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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 (  ∆ιεξαγωγή δηµοψηφίσµατος  για την Ευρωσυνθήκη) 

     Τρία χρόνια µετά την απόσυρση του Ευρωσυντάγµατος, ύστερα από το ηχηρό 
ΟΧΙ των λαών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, η Συνταγµατική Συνθήκη επανέρχεται 
µεταµφιεσµένη σε νέα πιο «εύπεπτη» µορφή, τη γνωστή Συνθήκη της Λισσαβώνας. 
Ήδη, η βιαστική προσυπογραφή της από τους ηγέτες των 29 και η προσπάθεια των 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να ψηφιστεί από τα εθνικά κοινοβούλια µε συνοπτικές 
διαδικασίες, χωρίς να ζητηθεί η γνώµη των λαών, θέτει σοβαρό πρόβληµα 
δηµοκρατίας.  

     Εξίσου σοβαρά είναι τα προβλήµατα που απορρέουν από την ίδια τη 
Συνθήκη. Ενδεικτικά, η Συνθήκη της Λισσαβώνας, επιχειρεί ρητά να δεσµεύσει 
ασφυκτικότερα την Ευρωπαϊκή  Ενωση  στο άρµα του πιο ακραίου 
νεοφιλελευθερισµού, επιµένοντας στο στόχο για µια  «άκρως ανταγωνιστική» 
ευρωπαϊκή οικονοµία».  Σηµειώνουµε ότι τις συνέπειες αυτής της στρατηγικής τις 
βιώνουµε, όλο και πιο οδυνηρά, οι εργαζόµενοι και οι κοινωνικά ασθενέστεροι, τα 
τελευταία ιδιαίτερα χρόνια.  

     Μέσα από την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική  Άµυνας (ΚΕΠΠΑ) 
προκρίνει, προωθεί και θεσµοθετεί τη «στρατιωτικοποίηση» της Ευρώπης µε γενναίες 
αυξήσεις των στρατιωτικών δαπανών και µε την ανάληψη δράσεων εκτός των 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

      Προβλέπει, επιπλέον, ενισχυµένες αρµοδιότητες του Συµβουλίου και των 
νέων θεσµών, του Προέδρου του Συµβουλίου και του Υπάτου Εκπροσώπου 
Εξωτερικών Υποθέσεων, για λήψη αποφάσεων σε κρίσιµα  ζητήµατα, χωρίς τον 
έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου, ακόµη δε και χωρίς την οµοφωνία του Συµβουλίου!        

       Αναπτύσσει νέες πολιτικές εκµετάλλευσης των εργαζοµένων και κατεδάφισης 
εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων, βαθαίνοντας τον αντιλαϊκό δρόµο που 
άνοιξαν το Μάαστριχτ, η Στρατηγική της Λισαβόνας, η οδηγία Μπολκεστάιν και η 
«ευελφάλεια». 

      Η Συνθήκη υποβαθµίζει τα Θεµελιώδη Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, εισάγοντας 
ελαστικές ρυθµίσεις σε σχέση µε την πλήρη νοµική ισχύ τους. ∆εν κατοχυρώνει 
τους µετανάστες, οι οποίοι παραµένουν όµηροι διαπραγµατεύσεων µεταξύ των 
χωρών της Ε.Ε. και των χωρών προέλευσής τους, ενώ δεν υπάρχει καµία προστασία 
για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατά τους. 



   Καταργεί τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο αναφορικά µε την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων. 

     Μέσα από τη Ρήτρα Αλληλεγγύης θεσµοθετεί τις προληπτικές επεµβάσεις σε 
κράτη µέλη της Ένωσης,  µε όλα τα µέσα, ακόµα και στρατιωτικά, για την αποτροπή 
«κινδύνων από τροµοκρατικές επιθέσεις». 

    Θεσµοθετεί την πλήρη αδιαφάνεια στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Ασφαλείας, στο όνοµα, δήθεν, της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, 
καθώς και  το φακέλωµα και την «προληπτική» καταστολή σε πανευρωπαϊκό, 
υπερεθνικό επίπεδο. 

      Περιορίζει ασφυκτικά ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, προσθέτοντας στο 
υπάρχον «αντιτροµοκρατικό» πακέτο την καταπολέµηση των «ριζοσπαστικών» 
ιδεολογιών.  

      Ως ∆.Σ. της ΟΛΜΕ  εκτιµάµε  ότι η κύρωση  της Ευρωσυνθήκης 
αποτελεί µείζον εθνικό θέµα που άπτεται συνολικά της  εθνικής κυριαρχίας και 
των οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων του ελληνικού λαού. 

       Γι’ αυτό απαιτούµε  να γίνει δηµοψήφισµα  ώστε να δοθεί η δυνατότητα  
στους πολίτες της χώρας να ενηµερωθούν  και να απορρίψουν  µε τη ψήφο τους 
την Ευρωσυνθήκη. 

 


