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(TITLE)

Ο καπιταλισμός είναι το πρόβλημα.

Ο Σοσιαλισμός είναι η λύση.

(SMALLER TYPE)

Η κομμουνιστική αντίληψη για την ανοικοδόμηση της Βρετανίας.

Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμός για τον COVID-19;

Γιατί ζητούμε από τις εργατικές κοινότητες να οργανωθούν.
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Η προηγούμενη χρονιά επέφερε μεγάλες αλλαγές στις ζωές μας. Αρκετές ζωές έχουν χαθεί, αλλά
αρκετοί από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η επιχειρηματικότητα
κατακλύστηκε, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Υγείας(NHS)
έφτασε στα όρια της.

Παρόλ’ αυτά το NHS άντεξε, χάρι στην αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού του αλλά
και της πειθαρχίας που επέδειξαν εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθώντας του κανόνες για να

κρατήσουν το κοινωνικό σύνολο ασφαλές. Τα καταφέραμε παρά το ότι οι τελευταίες δεκαετίες
χαρακτηρίστηκαν από ιδιωτικοποιήσεις και επιθέσεις προς το NHS, τόσο από τους Συντηρητικούς όσο
και από τους Εργατικούς.

Αυτοί που μας είπαν πως η έννοια της κοινωνίας και του συνόλου δεν υπάρχει αποδείχθηκαν για
ακόμα μια φορά λάθος.

Η ανταπόκριση της καπιταλιστικής Συντηρητικής κυβέρνησης προς την πανδημία επέδειξε όλες τις
παθογένειες του συστήματος: βραχυπρόθεσμη στρατηγική, πρώτα το κέρδος και μετά ο άνθρωπος,
διαφθορά, νεποτισμός αλλά και πολλά, πολλά ψέματα.

Κάθε σπίτι έχει επηρεαστεί και κάθε εργασιακός χώρος, με την αβεβαιότητα για το τι θα
επακολουθήσει να βρίσκεται στο κατακόρυφο.

Για να ανταποκριθούμε στα πιο πάνω, το Κομμουνιστικό Κόμμα διενεργεί τη μεγαλύτερη του εκλογική
εκστρατεία τα τελευταία 40 χρόνια.

Τόσο στην Αγγλία όσο και στη Σκοτία και την Ουαλία υποστηρίζουμε πως:
Η Βρετανία έχει μέλλον εφόσον αλλάξει. Δεν πρέπει να υπάρξει επιστροφή.
Ο κόσμος πρέπει να ενεργήσει ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο αποδεικτικέ κατώτερο των
περιστάσεων τη στη στιγμή της υπέρτατης ανάγκης.
Οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες καθώς και να βρούμε νέους τρόπους για να
συνενώσουμε τις κοινότητες μας, βάζοντας πρώτα τον άνθρωπο.
Αυτός ο νέος τρόπος είναι ο σοσιαλισμός. Το NHS είναι ότι πιο κοντινό έχουμε στο σοσιαλισμό και χάρη
σε αυτό ,και όχι στην κυβέρνηση, έχουμε τη δυνατότητα να αντιπαλεύουμε αυτή τη κρίση.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν πρόκειται να ανεχτεί πλέον την διαστρέβλωση των θέσεων του από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ερώτηση είναι απλή, θα λαμβάνατε ποτέ οικονομικές συμβουλές από
έναν απατεώνα; Εάν όχι, γιατί να εμπιστευτείτε όσους δυσφημούν τους Κομμουνιστές ειδικά όταν
αυτοί δεν είναι άλλοι από τη Δεξιά και τους δισεκατομμυριούχους φοροφυγάδες που ελέγχουν τις
πλείστες εφημερίδες της Μεγάλης Βρετανίας.

Στην επόμενη σελίδα, μπορείτε να εξετάσετε από μόνοι σας, τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος

Page 3

Οι Κομμουνιστές πιστεύουν πως πρέπει μα:

Ανοικοδομήσουμε τη Βρετανία για τις μάζες και όχι για τους δισεκατομμυριούχους.
Να θέσουμε τις βιομηχανίες που αφορούν τον ηλεκτρισμό, το αέριο, το νερό, τους σιδηροδρόμους, τις
τράπεζες, τα φάρμακα και τον οπλισμό κάτω από δημόσιο και δημοκρατικό έλεγχο για να
ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της κοινωνίας.
Να αναπτύξουμε υδροηλεκτρική, ηλιακή και αιολική ενέργεια, καθαρή ενέργεια με βάση τον άνθρακα
αλλά και οποιαδήποτε άλλη ασφαλή και βιώσιμη πηγή ενέργειας.
Θέσπιση φόρου για τον οικονομικό καιροσκοπισμό, η εξαγωγή κεφαλαίου να τεθεί κάτω από αυστηρό
έλεγχο, να τεθεί ένα τέλος στους φορολογικούς παράδεισους που βρίσκονται εντός της Βρετανικής
επικράτειας.
Να δοθεί ένα τέλος στις ιδιωτικοποιήσεις και να γίνουν επενδύσεις στο NHS και τις δημόσιες
υπηρεσίες, με έμφαση σε ένα μαζικό πρόγραμμα για τη δημιουργία περεταίρω κοινωνικών κατοικιών.
Να οριστεί ο κατώτατος μισθός στις £10.40 ανά ώρα, να επανασυσταθεί η διασύνδεση μεταξύ
εισοδημάτων και συντάξεων, να θεσπιστεί ίση πληρωμή μέσα από υποχρεωτικούς ελέγχους
πληρωμών.

