Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr

Αθήνα, 25/5/2011

Όχι στο Σύμφωνο για το ΕΥΡΩ, Όχι στο ευρωπαϊκό Μνημόνιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ εκτιμάει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
παγιδευμένη σε νεοφιλελεύθερα δόγματα, επιχειρεί να διασώσει πολιτικές που έχουν,
ήδη, «χρεοκοπήσει». Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μνημονίου που προωθείται με το
«Σύμφωνο για το Ευρώ» και την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας που
θεσμοθετεί το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και την ελεγχόμενη πτώχευση, θα
είναι οδυνηρές για τους λαούς ολόκληρης της Ευρώπης.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για την συνταγματοποίηση ενός μόνιμου και
αναλλοίωτου οικονομικού δόγματος για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για μια πολιτική που επιβάλλει τη μόνιμη και συνεχή μείωση των μισθών
και συντάξεων και την πλήρη κατεδάφιση όλων των οικονομικών και κοινωνικών
κατακτήσεων που οι λαοί της Ευρώπης με σκληρούς αγώνες κέρδισαν μετά τη λήξη
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Το Ευρωπαϊκό Μνημόνιο επιφέρει επίσης καθοριστικό πλήγμα στη
δημοκρατία διότι περιορίζει δραστικά την λαϊκή και εθνική κυριαρχία και παραδίδει
την πολιτική στη «διεθνή των δανειστών».
Ο λαός μας που βιώνει τις συνέπειες των διαδοχικών ελληνικών μνημονίων
έχει αποκτήσει ήδη πικρή εμπειρία. Έχει πειστεί ότι οι συνταγές που εφαρμόζονται
για την αντιμετώπιση της κρίσης επιβραβεύουν τους ενόχους και καταδικάζουν τους
αθώους. Ένοχοι είναι το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές τραπεζικό και
χρηματοπιστωτικό σύστημα που κερδοσκοπεί και στις μέρες της ανάπτυξης και στις
μέρες της κρίσης.
Αθώοι είναι οι εργαζόμενοι που στήριξαν την ανάπτυξη και πληρώνουν ακριβά την
κρίση.
Επειδή όμως οι εξελίξεις αυτές είναι πολύ αρνητικές και οι στρατηγικές
αποφάσεις που θα ληφθούν, θα σφραγίσουν οριστικά και αμετάκλητα το μέλλον της
πατρίδας μας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης για τις επόμενες γενιές, εκτιμάμε ότι:
Οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις
πραγματικές αιτίες της κρίσης και τους παράγοντες που τη δημιούργησαν,
καθώς επίσης και να εκφραστούν με τον πιο άμεσο τρόπο και να επιλέξουν.
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