλλες αριστερές
οργανώσεις, αντιφασιστικές οργανώσεις, συντεχνίες
και άλλους ακτιβιστές και ομάδες. Ήταν πολύ σημαντι-
κό που μια τέτοια ευρεία συμμαχία, που όμως βασιζό-
ταν ταυτόχρονα καθαρά στην αριστερά και στις συντε-
χνίες, κάλεσε σε φυσικό μπλοκάρισμα της ναζιστικής
πορείας. Την ίδια στιγμή, τα αστικά κόμματα οργάνω-
σαν μια συμβολική διαμαρτυρία μακριά από τη διαδή-

λωση των Ναζί, όπου επίσης πήραν μέρος χιλιάδες
άνθρωποι από τη Δρέσδη.

Ποια ήταν τα συνθήματα της αντιδιαδήλωσης;
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν πόλεμος ενάντια
στο φασισμό από την πλευρά των ΗΠΑ και της Βρετα-
νίας. Ήταν ένας πόλεμος μεταξύ ιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων. Ο βομβαρδισμός της Δρέσδης ήταν επίσης ξεκά-
θαρα αχρείαστος για την ήττα της χιτλερικής Γερμα-
νίας, αλλά είχε το νόημα μιας επίδειξης δύναμης που
απευθυνόταν στη Σοβιετική Ένωση και στη γερμανική
εργατική τάξη.

Τα συνθήματα της διαδήλωσης δεν
αφορούσαν μόνο την ιστορική πλευ-
ρά. Η SAV συνδυάζει στα συνθήματά
της τον αγώνα ενάντια στο φασισμό με
την πάλη ενάντια στον καπιταλισμό.
Ένα από τα συνθήματά μας ήταν «να
φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος,
ενάντια στο ρατσισμό, την ανεργία και
τον καπιταλισμό».

Θα έλεγες ότι οι νεοναζί γίνονται δυνατότεροι
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης;
Δεν είναι μόνο η Γερμανία που έχει προβλήματα με την
αύξηση των ακροδεξιών δυνάμεων. Εξαιτίας της κρί-
σης η άρχουσα τάξη σε κάθε χώρα προσπαθεί να διαι-
ρέσει την εργατική τάξη χρησιμοποιώντας ρατσιστικά
επιχειρήματα. Αυτό υποστηρίζει την ανάπτυξη ακρο-
δεξιών κομμάτων παντού. Ο εθνικισμός και ο ρατσι-
σμός βασίζονται στον καπιταλισμό.

Στη Γερμανία η ύπαρξη του Αριστερού Κόμματος οδή-
γησε στη συγκράτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων
των ακροδεξιών κομμάτων τα τελευταία χρόνια. Αυτό
δείχνει ότι μια αριστερή εναλλακτική είναι αναγκαία για
να εμποδίσει τους φασίστες από το να εκμεταλλεύο-
νται την οικονομική κρίση.

Μόνο ένα δυνατό, αριστερό και σοσιαλιστικό κόμμα
μπορεί να αποτελέσει πραγματική εναλλακτική απένα-
ντι στην προπαγάνδα των ακροδεξιών δυνάμεων. Αυτό
είναι που προσπαθούμε να κάνουμε– να φέρουμε μαζί
αριστερούς ακτιβιστές, συνδικαλιστές και νεολαίους
για την απάλειψη του καπιταλισμού, της φτώχειας, του
ρατσισμού και του φασισμού.

Συνέντευξη με τον Rene Kiesel, μέλος της Σοσιαλιστικής Εναλλακτικής
(Sozialistische Alternative – SAV), αδελφή οργάνωση της Νεολαίας Ενάντια στον Εθνικισμό,

στη Γερμανία, που συμμετείχε στα οδοφράγματα και στη διαδήλωση

°∂ƒª
∞¡π∞



Η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας ορίστηκε ως η 8η Μαρτίου
πριν από 100 χρόνια.

Ενώ σήμερα έχει μετατραπεί ως μια μέρα που οι γυναίκες
βγαίνουν με τις φίλες τους, όπου οι άντρες τους χαρίζουν
λουλούδια, η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί για να τιμήσει τις
διεκδικήσεις των γυναικών για τα δικαιώματά τους.

Όλα άρχισαν στις ΗΠΑ, όπου και γεννήθηκε το γυναικείο
εργατικό κίνημα με διάφορες μικρές απεργίες από το 1820.
Οι κινητοποιήσεις βρήκαν την κορύφωσή τους στις 8 Μαρ-
τίου 1857, όταν εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα
Υόρκη πραγματοποίησαν μια μεγάλη κινητοποίηση δια-
μαρτυρίας με αιτήματα που αφορούσαν στις καλύτερες συν-
θήκες δουλειάς.

