
Απόφαση του συνεδρίου του κόμματος της LINKΕ του Αμβούργου στις 21.03.2015

Διεθνής Αλληλεγγύη με τους μαχόμενους συντρόφους στην Ελλάδα

Η εκλογική επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές το Γενάρη ήταν μια έκφραση της 
δυνάμωσης των κοινωνικών κινημάτων ενάντια στην μνημονιακή πολιτική σε όλη την 
Ευρώπη. 
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο η πολιτική των Μνημονίων 
και υποστηρίζεται μαζικά μια κοινωνική προοπτική. Το ευχάριστο εκλογικό αποτέλεσμα του 
ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε μια ακόμη σοβαρή ρωγμή στην πολιτική που προπαγανδίζει την «Τρόικα» 
και το φρένο στα χρέη ως μονόδρομο. 
Η ΚΟ Αμβούργου της DIE LINKE εκφράζει την αλληλεγγύη της στους μαχόμενους 
συντρόφους στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί αντιπολιτευτική πολιτική ενάντια στις κυρίαρχες δομές με 
- το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων του λιμανιού του Πειραιά και των ορυχείων 

χρυσού,
- την άμεση ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους μέσα από την ανάκληση των 

νεοφιλελεύθερων απο-ρυθμίσεων του δημόσιου τομέα,
- το πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας με δωρεάν παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, τροφίμων και επιδότησης του ενοικίου,
- την πολιτική της αποκλιμάκωσης της έντασης στις σχέσεις με τη Ρωσία,
- την πώληση των βουλευτικών υπερπολυτελών  αυτοκινήτων,
- την παροχή της ελληνικής υπηκοότητας σε 200.000 παιδιά μεταναστών και 

προσφύγων όπως και το σχέδιο να γκρεμιστεί το τείχος στον Έβρο, να κλείσουν τα 
απάνθρωπα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και να καταργηθεί η 18-μηνη 
κράτηση,

- το άνοιγμα της ΕΡΤ,
- το σχεδιασμό της καταπολέμησης της διαφθοράς και της φορολόγησης των 

πλούσιων.

Απέναντι σε όλα αυτά συνεχίζουν πολιτικοί και ΜΜΕ στην Ευρώπη να προπαγανδίζουν 
αδιάλειπτα την «κατάρρευση της Δύσης» έτσι ώστε να ασκήσουν πίεση στην ελληνική 
κυβέρνηση και να πνίξουν από την αρχή κάθε ελπίδα για κοινωνικό κράτος. Στο μεταξύ 
χιλιάδες κόσμος κατεβαίνει στην πλατεία Συντάγματος για να δηλώσει την υποστήριξή της 
στο πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αδιαφιλονίκητος ανθρωπισμός, η διεθνής 
αλληλεγγύη και η θαρραλέα υπεράσπιση του δίκαιου επιβάλλει ανθρωπιστικές βελτιώσεις 
και βάζει τέλος στα βρώμικα παιχνίδια με την εξουσία. 

Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο Αμβούργο, ούτε και πουθενά στην Ευρώπη δεν πρέπει να 
περάσουν τα καταστροφικά μέτρα για την εξάλειψη των χρεών. Γνωρίζοντας την τεράστια 
συσσώρευση πλούτου σε ιδιωτες δεν είναι δυνατό να καλείται ο λαός να σφίξει ακόμη 
περισσότερο το ζωνάρι. Αντ’ αυτού πρέπει να φορολογηθούν υψηλά οι περιουσίες και οι 
επιχειρήσεις και να ενισχυθούν οικονομικά τα δημόσια ιδρύματα που στοχεύουν σε μια 
ανθρώπινη ανάπτυξη. Με επιχειρήματα και διάλογο πρέπει να παλέψουμε ενάντια στην 
κυρίαρχη προπαγάνδα και πρέπει με ανθρωπιστικά μέτρα να σταματήσει ο πόλεμος και προς 
τα μέσα και προς τα έξω.

Η ελληνική Αριστερά κατάφερε ακόμη να αποτελέσει την εναλλακτική λύση στην δεξιά 
απάντηση στην κρίση και να μειώσει τα ποσοστά του νεοφασιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή 
από το 9,3 % στις Ευρωεκλογές του 2014 στο 6,3 %. Και το ΤΤΙΡ μπορεί ακόμα να ακυρωθεί 
από μια αριστερή κυβέρνηση στην Αθήνα. Η ανθρωπιστική κρίση και η κοινωνική πόλωση 
όμως δεν λύνονται μόνο έτσι. Ειδικά για τις αριστερές δυνάμεις  στη Γερμανία, το «στόμα 
του λύκου» συνδέεται με μια βαθιά αλληλέγγυα ευθύνη. 

The regional association of the Left Party in Hamburg 
will express solidarity with the fighting comrades in 
Greece by organizing lectures, protests on the streets, 
dicussions and publications. 
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