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Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή ακολουθήστε μας σε κάποια από τις
παρακάτω πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

SOLIDARITY

Έχουμε ανάγκη από βιώσιμες και δίκαιες γεωργικές πολιτικές που θα
προστατεύουν το περιβάλλον και θα σώσουν τις
μικρές αγροτικές κοινότητες. Η γεωργική πολιτική
πρέπει να σταματήσει να καταστρέφει τους
βιοτικούς πόρους των μικροκαλλιεργητών και
να πάψει να δίνει προτεραιότητα στις γεωργικές
επιχειρήσεις.
Για το καλό του περιβάλλοντος και για
την επιβίωση των μικρομεσαίων αλιέων, η
υπεραλίευση θα πρέπει να σταματήσει αμέσως.
Οφείλουμε να προστατεύσουμε
τις παράκτιες περιφέρειες και τα νησιά
με ενεργούς αλιευτικούς κλάδους.
Ζητάμε την εφαρμογή μιας αλιευτικής
πολιτικής με σαφείς κοινωνικούς και
οικονομικούς στόχους και μέτρων
που θα επιτρέψουν στον κλάδο να
περιορίσει την εξάρτησή του από τα
ορυκτά καύσιμα.

Γνήσιες συμπράξεις για την ανάπτυξη
Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον αγώνα για την
εξάλειψη της έσχατης ένδειας και της πείνας στον αναπτυσσόμενο
κόσμο. Μπορεί η εμπορική πολιτική της ΕΕ να κηρύσσει την παροχή
βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά ισχύει το αντίθετο: τις
υποβάλλουμε σε ολοένα και πιο άδικες εμπορικές απαιτήσεις! Ζητάμε
μια εμπορική πολιτική που να βασίζεται σε αναπτυξιακούς στόχους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Οι ελίτ δεν ενδιαφέρονται· οι ηγέτες της ΕΕ κωφεύουν· οι τράπεζες
κρύβουν τα χρήματά μας για φορολογικούς σκοπούς· και οι πολυεθνικές
εταιρείες χρησιμοποιούν κάθε παραθυράκι για να αποφύγουν να
πληρώσουν τους φόρους τους. Φτάνει πια!! Δισεκατομμύρια από τους
φόρους μας, που θα μπορούσαν να πληρώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες
μας, χάνονται κάθε εβδομάδα. Ζητούμε φορολογική δικαιοσύνη τώρα!

EUROPE LOSES

€100 000 000 000
TO TAX DODGING YEARLY
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Το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ δύο εταίρων δεν λειτουργεί πάντα
προς όφελος και των δύο. Η απελευθέρωση του εμπορίου έχει
διαδραματίσει ένα ρόλο στην παγκόσμια κοινωνική και οικολογική
καταστροφή. Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή
των προτύπων και εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις διεθνείς
εμπορικές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων.

Παλαιστίνη

Οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν την ελευθερία, τη
δικαιοσύνη και την ισότητα. Για δεκαετίες, το Ισραήλ
έχει αρνηθεί στους Παλαιστινίους τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την αυτοδιάθεσή τους. Καθώς η
στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ παγιώνεται — με
τους οικισμούς, τα σημεία ελέγχου, το τείχοςαπαρτχάιντ και την απάνθρωπη πολιορκία της Γάζας
— η παρέμβαση της ΕΕ ήταν υπερβολικά άτολμη ενώ παράλληλα
συνεχίζει τις συνήθεις επαφές με το Ισραήλ. Εκφράζουμε την
αλληλεγγύη μας προς τους Παλαιστίνιους για τον τερματισμό της
κατοχής, την πλήρη ισότητα για τους Παλαιστίνιους πολίτες του
Ισραήλ και το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων. Η
ΕΕ πρέπει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ και να
απαγορεύσει τις συναλλαγές με τους εποικισμούς, μέχρι το Ισραήλ
να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
Αριστερά των Πρασίνων των
Βορείων Χωρώνnordique
Οι βουλευτές που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ενωτική
Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
παρουσιάζουν ένα όραμα για μια ΕΕ που θα βασίζεται στην
αλληλεγγύη, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ειρήνη, την
ισότητα των φύλων, τις πολιτικές ελευθερίες, τη δημοκρατία
και την περιβαλλοντική ευθύνη. Είμαστε η μοναδική ομάδα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισορροπία των φύλων.
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Gabi Zimmer
Πρόεδρος, GUE/NGL

«Στην ομάδα μας, βουλευτές του ΕΚ από ολόκληρη την Ευρώπη
συνεργάζονται για να καταπολεμήσουν την ανισότητα και τη
λιτότητα· για την προώθηση της δημοκρατίας και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων· για την προστασία των εργαζομένων, των μεταναστών
και των περιθωριοποιημένων ομάδων· για την τιθάσευση των
χρηματοπιστωτικών αγορών· για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ειρήνης
και της παγκόσμιας δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
Επιθυμούμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για το πώς μπορούμε
να εκπροσωπήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα και τα δικαιώματά
σας για μια δίκαιη κοινωνία. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην
ιστοσελίδα «guengl.eu» για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες
και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.»

Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ
ΣΚΟΤΩΝΕΙ!

Η λιτότητα είναι μια ιδεολογία αποτυχημένη,
καθώς υπάρχουν ολοένα και περισσότερα
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δείχνουν
πώς οι κρίσεις στην πραγματικότητα
προκαλούνται και παρατείνονται από
προγράμματα λιτότητας. Η λιτότητα την
οποία επιβάλλουν οι ηγέτες της ΕΕ ευνοεί τους πλούσιους και
τους ισχυρούς διατηρώντας ένα οικονομικό σύστημα που θέτει τις
ανάγκες των χρηματοπιστωτικών αγορών πάνω από τις ανάγκες της
κοινωνίας. Πρέπει να αναστρέψουμε επειγόντως την πολιτική αυτή
και να προωθήσουμε την αλληλεγγύη και τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα που θα υπηρετεί τον
άνθρωπο και όχι το κέρδος.

