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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Σκάνδαλα όπως τα Panama
Papers, η λίστα Φαλτσιανί, τα
LuxLeaks και φυσικά η δική
μας περίπτωση της Novartis
δεν θα είχαν έρθει στο φως
της δημοσιότητας χωρίς τη
συμβολή των whistleblowers
και η κοινωνία θα συνέχιζε
να ζημιώνεται από την
έκνομη δράση της
οικονομικής ολιγαρχίας.
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προβούν σε αποκαλύψεις κατά της διαφθοράς, που αποτελεί βασική αιτία της κοινωνικής αδικίας. Η ευρωομάδα της Αριστεράς υιοθέτησε την πρότασή μου αυτή και στις 29 Μαΐου πράγματι θα απονεμηθεί για πρώτη φορά το βραβείο.

]

Έχουμε ακούσει για ονόματα - έκπληξη στην κριτική επιτροπή...

Τα μέλη μιας κριτικής επιτροπής για ένα βραβείο προς μάρτυρες
δημοσίου συμφέροντος και ερευνητές δημοσιογράφους θα ήταν
μάλλον αντιδεοντολογικό να μην διαρρεύσουν! Την κριτική επιτροπή θα αποτελούμε δέκα άτομα, τρεις ευρωβουλευτές, έξι δημοσιογράφοι αλλά και μια μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Συγκεκριμένα τα μέλη της επιτροπής είναι ο Μαρ Κάμπρα (δημοσιογράφος),
ο Μάθιου Καρουάνα Γκαλίθια (γιος της Καρουάνα και δημοσιογράφος ICIJ), ο Καν Ντουντάρ (δημοσιογράφος), η Τζουλιέτ Γκαρσάιντ
(βραβευμένη ερευνήτρια δημοσιογράφος του «Guardian»), η Γιάννα Παπαδάκου (δημοσιογράφος), ο Φρέντρικ Ομπερμάιερ (δημοσιογράφος της «Süddeutsche Zeitung», που έχει μελετήσει θέματα
διαφθοράς και εξτρεμισμού), η Στεφανί Γκιμπό (UBS Whistleblower),
η Μαρίζα Ματίας (ευρωβουλευτής GUE/NGL), ο Μιγκέλ Ορμπάν
(ευρωβουλευτής GUE/NGL). Μέλος της κριτικής επιτροπής θα είμαι
και εγώ.

]

Τον τελευταίο μήνα βρεθήκαμε μπροστά στη γνωστή - άγνωστη αποκάλυψη ότι τα προσωπικά μας δεδομένα δεν είναι ασφαλή στα social media. Διαφορετικά, μιλάμε για το σκάνδαλο Cambridge Analytica.
Ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης και τι
μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης;
Ο περίφημος Έντουαρντ Σνόουντεν, ο υπάλληλος της υπηρεσίας
Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ που αποκάλυψε ότι η υπηρεσία του
παρακολουθεί τους πάντες, από τη Μέρκελ μέχρι εσάς, έχει δηλώσει ότι το Facebook είναι στη πραγματικότητα «εταιρεία παρακολουθήσεων». «Το rebranding τους ως ‘social media’ είναι η πιο επιτυχημένη παραπλάνηση από τότε που το υπουργείο Πολέμου έγινε υπουργείο Άμυνας» συμπλήρωσε. «Το Facebook βγάζει τα λεφτά του εκμεταλλευόμενο και πουλώντας προσωπικές λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδιωτικές ζωές εκατομμυρίων». Διάβασα πρόσφατα στο tvxs.gr μια εξαιρετική μελέτη του ερευνητή και δημοσιογράφου Φοίβου Παπαδάκη, που επισημαίνει ότι «με 68 μονάχα
likes κάποιος αναλυτής δεδομένων μπορεί να προβλέψει με 95% ακρίβεια το χρώμα δέρματος, με 88% ακρίβεια τη σεξουαλική ταυτότητα και 85% ακρίβεια τις πολιτικές πεποιθήσεις ενός χρήστη του
Facebook. Αρκούν 10 Likes για να εκτιμήσει την προσωπικότητα ενός χρήστη καλύτερα από τον/τη συνάδελφό του, 70 καλύτερα από
τους φίλους του, 150 καλύτερα από τους γονείς του και 300 καλύτερα από τον/τη σύντροφό του»! Δυστυχώς πολύ λίγοι έκλεισαν τους

