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Αποτέλεσμα των πολιτικών άγριας λιτότητας των μνημονιακών κυβερνήσεων, τις οποίες
συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, χαρακτήρισε ο βουλευτής
Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας παρεμβαίνοντας στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της
εταιρίας FMW Financial Media Way με θέμα εκπαίδευση και ανεργία των νέων που λαμβάνει
χώρα στην αίθουσα «Olympia» της Αίγλης του Ζαππείου.
«Η ανεργία αυξάνει, επειδή η κυβέρνηση και η τρόικα μειώνουν τους μισθούς και τις
συντάξεις, αυξάνουν την φορολογία και συρρικνώνουν τις δημόσιες επενδύσεις, οδηγώντας
την οικονομία σε βαθιά ύφεση.
Η αντιμετώπιση μαζικής ανεργίας τέτοιων διαστάσεων αποτελεί τεράστια πρόκληση πολύ
δε περισσότερο, για μία κυβέρνηση της Αριστεράς που επιδιώκει να υπηρετεί πρωτίστως
τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων και των πιο οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων
στρωμάτων του πληθυσμού. Αποτελεί πεποίθηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι το αδιανόητο ύψος στο
οποίο έχει φθάσει σήμερα η ανεργία στη χώρα μας δεν αποτελεί παράπλευρη απώλεια των
Μνημονίων αλλά ισχυρότατο εργαλείο πολιτικής που χρησιμοποιείται από το οικονομικό και
πολιτικό κατεστημένο για να καταστήσει οριστική και αμετάκλητη τη δραματική
συρρίκνωση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων των εργαζόμενων τάξεων και
των πολιτών της χώρας μας, της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας, των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, του κοινωνικού κράτους.
Αναγκαία προϋπόθεση αντιμετώπισης της ανεργίας και αφετηρία της πρότασης του
ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η ακύρωση των Μνημονίων και το σταμάτημα των πολιτικών της ύφεσης
και του κατήφορου της οικονομικής, παραγωγικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής
καταστροφής όπου συνειδητά έχει οδηγηθεί η χώρα την τελευταία τετραετία από τους
εξωτερικούς δανειστές της, τις ελληνικές κυβερνήσεις που υλοποιούν τα Μνημόνια και τις
εσωτερικές δυνάμεις του κεφαλαίου, που ρητά ή σιωπηρά στηρίζουν τις πολιτικές αυτές,
όταν δεν τις υπαγορεύουν παρασκηνιακά.
Το μεγάλο στοίχημα για μια αριστερή κυβέρνηση ως προς την καταπολέμηση της ανεργίας
είναι να επιτύχει μεγάλη αύξηση της απασχόλησης ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των
δικαιωμάτων και των αποδοχών των εργαζομένων εν μέσω της πιο βαθειάς και δομικής
κρίσης της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού καπιταλισμού και σε συνθήκες κρατικής
υπερχρέωσης», αναφέρει σε δήλωσή του.
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