Οι απορρυθμιστικές πολιτικές και οι φορολογικές
ελαφρύνσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ολέθριες
επιπτώσεις για τους εργαζόμενους. Στο όνομα του
ανταγωνισμού και της ευελιξίας, οι μισθοί μειώνονται και
τα δικαιώματα των εργαζομένων καταλύονται. Τέτοιες
επιθέσεις κατά των εργασιακών δικαιωμάτων πρέπει να
σταματήσουν!

Όχι στην Ευρώπη Φρούριο!
Η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοεί τα δεινά όσων αναζητούν μια καλύτερη
ζωή στην ΕΕ ούτε να αδιαφορεί για τους λόγους που τους ανάγκασαν
να εγκαταλείψουν την χώρα τους. Αγωνιζόμαστε
για την ελεύθερη κυκλοφορία/διάβαση και είμαστε
αντίθετοι σε μια «Ευρώπη-φρούριο». Η Ευρώπη
πρέπει να διορθώσει το δυσλειτουργικό της σύστημα
ασύλου και μετανάστευσης και να διασφαλίσει
ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση για τους μετανάστες
και τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους
και της επανεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο.

Παγκόσμια αλληλεγγύη
Είτε εργαζόμαστε για δικαιότερες πολιτικές έναντι των
αναπτυσσόμενων χωρών, είτε αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα
των ανιθαγενών παγκοσμίως, διατηρούμε την πίεση στην ΕΕ για
τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιδιώκουμε αταλάντευτα
μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να δημιουργεί θετικές σχέσεις με τον
υπόλοιπο κόσμο.

Η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να
στηρίζεται στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού κόσμου. Επιδιώκουμε
εκτεταμένη αποστρατιωτικοποίηση και τασσόμαστε υπέρ του διεθνούς
πυρηνικού αφοπλισμού και της αυστηρότερης ρύθμισης μέσω διεθνών
συμφωνιών. Οι βουλευτές μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
εκστρατείας υπέρ της ειρήνης, αντιτίθενται στη στρατιωτική δράση
και ενθαρρύνουν τον διάλογο ως λύση στη σύγκρουση. Συνεχίζουμε
να είμαστε αντίθετοι στο στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα στην
ΕΕ και στον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ ως κινητήρια δύναμη για
εξοπλισμούς εντός και εκτός Ευρώπης.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩ
ΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ορίζει τα δικαιώματα που προστατεύονται στην ΕΕ σε έξι κεφάλαια:
Αξιοπρέπεια, ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιώματα των
πολιτών και δικαιοσύνη. Είναι νομικά δεσμευτικός για την ΕΕ. Η
Ευρώπη, επομένως, πρέπει να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις
και τις ευθύνες της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
δημοκρατία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο,
υπερασπιζόμαστε με συνέπεια την ιδιωτικότητα των χρηστών στις
διαδικτυακές επικοινωνίες, απορρίπτοντας την πίεση των ομάδων
συμφερόντων των κολοσσών της τεχνολογίας, που επιδιώκουν να
κατασκοπεύουν τους πολίτες με σκοπό το κέρδος.

Τέλος στην ανισότητα μεταξύ των
φύλων στην Ευρώπη
Για την πραγματική ισότητα
των φύλων στην Ευρώπη,
θα πρέπει να εξαλειφθεί το
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των
δύο φύλων, να αγωνιστούμε
για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ,
να προωθήσουμε την ίση
συμμετοχή
στη
διαδικασία
λήψης αποφάσεων, και να
εξασφαλίσουμε ότι κάθε χάραξη
πολιτικής βασίζεται σε μια προοπτική ισότητας των φύλων. Τασσόμαστε
εναντίον του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,
της ενδοοικογενειακής βίας, της διακίνησης ανθρώπων και της
σεξουαλικής βίας. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα των κοριτσιών
στην εκπαίδευση, την παγκόσμια αναγνώριση των αναπαραγωγικών
δικαιωμάτων των γυναικών και το δικαίωμα αίτησης
ασύλου λόγω δίωξης, με βάση το φύλο.
Επίσης, για μας, είναι πλέον καιρός η ΕΕ και τα κράτη
μέλη της να αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη για το
θέμα της βίας κατά των γυναικών με μια συνεκτική και
ολιστική ενωσιακή στρατηγική.

Ι ΠΙΟ
ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΡΩΠΗ

Ο χρόνος για τη λήψη αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς
πολιτικής της ΕΕ εξαντλείται. Σε παγκόσμιο
επίπεδο,
εργαζόμαστε
με
φιλόδοξους
στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και την προώθηση μέτρων που θα
βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να
αντιμετωπίσουν την αύξηση της παγκόσμιας
θερμοκρασίας. Πρέπει να προστατεύσουμε
τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη και να
προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το
μέλλον μας βρίσκεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι
στα ακάθαρτα ορυκτά καύσιμα.

ΣΥΜΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΖΩΑ
Ο αγώνας για τα δικαιώματα των ζώων είναι η υπεράσπιση όσων
δεν έχουν φωνή. Είμαστε αντίθετοι με τη χρήση γούνας, με
τις βάναυσες πρακτικές στο κυνήγι, τις φρικτές συνθήκες στη
βιομηχανία κρέατος, και τις περιττές δοκιμές σε ζώα. Για εμάς,
κάθε ζώο έχει το δικαίωμα στον σεβασμό και την ευημερία.