Έναν αιώνα µετά λοιπόν για ποια ισότητα µιλάµε;

Στην... πολιτισμένη και πολιτικά ορθή Ευρώπη:
• Στην Ε.Ε. υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άντρες

και γυναίκες γύρω στο 15%.

• Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι μεγαλύτερο από
αυτό των αντρών σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε.

• Η βία στην οικογένεια, αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου
στην Ευρώπη για γυναίκες από 15 ως 44 χρονων.

Στην Κύπρο:
• Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία από το σύνολο των

εργαζομένων 11,6% εργάζονται σε ανώτερες θέσεις του
δημοσίου, ως δικαστές κτλ, από το οποίο το 9.8% είναι το
ποσοστό τέτοιων θέσεων που κατέχονται από άντρες.

• Η Κύπρος κατακτά την πρωτιά ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.
με 25% μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άντρες και γυναί-
κες.

• Η Κύπρος θεωρείται από τους σημαντικότερους σταθμούς
εμπορίας προσώπων, κυρίως γυναικών που, αφού διάφο-
ροι επιτήδειοι τους υπόσχονται εργασία στη χώρα ως σερ-
βιτόρες, τις εξωθούν στην πορνεία.

• Το 2007, μόνο 11 από τα 108 άτομα που κατηγορήθηκαν
για εμπορία προσώπων καταδικάστηκαν.

• Σχεδόν 78% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι
γυναίκες ή κορίτσια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
Αστυνομίας Κύπρου.

Και στον υπόλοιπο κόσμο:
• Το 70% των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες απόλυτης

φτώχειας διεθνώς είναι γυναίκες.

• 540 εκατομύρια γυναίκες είναι αναλφάβητες (σε σύγκριση
με 280 εκατομύρια άντρες).

• 80 από τα 120 εκ παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο είναι
κορίτσια.

• Γίνεται κλειτοριδεκτομή (ακρωτηριασμό των γεννητικών
οργάνων) σε 6.000 γυναίκες την ημέρα (2 εκατομύρια το
χρόνο, ηλικίας 4-12 χρονών) και μάλιστα από άτομα χωρίς
ιατρικές γνώσεις και χωρίς αναισθητικό (προκαλώντας έτσι
ένα μεγάλο αριθμό θανάτων από μόλυνση)

• Σε χώρες όπως το Μπαγκλαντές το να καθυστερήσεις να
σερβίρεις φαγητό ή να αρνηθείς μια πρόταση γάμου νομι-
μοποιεί τη βία, που συχνά εκφράζεται ως επίθεση ενάντια
στη γυναίκα με καυστικό οξύ στο πρόσωπο.

• Στην Ινδία υπολογίζεται ότι πάνω από 5,000 γυναίκες δολο-
φονούνται το χρόνο από τις οικογένειες των συζύγων τους,
επειδή δεν τους αρκεί η προίκα που πήραν.

Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας
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Μαμά! Εσύ τι μέλλον βλέπεις για αυτό το κίνημα για την απελευθέρωση της
γυναίκ... Όχι, τίποτα, ξέχνα το!

Μην σωπαίνετε, πράξτε!

Εκατό χρόνια μετά τα δικαιώματα των γυναικών δεν
είναι τόσο αυτονόητα τελικά.

Η 8η Μάρτη είναι μόνο μια αφορμή μνήμης. Ο αγώ-
νας για την πραγματική ισότητα συνεχίζεται. Μέσα
στους εργασιακούς τους χώρους, στην γειτονιά τους,
στα κοινά, μαζί με τους άντρες του οικογενειακού,
εργασιακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, ενά-
ντια στις αδικίες στη δουλειά, στο σεξισμό, στη βία και
σε ό,τι άλλο μας βαραίνει, μόνο έτσι μπορούμε να
διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Μόνο έτσι
μπορεί να μετατραπεί η 8η Μαρτίου από θύμηση σε
γιορτή.

Α.Λ.



Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισµό
στην Κύπρο παλεύει:

Ενάντια στον εθνικισµό
– Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από την ουσια-

στική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη βάση της
νεολαίας και των απλών εργαζομένων και έξω από κυβερνήσεις
και παραδοσιακά κόμματα των οποίων η πολιτική έχει αποδειχθεί
αποτυχημένη.

– Ο εθνικισμός μας οδήγησε στο παρελθόν στο πραξικόπημα, την
εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αν επικρατήσει ξανά θα
έχουμε ανάλογες καταστροφικές συνέπειες.