Η δραστηριότητα των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Στις κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, καλεί το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς που
εδρεύει στις Βρυξέλλες. Αντίστοιχα, το παρών
θα δώσουν στα δρώμενα της ημέρας οι ευρωβουλευτές και τα κόμματα που συμμετέχουν στην
Ευρωομάδα της Αριστεράς στο ευρωκοινοβούλιο. Οι τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του
γερμανικού Die Linke προγραμματίζουν κοινές
παρεμβάσεις στη βελγική πρωτεύουσα, και μαζί
τους θα συμμετάσχουν οι οργανώσεις των νεολαιών τους. Στο ίδιο σημείο θα βρίσκεται με το
«περίπτερό» της και η Αλληλέγγυα Κοινότητα,
που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές των
ελληνικών κοινοτήτων στο Βέλγιο.

λογαριασμούς τους μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Cambridge
Analytica ή ακολούθησαν το διεθνές κάλεσμα για την 24ωρη αποχή από το Facebook. Ζούμε στο 1984 του Όργουελ και του κάνουμε και like!

«Να διδαχτούμε από την Πορτογαλία
για την κάνναβη»

]

Αυτό το σαββατοκύριακο πραγματοποιείται η διημερίδα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ «Yes We Can-nabis»
στον πολυχώρο Σπούτνικ. Στην Ελλάδα τελικώς
«μπορούμε»;
Η Ελλάδα αποτελούσε πριν από την απαγόρευση της κάνναβης εξαγωγική χώρα βιομηχανικής κάνναβης. Η φαρμακευτική κάνναβη
έχει πλέον αναγνωριστεί διεθνώς ως φάρμακο που αντιμετωπίζει
παρενέργειες σοβαρών ασθενειών, ενώ της αναγνωρίζονται και
θεραπευτικές ιδιότητες. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης και έναν πάρα πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών, που αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Η βιομηχανία της φαρμακευτικής κάνναβης στις ΗΠΑ είναι η πιο γοργά αναπτυσσόμενη βιομηχανία, ακόμη και σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία.
Η Ελλάδα, καθώς προσφέρονται το κλίμα και το έδαφος, μπορεί
να αποτελέσει χώρα παραγωγής και εξαγωγής σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης και ήδη υπάρχουν ξένες εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τοπικούς παραγωγούς, από την πλευρά των οποίων επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα αυτά σημαίνουν θέσεις εργασίας, αλλά χρειάζεται να κινηθούμε γρήγορα και με μεγαλύτερη
τόλμη.
Η διημερίδα, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα αρμόδια υπουργεία, φορείς θεραπείας και απεξάρτησης, συλλογικότητες που ασχολούνται με τα αντίστοιχα πεδία καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών κλάδων, στόχο έχει να αναδείξει ακριβώς αυτά, και φυσικά να ενημερώσει και να παλέψει με τις δαιμονοποιήσεις
στις οποίες η κοινωνία μας είναι δυστυχώς επιρρεπής. Πρέπει επίσης να αποποινικοποιηθεί η κατοχή μικροποσοτήτων ευφορικής
κάνναβης και η χρήση της για προσωπικούς σκοπούς. Είναι ένα μέτρο καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της μαύρης
αγοράς και προστασίας των ανηλίκων, που τώρα καταναλώνουν
ό,τι βρουν και οι οποίοι θα πρέπει βεβαίως να ενημερωθούν για τις
παρενέργειες της χρήσης, ιδίως σε νεαρή ηλικία. Δεν μπορούμε όμως να συλλαμβάνουμε και να στέλνουμε στα δικαστήρια για μικροποσότητες εφήβους που έλκονται από το απαγορευμένο. Ανάλογη συλλογιστική έχει οδηγήσει εννέα πολιτείες των ΗΠΑ να αποφασίσουν, έπειτα από δημοψηφίσματα, για την αποποινικοποίηση της
ευφορικής κάνναβης.
Θα πρέπει να διδαχτούμε από το παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπου τη δεκαετία του ‘80 το 10% του πληθυσμού έκανε συστηματική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Η κυβέρνηση αποποινικοποίησε τη χρήση τους, με αποτέλεσμα η χώρα να παρουσιάζει σήμερα
το μικρότερο ποσοστό χρήσης από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες..

