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°È· ‰›Î·ÈË, ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ì·˜
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜

• Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα
από την ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο κοι-
νοτήτων, από τη βάση της νεολαίας και των απλών
εργαζομένων και έξω από παραδοσιακές πολιτικές
και  κόμματα που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν
και αποδειχτεί αποτυχημένα. 

∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

• Ο εθνικισμός μας οδήγησε στο παρελθόν στο πρα-
ξικόπημα, την εισβολή και τη διχοτόμηση της
Κύπρου. Αν επικρατήσει ξανά θα έχουμε ανάλογες
καταστροφικές συνέπειες.

• Η λύση του κυπριακού περνά μέσα από την πάλη
ενάντια στον εθνικισμό και σ’ όσους τον καλλιερ-
γούν – 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 αποπροσανατολίζουν τα
λαϊκά στρώματα και τη νεολαία από τα καθημερινά
προβλήματα ώστε να μην παλεύουν εναντίον τους.

°È· ÌÈ· «¿ÏÏË ·È‰Â›·» ¯ˆÚ›˜ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡˜,
‰ˆÚÂ¿Ó, ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
• Για μια παιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήματα (διδα-

κτέα ύλη, στάση ορισμένων εκπαιδευτικών, αναλυ-
τικά προγράμματα του επίσημου κράτους).

• Για μια παιδεία που δεν μας θέλει «στρατιωτάκια»
και «μαλιστάνθρωπους», επιστρατεύοντας υποχρε-
ωτική μαθητική στολή, υποχρεωτική παρουσία σε
μαθητικές παρελάσεις στις εθνικές γιορτές. 

• Για μια παιδεία που ο ετσιθελισμός και ο αυταρχι-
σμός δεν θα έχουν θέση.

• Για μια παιδεία δημοκρατική, με ελευθερία της σκέ-
ψης, του λόγου και κάθε μορφής έκφρασης.

°È· ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
• 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 πληρώνουμε
περιουσίες ολόκληρες.

• Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειριζό-
μενα από εμάς τους ίδιους, όπου να μπορούμε
δωρεάν να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας στη μου-
σική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτογραφία, και
να φτιάξουμε ομίλους και συλλόγους.
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Κοίτα μέσα:

Η μεγάλη μάσα: εκκλησία, πετρέλαια

Όχι στον εθνικισμό και τον ρατσισμό!

17η αντιρατσιστική κατασκήνωση

3ο αντιφασιστικό φεστιβάλ

Εργάτες και μετανάστες μπροστά στον αγώνα 

THE WALL

Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙË˜
¡ÂÔÏ·›·˜ ∂Ó¿ÓÙÈ·
ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎÈÛÌfi

Η νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2004. Στην
οργάνωσή μας συμμετέχουν νέοι εργαζόμενοι, μαθητές, φοιτητές, ελληνοκύπριοι, τουρ-
κοκύπριοι και μετανάστες. Θεωρούμε ότι αν θέλουμε μια ενωμένη ειρηνική Κύπρο τότε
όλες οι εθνότητες που μένουν στο νησί χρειάζονται κοινές οργανώσεις που να
παλεύουν για τα δικαιώματα τους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, δημοκρατική και
ανθρώπινη, μια καλύτερη κοινωνία. 

Οι επιθέσεις που δεχόμαστε στα δικαιώματά μας δεν είναι ασύνδετες ή τυχαίες, αντί-
θετα είναι πολύ καλά οργανωμένες και συντονισμένες. Το καπιταλιστικό σύστημα είναι
πολύ καλά οργανωμένο εναντίον μας, την ίδια στιγμή που είναι χαοτικό και οδηγεί την
κοινωνία σε καταστροφικές κρίσεις. Γι’ αυτό το λόγο o μόνος τρόπος για να διεκδική-
σουμε όσα μας ανήκουν είναι μέσα από την οργανωμένη δράση. 



