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Euroopan antikapitalistinen vasemmisto linjasi kantojaan tuleviin eurovaaleihin.

"Seuraavat eurovaalit pidetään pahimman kapitalismia sitten vuoden 1929 koetelleen kriisin
oloissa.
Taloudellisena, yhteiskunnallisena, finanssi-, pankki- ja ympäristökriisinä kyseessä on
maailmanlaajuinen yleinen kriisi.
Hallitsevat luokat haluavat jälleen pistää työläiset ja kansat maksamaan kriisinsä. Hallitukset
ovat antaneet satoja miljardeja pankeille, mutta samaan aikaan miljoonia työntekijöitä
irtisanotaan. Työttömyys on kohoamassa taivaisiin. Palkkojen ostovoima alenee. Julkisten
palveluiden tuhoaminen jatkuu.
Ei kansan ja työläisten kuulu maksaa kriisistä, kapitalistien kuuluu!
Tällainen EU:n elinten politiikka on torjuttu Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin
kansanäänestyksissä.
Me torjumme EU-hallitusten suunnitelmat pelastaa pankit, muttei kansaa.
Me nostamme esille yhteiskunnallisen ja demokraattisen hätäsuunnitelman:
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- Ei irtisanomisia! Kaikille pysyvä ja varma työpaikka, josta maksetaan kunnon palkka!
- Työläisten, työttömien ja eläkeläisten palkkoja ja tuloja on nostettava kaikissa maissa!
- Sosiaalisia oikeuksia, minimipalkkaa, työajan alentamista ilman ansionmenetystä,
eläkkeitä ja sosiaaliturvaa – on Euroopassa harmonisoitava ylöspäin!
- Eurooppalaisen yhteistyön puolesta työttömien ja köyhien sosiaalisen turvan
edistämiseksi, yhteisen politiikan puolesta valtioeläkkeiden tukemiseksi!
- Julkisten palveluiden puolustamista ja laajennusta ympäri Eurooppaa!
- Julkisen terveydenhuoltojärjestelmän puolesta, joka takaa kaikille samanlaisen oikeuden
terveyspalveluihin!
- Julkisen koulutuksen puolesta: Bolognan reformit on peruttava!
- Ei pankkien velkojen maksamiselle, kyllä yhtenäisen julkisen pankki- ja
rahoitusjärjestelmän luomiselle julkisen ja kansan valvonnassa! Kaikkien veroparatiisien
sulkemisen puolesta! Euroopan maiden on oltava esimerkkinä aloittamalla omilla alueillaan
olevien veroparatiisien sulkeminen, joiden osuus maailman off shore –liiketoiminnasta on kaksi
kolmasosaa!
- Kolmannen maailman velkojen perumisen puolesta!
- Paperittomien puolesta, kaikkien Euroopan asukkaiden tasavertaisten oikeuksien
puolesta, olivat nämä ”kansallisia” tai toisesta maasta!
- Kaikkien paperittomien maahanmuuttajien laillistamisen puolesta!
- Miesten ja naisten tasavertaisten oikeuksien puolesta!
- Naisten oikeuksien puolesta, ilmaisen ja turvallisen ehkäisyn ja abortin puolesta!
- Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta, heteroseksuaalisten ja homoseksuaalisten
parien tasavertaisten oikeuksien puolesta!
- Terrorisminvastaisten lakien ja poikkeusmenettelylakien lakkauttamisen puolesta!
- Ekologisen Euroopan takia ja tehokkaan ilmastonmuutoksen vastaisen tehokkaan
taistelun vuoksi me tarvitsemme julkista energiatuotantoa ja –jakelua työntekijöiden ja
kuluttajien valvonnassa sekä kuljetus- ja asumispalveluiden kehittämistä!
- Ei sodalle! Nato ja kaikki Euroopan militaristiset elimet on purettava! Ulkomaiset joukot on
vedettävä Irakista ja Afganistanista! Israelin armeijan on vetäydyttävä Länsirannalta! Gazan
saarto on lopetettava! Kaikki Palestiinan kansan kansalliset oikeudet on tunnustettava!

Näissä oloissa, kunkin maan erityisolosuhteet huomioonottaen, me sitoudumme lähentämään
kantojamme vastustaessamme työnantajien ja hallitusten hyökkäyksiä ja samaan aikaan
luomaan edellytyksiä poliittiselle vaihtoehdolle ja kapitalisminvastaiselle keskukselle, joka
pohjautuu ihmisten liikkeelle saamiseen, edustaisi sosiaalisten oikeuksien Eurooppaa ja torjuisi
kaiken tuen sosiaaliliberaaleille hallituksille, joihin sosialidemokraattiset puolueet tai
keskustavasemmisto osallistuvat, samoin kuin osallistumisen tällaisiin hallituksiin.
Todellisuudessa tarvitaan irtautumista kapitalismista ja sen logiikasta. Tässä mielessä
Euroopan antikapitalistinen vasemmisto asettaa nämä tavoitteet suhteeseen 2000-luvun
sosialismin puolesta käytävään taisteluun ja sitoutuu aloittamaan keskustelun vaurauden,
omistuksen ja demokratian uudesta jakamisesta.
Tältä pohjalta ja jokaisen järjestön valintojen puitteissa allekirjoittaneet osallistuvat seuraavien
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viikkojen aikana Euroopan parlamentin vaalikampanjaan."
Allekirjoittajajärjestöt:
Belgia: Ligue communiste révolutionnaire, Parti socialiste de lutte
Ranska: Nouveau Parti Anticapitaliste
Saksa: internationale sozialistische linke, Revolutionär Sozialisticher Bund
Britannia: Socialist Party, Socialist Workers Party
Kreikka: Antarsia (antikapitalistinen liittouma) ja järjstöt DEA, KEDA, KOE, Kokkino, Roza,
Xekinima Syrizasta (Radikaali vasemmistoliittouma)
Italia: Sinistra critica
Puola: Polska Partia Pracy
Portugali: Bloco de Esquerda
Skotlanti: Scottish Socialist Party
Espanja: Izquierda Anticapitalista
Ruotsi: Socialistiska Partiet
Sveitsi: Gauche Anticapitaliste, Mouvement pour le Socialisme, SolidaritéS
Saksan Interventionistische Linke ja Espanjan POR eivät osallistuneet tapaamiseen ja lähettivät
solidaarisuusviestin.
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