o Μεγάλη εκδήλωση, ενόψει και των επόμενων ευρωεκλογών, προγραμματίζει μέσα στον Ιούνιο, στο ευρωκοινοβούλιο η Προοδευτική Συμμαχία (Progressive Caucus), στην
οποία συμμετέχουν ευρωβουλευτές από την Αριστερά
(GUE/NGL), τους Σοσιαλδημοκράτες (S&D), και τους Πράσινους (Greens/EFA). Η τελευταία εκδήλωση της Προοδευτικής
Συμμαχίας έγινε νωρίτερα μέσα στον Απρίλιο, με τη συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και με θέμα «Ένα Νέο
Σενάριο για την Ευρώπη». Οι ευρωβουλευτές βρίσκονται σε
συνεχείς επαφές με διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας
πολιτών, και με κάθε ευκαιρία επιχειρούν συγκλίσεις.
o Στο μεταξύ, η Προοδευτική Συμμαχία επιδιώκει επικοινωνία και με τις οργανώσεις-δικτυώσεις των νεολαιών των
τριών προοδευτικών πολιτικών οικογενειών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΟΥΝΕΒΑ

ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ δεν μπορεί να είναι πραγματικά
εναλλακτικό για την πολιτική ομάδα της ευρωπαϊκής
Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο εάν δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα των εργαζομένων και των ανέργων στα Βαλκάνια. Εάν δεν βάλει στην ατζέντα της
τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας της ζωής τους. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε με τους
συνάδελφους μου ευρωβουλευτές της GUE/NGL κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποίησε το
προεδρείο της ομάδας μας στη Σόφια την Παρασκευή
20 Απριλίου.
Αμέσως μετά την ολομέλεια στο Στρασβούργο, ταξιδέψαμε στη Βουλγαρία -οι περισσότεροι για πρώτη φορά- για να διερευνήσουμε με πολιτικούς, συνδικαλιστές, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους ΜΚΟ τις αγωνίες
της βουλγαρικής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που είναι
τόσο κοντά στην Ελλάδα, αλλά και τόσο μακριά από το
ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο, ακόμη και τώρα που
σημειώνει πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και η
κυβέρνησή της έχει για ένα εξάμηνο, μέχρι τον Ιούνιο
,την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Η απόφαση της GUE/NGL να πραγματοποιήσει στη Σόφια αυτή τη διερευνητική συνάντηση, με τη μορφή της

o Δύο Ολομέλειες θα έχει ο Μάιος για τους ευρωβουλευτές -μια μίνι Σύνοδο στις 2 και 3 του μήνα στις Βρυξέλλες, και μια πλήρη από τις 28 ως τις 31 Μαΐου στο Στρασβούργο. Για την επόμενη εβδομάδα, ενδιαφέρον θα έχει η
συζήτηση των εκλεγμένων επί του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 -εκεί ο Επίτροπος G.
Oettinger θα παρουσιάσει την πρόταση της Κομισιόν-, η έκθεση του ευρωκοινοβουλίου για τα δημοσιονομικά και οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το
θέμα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων.
o Στην Ολομέλεια που θα γίνει στο τέλος του μήνα θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η κινητοποίηση των κονδυλίων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για να ενισχυθούν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, σε συνέχεια των
φυσικών καταστροφών του 2017.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ*

Αίτημα Κούλογλου
για τους δύο στρατιωτικούς
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ της ατζέντας της Ολομέλειας του Απριλίου βρέθηκε και το θέμα των
δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται από τις τουρκικές αρχές. Και ενώ Ολομέλεια
των ευρωβουλευτών με συντριπτική πλειοψηφία κάλεσε την Τουρκία να απελευθερώσει
αμέσως τους δύο στρατιωτικούς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έσπευσε να συνδέσει το θέμα με τους οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς που έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα.
«Παρά το πολύ ισχυρό ψήφισμα προς την Τουρκία που υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε σε μια συνέντευξή του την ανταλλαγή των δυο Ελλήνων στρατιωτικών, σαν να ήταν όμηροι, με οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς, στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα» δήλωσε ο Στέλιος Κούλογλου και συνέχισε: «Οι δυο Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται για περισσότερες από 50 μέρες τώρα χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή να έχει ξεκινήσει κάποια νομική διαδικασία. Αυτό παραβιάζει το άρθρο 5 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπου αναφέρεται πως όποιος συλλαμβάνεται θα πρέπει να ενημερώνεται ευθύς και σε γλώσσα που κατανοεί για
τις αιτίες της σύλληψής του και για τις κατηγορίες εναντίον του». Ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε έτσι την αποστολή αντιπροσωπείας ευρωβουλευτών στην Τουρκία, ώστε να συναντηθούν με τους Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται εκεί και να διαπιστώσουν τις πραγματικές συνθήκες της κράτησής τους. Πρόκειται για αίτημα προς
τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) του Ευρωκοινοβουλίου
Ντέιβιντ Μακ Άλιστερ.