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

∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÂ Î¿ıÂ ÌÔÚÊ‹ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡
• Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υπέρ της ανεξι-

θρησκίας και τον απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και
κράτους.

• Ενάντια στη γυναικεία καταπίεση (οικονομική, κοινωνι-
κή, σεξουαλική), ενάντια στις διακρίσεις με βάση τον
σεξουαλικό προσανατολισμό. 

• Ενάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την αστυνο-
μική βία κατά των μεταναστών, άσυλο για όλους τους
πρόσφυγες.

• Συσπείρωση και άμυνα ενάντια στις νεοφασιστικές
οργανώσεις και ομάδες.

EÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË
Î·È ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·
• Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που κάνει

τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλου-
σιότερους.

• Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου
κόσμου από τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε. κ.ά.) – 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.

∞¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË 
• Ενάντια στη μαζική ανεργία που γεννά η οικονομική

κρίση που μαστίζει τον πλανήτη και ενάντια στις πολι-
τικές των κυβερνώντων – δεξιών και «σοσιαλιστών» –
που φορτώνουν την κρίση στους εργαζόμενους και τα
λαϊκά στρώματα την ίδια στιγμή που απλόχερα δίνουν
στους τραπεζίτες για να τους σώσουν από την οικονο-
μική καταστροφή που οι ίδιοι προκάλεσαν. 

• Αγωνιζόμαστε για να περάσουν στην κοινωνία οι τρά-
πεζες και όλες οι επιχειρήσεις που έχουν στρατηγική
σημασία για την οικονομία. Και για να λειτουργούν κάτω
από συνθήκες πλήρους διαφάνειας, εργατικού ελέγχου
και διαχείρισης, με εκλεγμένες και ανακλητές διοικήσεις
αντί των διορισμένων από τους κομματικούς μηχανι-
σμούς, ώστε να τεθεί τέρμα στα φαινόμενα της κακο-
διαχείρισης και της διαφθοράς που μαστίζουν τον δημό-
σιο τομέα. 

¢ÈÂıÓÈÛÌfi˜
• Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του διεθνισμού, επειδή

καταλαβαίνουμε πως κανένα από τα σημερινά προβλή-
ματα δεν μπορεί να λυθεί πάνω σε εθνική βάση, χωρίς
συνεννόηση, επαφές και συντονισμό των αγώνων μας
σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, βρισκόμα-
στε σε στενή επαφή και συνεργασία με τη Νεολαία ενάν-
τια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (Youth against Racism in
Europe – YRE) και τη διεθνή νεολαιίστικη οργάνωση
Διεθνής Σοσιαλιστική Αντίσταση (International Socialist
Resistance – ISR).

°È· ÌÈ· ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓ›·
• Πίσω από όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η

νεολαία αλλά και οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώμα-
τα γενικά, βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και των
πολυεθνικών, το καπιταλιστικό σύστημα.

• Παλεύουμε για την ανατροπή της εξουσίας του κεφα-
λαίου, για μια άλλη κοινωνία, στην οποία θα υπάρχει
δικαιοσύνη και ισότητα, χωρίς παιδιά ενός κατώτερου
θεού. Μια κοινωνία στην οποία η εξουσία δεν θα ανή-
κει σε μια ελάχιστη μειοψηφία πάμπλουτων καπιταλι-
στών.

• Παλεύουμε για μια κοινωνία σοσιαλιστική στην οποία ο
πλούτος και τα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοι-
νωνία και θα τα διαχειρίζονται όλοι με δημοκρατία, δια-
φάνεια και έλεγχο. Μια κοινωνία σοσιαλιστική, που
καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατορικά 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.

ŒŒÏÏ··  ÛÛÂÂ  ÂÂÈÈÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓ››··  ÌÌ··˙̇››  ÌÌ··˜̃!!
Τηλέφωνο: 99190164

E-mail: youthagainstnationalism@gmail.com
Blog: http://youthagainstnationalism.wordpress.com 
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