– Η λύση του κυπριακού περνά για μας μέσα από την πάλη ενάντια
στον εθνικισμό και σ’όσους τον καλλιεργούν – αυτοί είναι όχι μόνο
η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και στις δυο πλευρές του
νησιού που τον καλλιεργούν για τα δικά τους συμφέροντα, στα
πλαίσια του ανταγωνισμού τους ποιος θα πάρει περισσότερα στην
περίπτωση συμφωνίας για μια λύση, αλλά και για να αποπροσα-
νατολίζουν τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία από τα καθημερι-
νά προβλήματα ώστε να μην παλεύουν εναντίον τους.

Για µια άλλη παιδεία, χωρίς εθνικισµούς,
δηµόσια, δωρεάν, για όλους
– Για μια παιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήματα (διδακτέα ύλη, στάση

ορισμένων εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράμματα του επίσημου
κράτους)

– Για μια παιδεία που δεν μας θέλει «στρατιωτάκια» και «μαλιστάν-
θρωπους», επιστρατεύοντας υποχρεωτική μαθητική στολή, υπο-
χρεωτική παρουσία σε μαθητικές παρελάσεις στις εθνικές γιορτές

– Για μια παιδεία που ο ετσιθελισμός και ο αυταρχισμός δεν θα έχουν
θέση

– Για μια παιδεία δημοκρατική, με ελευθερία της σκέψης, του λόγου,
κάθε μορφής έκφρασης.

Για το δικαίωµα στην επιλογή
– Για χώρους νεολαίας στους οποίους να μπορούμε ελεύθερα να

αναπτύξουμε τις πρωτοβουλίες και τα ταλέντα μας, χωρίς να μας
καπελώνουν υπάλληλοι του κράτους και χωρίς να πρέπει να πλη-
ρώνουμε περιουσίες ολόκληρες

– Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειριζόμενα από εμάς
τους ίδιους, όπου να μπορούμε δωρεάν να αναπτύξουμε τα ταλέ-
ντα μας στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτογραφία, και
να φτιάξουμε ομίλους και συλλόγους

– Αθλητικά κέντρα και κολυμβητήρια σε κάθε δήμο, με δωρεάν
παροχή των υπηρεσιών.

Ενάντια σε κάθε µορφή ρατσισµού
– Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υπέρ της ανεξι-

θρησκίας και τον απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους

– Ενάντια στη γυναικεία καταπίεση (οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική)

– Eνάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την αστυνομική βία
κατά των μεταναστών, πολιτικό άσυλο για όλους τους πρόσφυγες

– Συσπείρωση και άμυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώσεις και
ομάδες

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση
και τη φτώχεια
– Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που κάνει τους φτω-

χούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους

– Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου από
τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλπ), υπέρ της κατάργησης όλων
των χρεών των φτωχών χωρών

– Ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος που θυσιάζεται στο
βωμό των κερδών του κεφαλαίου και των πολυεθνικών

– Ενάντια στη φτώχια, την ανεργία, τους πολέμους που επικρατούν
στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που καταδικάζουν ένα δις
ανθρώπους στην πείνα και τον υποσιτισμό σε καθημερινή βάση.

∆ιεθνισµός
Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του διεθνισμού, επειδή καταλαβαί-
νουμε πως κανένα από τα σημερινά προβλήματα δεν μπορεί να
λυθεί πάνω σε εθνική βάση, χωρίς συνεννόηση, επαφές και συντο-
νισμό των αγώνων μας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι,
βρισκόμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με τη Νεολαία ενά-
ντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (Youth against Racism in Europe –
YRE) και τη διεθνή νεολαιίστικη οργάνωση Διεθνής Σοσιαλιστική
Δράση (International Socialist Resistance – ISR).

Για µια άλλη κοινωνία
– Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και των

πολυεθνικών, το καπιταλιστικό σύστημα.

– Παλεύουμε για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για μια
άλλη κοινωνία, στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα,
χωρίς παιδιά ενός κατώτερου θεού. Μια κοινωνία στην οποία η
εξουσία δεν θα ανήκει σε μια ελάχιστη μειοψηφία πάμπλουτων
καπιταλιστών.

– Παλεύουμε για μια κοινωνία σοσιαλιστική. Στην οποία ο πλούτος
και τα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία και θα τα δια-
χειρίζονται όλοι με δημοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Μια κοι-
νωνία σοσιαλιστική, που καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατο-
ρικά καθεστώτα που υπήρχαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και
το Ανατολικό Μπλοκ, ούτε και με τους απατεώνες ηγέτες των
σοσιαλιστικών κομμάτων που είναι σοσιαλιστές στο όνομα και
καπιταλιστές στην πράξη.

Έλα σε επικοινωνία µαζί µας!

Τηλέφωνο:
99190164

E-mail:
youthagainstnationalism@gmail.com

Blog:
http://youthagainstnationalism.wordpress.com


