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Καλούμε στη
συνδιαμόρφωση μιας
ακηδεμόνευτης ανοιχτής
εφημερίδας ΔΡΑΣΗΣ για τη
χειραφέτηση του κόσμου
της εργασίας, φωνή
Αφού επί δεκαετίες
ολόκληρες
απομύζησαν
αμύθητα κέρδη,
εκμεταλλευόμενοι σε
αφάνταστο βαθμό την
εργασία και τη φύση,
και εξασφαλίζοντας
συναίνεση και
κυριαρχία με το μύθο
μιας ασύλληπτης
καταναλωτικής
αφθονίας, σήμερα
ζητάνε θυσίες για να
διασωθούν.
Έχουν λένε κρίση...

αντιπληροφόρησης από
τους χώρους δουλειάς,
άμεσης έκφρασης όλων
των αόρατων από
τους κατεστημένους
θεσμούς πολιτικής
και συνδικαλιστικής
εκπροσώπησης και
διαμεσολάβησης, ενότητας
εργαζομένων-ανέργωννέων-μεταναστών,
μαχητικής παρέμβασης σε
κάθε πρόβλημα και μάχη
σε κάθε χώρο δουλειάς.
Αλλά και βήμα έμπρακτων
μορφών αλληλεγγύης
και συσπείρωσης ώστε
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
να πάρουν την υπόθεση
στα χέρια τους για να
αλλάξουν τη ζωή τους.
Για την αυτοοργάνωση
και την αλληλεγγύη, για
τη συνολική επίθεση
των αξιών, κριτηρίων,
λογικών και πρακτικών της
καθολικής εργατικής και
κοινωνικής χειραφέτησης
και απελευθέρωσης.
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Κ

ρίση για την κυρίαρχη πολιτική και οικονοµία είναι
όταν τα κέρδη των επιχειρήσεων πέσουν κάτω από
ένα ποσοστό. Αντίθετα, όταν πέφτουν
οι µισθοί αυτό είναι ανάπτυξη. Κρίση
είναι όταν δεν µπορούν να αποπληρωθούν τα δάνεια που οι τράπεζες
τα έχουν εισπράξει διπλά και τριπλά
µέσω της επίσηµης τοκογλυφίας. Ανάπτυξη είναι όταν όλος ο κόσµος δανείζεται για να καλύψει τις βασικές του
ανάγκες ή για να αποκτήσει τα πολυδιαφηµισµένα νέα κάθε φορά άχρηστα προϊόντα του καταναλωτισµού.
Κρίση είναι όταν σου λένε ότι δεν έχει
δουλειά και γι’ αυτό πρέπει να δουλέψεις λιγότερο και να πάρεις ακόµη λιγότερα ή να απολυθείς. Ανάπτυξη είναι
όταν σου λένε ότι υπάρχει πολύ δουλειά και γι’ αυτό πρέπει να δουλεύεις
περισσότερο µε τα ίδια λεφτά αλλιώς
θα απολυθείς.

Με λίγα λόγια, η κρίση επιχειρεί να
αποτελειώσει ότι έµεινε όρθιο από την
ανάπτυξή τους.
Τι και ποιος, να διασωθεί λοιπόν; Η
στρατηγική κράτους- κεφαλαίου για
την υπέρβαση της κρίσης, που υλοποιεί µε συνέπεια η εκάστοτε κυβέρνηση,
µε τη συναίνεση όλου του καθεστωτικού τόξου κοµµάτων και συνδικαλιστικών φορέων, καθώς και µε την
ενεργή στήριξη των διεθνών πολιτικοοικονοµικών οργανισµών εξουσίας και
κυριαρχίας του κεφαλαίου (ΕΕ, ∆ΝΤ)
είναι απλή: τα θέλουµε όλα! Θέλουν
ευέλικτη απροστάτευτη εργασία, πλήρη αποικισµό όλων των τοµέων της
ζωής από το κεφάλαιο και από το κράτος ολικής επιτήρησης και καταστολής, ικανών να διεισδύσουν και στις
πιο µύχιες πτυχές της ζωής ατόµων
και συλλογικοτήτων, εκµεταλλευτικό
έλεγχο και κατασταλτική διαχείριση