Όταν η GUE-NGL «ανακαλύπτει» τη Βουλγαρία
συνεδρίασης του διευρυμένου της προεδρείου -με
τρεις κύκλους συζητήσεων για θέματα όπως οι ανισότητες, η λειτουργία της δημοκρατίας και η αύξηση των
ρατσιστικών και ακροδεξιών φαινομένων- αποδεικνύει
την ανάγκη της ευρωπαϊκής Αριστεράς να βγει από το
«καβούκι» του κεντροευρωπαϊκού προσανατολισμού
της. Να στρέψει το βλέμμα και στα Βαλκάνια και ειδικότερα σε μία κοινωνία που ζει σε συνθήκες βαθιάς
κρίσης σχεδόν τριάντα χρόνια. Κι αυτή η απόφαση της
GUE/NGL νομίζω ότι είναι και μια επιβεβαίωση όχι μόνο για μένα, που έχω γεννηθεί στη Βουλγαρία και πιστεύω βαθιά ότι το ελληνικό εργατικό και συνδικαλιστικό
κίνημα, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχει να
πει πολλά στους βαλκάνιους φίλους μας, αλλά και για
την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που πρότεινε στην
GUE/NGL αυτή τη συνάντηση.
Τι μας έδειξε η συζήτηση; Η Βουλγαρία είναι το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα των δεινών που προκαλεί στην πλειονότητα της κοινωνίας η επικράτηση της
«οικονομίας της αγοράς» και ενός άγριου νεοφιλελευθερισμού που ακολούθησε τη μετάβαση από το «παλιό»
στο «νέο». Βεβαίως,το ΑΕΠ αυξήθηκε και είναι σήμερα

στα επίπεδα του 1989, αλλά και το πραγματικό εισόδημα
επέστρεψε στα επίπεδα του ‘80. Οι πολίτες στο όριο
φτώχειας αποτελούν το 40,4% του πληθυσμού, με
τους εργαζόμενους φτωχούς να αυξάνονται, από το
8,2% που ήταν το έτος 2011, στο 11,4% στο 2016. Κι
αυτό ενώ πολίτες και επιχειρήσεις καταβάλλουν τον ίδιο φόρο, 10% χωρίς να προβλέπεται κανένα αφορολόγητο όριο. Ταυτοχρόνως, τα 2/3 των συνταξιούχων
ζουν κάτω από τα όρια φτώχειας, ενώ οι νέοι συνεχίζουν να ακολουθούν τις μεταναστευτικές ροές. Πάνω
από 2 εκατομμύρια μετανάστευσαν στην Ευρώπη και
στις ΗΠΑ, συρρικνώνοντας τον πληθυσμό στα 7,5 εκατ. πολίτες, από τα περίπου 10 εκατομμύρια που ήταν
πριν από μια εικοσαετία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Ένα θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση ήταν η άνοδος των συντηρητικών αντιλήψεων και η αυξανόμενη ξενοφοβία στα Βαλκάνια. Φαινόμενο το οποίο δεν
εκδηλώνεται μόνο από συντηρητικές δυνάμεις. «Ακόμη και σοσιαλιστές διαμαρτυρήθηκαν για τη δημιουργία κέντρου υποδοχής προσφύγων» μας είπε χαρακτηριστικά ένας από τους ομιλητές, ενώ οι Ρομά βρί-