Να τεθούν όλα τα σχολεία κάτω από ένα κοσμικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα διοικείται κατά
τρόπο δημοκρατικό δίνοντας, παράλληλα, ένα τέλος στα δίδακτρα των μαθητών και επαναφέροντας τα
επιδόματα διαβίωσης.
Να δωθεί ένα τέλος στη Βουλή των Λόρδων, να διασπαστούν τα μονοπώλια των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και να τεθούν η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών κάτω από δημοκρατικό έλεγχο.
Ανάκληση όλων των αντι-δημοκρατικών, αντι-συντεχνιακών και ρατσιστικών μεταναστευτικών νόμων
εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εργάτες από την πρώτη μέρα.
Αποκοπή στρατιωτικών δαπανών για να έρθουν στα Ευρωπαϊκά επίπεδα, μετατροπή της στρατιωτικής
έρευνας, καινοτομίας(R&D) και παραγωγής σε πολιτική χρήση και διακοπή του Βρετανικού πυρηνικού
προγράμματος καθώς και απεμπόληση των πυρηνικών όπλων της Μεγάλης Βρετανίας.
Να διαγραφεί το χρέος των χωρών του Τρίτου Κόσμου και να προωθηθούν ουσιαστικά προγράμματα
εμπορίου και βοήθειας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Εξασφάλιση αυξημένων οικονομικών δυνάμεων και πηγών για τα κοινοβούλια της Σκωτίας, της
Ουαλίας και της Αγγλίας, για την τοπική αυτοδιοιήκηση και για τις περιφερειακές συνελεύσεις στην
Αγγλία και την Κορνουάλη, στα πλαίσια μια ομοσπονδιακής Βρετανίας.
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οι εκλογές επιτρέπουν στα μικρότερα κόμματα να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ευρύτερα. Αυτή ήταν
και η προσέγγιση μας στις εκλογές στις 6 Μαϊου, τόσο στον τύπο όσο και στην τηλεόραση και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες έχουν μεταφέρει τις θέσεις
μας με ειλικρίνεια. Αυτό έχει βοηθήσει στην άνοδο και μεγέθυνση του Κομμουνιστικού Κόμματος με το
μεγαλύτερο ρυθμό των τελευταίων 40 χρόνων.

Ως Κομμουνιστές, ο στόχος μας δεν είναι άλλος από τον σοσιαλισμό. Η δημιουργία δηλαδή μιας
κοινωνίας όπου οι καίριες βιομηχανίες και οι υπηρεσίες βρίσκονται στα χέρια του δημοσίου και όχι στα
χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Η οικονομία μπορεί να σχεδιαστεί δημοκρατικά για
το συμφέρον όλων. Οι ανάγκες του λαού αλλά και του πλανήτη θα υπερκεράσουν την απληστία των
μετόχων των μεγάλων μονοπωλίων.

Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να εξαγοραστεί και αυτός είναι ο λόγος που τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης αλλά και οι πλουτοκράτες μας επιτίθονται, διαστρεβλώνουν ή ενίοτε θέτουν εκτός νόμου.

Για του Κομμουνιστές, η πολιτική αφορά τις ανάγκες των εργατών, των ανέργων, των φοιτητών, των
συνταξιούχων και των οικογενειών τους. Αφορά τον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία απέναντι στις
δυνάμεις της εκμετάλλευσης, του μιλιταρισμού και του πολέμου.

Τον Ιανουάριο του 2021, Το ΚΚ προειδοποίησε πως μια καπιταλιστική κυβέρνηση θα δανειζόταν μετά
χαράς τεράστια ποσά από τα δημόσια ταμεία για να σώσει το σύστημα.

Είδαμε πως στην οικονομική κατάρρευση του 2008 όταν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ
χρησιμοποιήθηκαν για να σώσουν τις τράπεζες και τις αγορές. Το βλέπουμε και σήμερα όταν
εκατοντάδες δισεκατομμύρια χρησιμοποιούνται για να καλύψουν του μισθούς και τα κέρδη των
εταιρειών.

Το ερώτημα είναι το εξής: ποιος θα πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό όταν η κρίση του κορονωϊού
φτάσει στο τέλος της; Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και οι βαθύπλουτοι, που κατέχουν την
πλειονότητα του πλούτου…. ή εμείς, οι υπόλοιποι;

Η απάντηση του Κομμουνιστικού Κόμματα είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει η ανάγκη για περεταίρω
λιτότητα τη στιγμή, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για περεταίρω

αποκοπές στο δημόσιο τομέα, για περισσότερα συμβόλαια με μηδενικές ώρες, κοινωνικά παντοπωλεία
και τα συναφή.
Εισηγούμαστε την φορολόγηση του πλούτου, τη φορολόγηση επί των κερδών που επήλθαν λόγω της
πανδημίας, ένα φόρο για τον χρηματοοικονομικό καιροσκοπισμό και την άμεση αύξηση της εταιρικής
φορολογίας επί των κερδών. Τα πιο πάνω θα επιτρέψουν την χρηματοδότηση όσων έχουμε εισηγηθεί,
δηλαδή την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για το σύνολο της κοινωνίας και των νέων, την
κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και γενικότερα στη διασφάλιση των δόμων μας αλλά και ενός
αξιοπρεπούς μέλλοντος για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχει για να παλεύει για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού
γενικότερα. Πράττουμε όσα λέμε.

Σας υποσχόμαστε τη γη εφόσον είσαι έτοιμη να παλέψεις γι’ αυτή!

Είμαστε ένα Κομμουνιστικό Κόμμα απαρτιζόμενο από ανθρώπους σαν και εσένα. Είμαστε ενωμένοι,
δουλεύουμε για την ενότητα του λαού και είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε εμπόδιο στις
αντιδραστικές πολιτικές της κυβέρνησης των Συντηρητικών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στη διεύθυνση www.communistparty.org.uk/ElectARed

Αν σου άρεσαν όσα διάβασες, έλα μαζί μας, γίνε μέλος.