σκονται πάντα στο επίκεντρο των ρατσιστικών επιθέσεων από πολιτικούς της Ακροδεξιάς.
Οι Βούλγαροι ομιλητές τόνισαν ότι η άνοδος της Ακροδεξιάς και των εθνικιστών στη χώρα δεν αποτελεί
ένα νέο φαινόμενο, καθώς η παρουσία τους στα εκλογικά αποτελέσματα παραμένει σταθερή στις 400.000
ψήφους από το 2003 μέχρι σήμερα, ενώ το 37% των
ψηφοφόρων της είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης και μόνο το 18% εξ αυτών αμείβεται με τα κατώτατα όρια μισθών.
Πρόκειται για προβλήματα που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη η ευρωπαϊκή Αριστερά. Ιδιαίτερα όταν ο
χώρος της Αριστεράς στη Βουλγαρία είναι παντελώς κατακερματισμένος: οκτώ μικρά κομμουνιστικά κόμματα, μια μικρής εκλογικής εμβέλειας Βουλγαρική Αριστερά και διάφορες ομάδες και πρωτοβουλίες στις οποίες η αριθμητική συμμετοχή κυμαίνεται από 50 έως
100 πολίτες.
Η εικόνα μας θλίβει, αλλά δεν μας απελπίζει. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε και να πούμε για τα Βαλκάνια. Γι’ αυτό η GUE/NGL θα διοργανώσει τον Ιούνιο
νέα συνάντηση για τα Βαλκάνια στη Θεσσαλονίκη.

ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ του Μαΐου 2019 αποτελούν μια σπουδαία ευκαιρία
για τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων και προτάσεων για το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν πυκνώσει πρωτοβουλίες διαλόγου
και προσπάθειες συνεργιών μεταξύ ευρωβουλευτών της Αριστεράς, της
Σοσιαλδημοκρατίας και των Πρασίνων, στο πλαίσιο της Προοδευτικής
Συμμαχίας. Ανάλογες πρωτοβουλίες πρέπει να προχωρήσουν και στο επίπεδο των κρατών - μελών με στόχο τη δημιουργία μιας πλατιάς κοινωνικής πλειοψηφίας, που θα αντιπαρέρχεται τις αδιέξοδες και καταστροφικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την επικίνδυνη άνοδο της Ακροδεξιάς.
Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας πρέπει να βρίσκονται συγκεκριμένοι τομείς που έχουν πληγεί σημαντικά από τις πολιτικές λιτότητας στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως η εργασία, το κοινωνικό κράτος και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Η ολική επαναφορά θεσμών ρύθμισης της αγοράς εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Αφορά την ενίσχυση των συλλογικών φορέων των εργαζομένων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας την καταπολέμηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, και βέβαια σε στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας που, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά συνολικά
στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Η διεκδίκηση περισσότερων ευρωπαϊκών κονδυλίων, που θα διανέμονται βάσει προτεραιοτήτων και αναγκών στα κράτη - μέλη και στις περιφέρειες, αλλά και περισσότερων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, πρέπει να επιταχυνθεί
και να υπάρξει συλλογική προσπάθεια των προοδευτικών δυνάμεων προς
αυτή την κατεύθυνση.
Μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί παρά να συνδυάζεται με πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, την προστασία
των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, τη δικαιότερη αναδιανομή του
πλούτου και την κοινωνική δικαιοσύνη, που όλα μαζί συνθέτουν την ουσία και το περιεχόμενο της δεύτερης προτεραιότητας που οφείλουμε να
θέσουμε. Είναι απαράδεκτο στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζουμε να συζητάμε για θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία κερδήθηκαν με
αγώνες τις προηγούμενες δεκαετίες και που σήμερα βρίσκονται και πάλι υπό ευθεία αμφισβήτηση, κάτω από την πίεση που ασκούν οι απορρυθμιστικές πολιτικές των υπερσυντηρητικών και νεοφιλελεύθερων δυνάμεων.
Η τρίτη προτεραιότητα αφορά τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αυξηθούν οι συνέργειες και η μεταξύ τους συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η υγιής μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
μπορεί να συμβάλει δυναμικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη των τεχνολογιών, στην τόνωση της αγοράς, αναπτύσσοντας δυναμικές προτάσεις και συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ.
Όλα τα παραπάνω απαιτούν ένα συγκεκριμένο και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, καθώς και μια σειρά μεταρρυθμιστικών τομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να δουλέψουν οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις, για να καταφέρουν να ανακτήσουν τη
χαμένη εμπιστοσύνη από τους πολίτες.
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