Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
13 Νοέμβρη

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ
← ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ
← ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ
← ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
← ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ
Οι µάχες του φθινόπωρου, οι απεργίες των νοσοκοµείων, των σχολείων, των δήµων και όλου του δηµοσίου στις 14 Νοέµβρη, µε συνέχεια στις 28Ν, είναι η απάντηση στη λιτότητα, την ανεργία, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη φτώχεια.
Φέτος συµπληρώνονται 45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, από το πανελλαδικό ξεσηκωµό των φοιτητών, των εργατών/τριών, των αγροτών, το ξεκίνηµα
µιας µεγάλης µάχης που ανέτρεψε τη στρατιωτική δικτατορία. Μια χούντα µε τη
στήριξη του βασιλιά, µε τις ευλογίες της κυρίαρχης τάξης και µιας πολιτικής ηγεσίας
που έκανε τα στραβά µάτια.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι ένα παράδειγµα για σήµερα. Οι καπιταλιστές και
τα κόµµατα τους έχουν δώσει την ευκαιρία να ξαναβγουν στους δρόµους οι ρατσιστές και οι φασίστες, πουλώντας προστασία στο κεφάλαιο.
Όµως έχουµε τη δύναµη να τους τσακίσουµε. Σε όλο τον κόσµο το αντιφασιστικό
κίνηµα, τα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια δίνουν την απάντηση στους Τραµπ, στους
Σαλβίνι, στους Όρµπαν.
Παλεύουµε για την καταδίκη των δολοφόνων του Παύλου Φύσσα, του Σαχζάτ
Λουκµάν, του Ζακ Κωστόπουλου. Η µάχη για την επίσπευση της δίκης και την καταδίκη των Μιχαλολιάκων είναι παράδειγµα για το αντιφασιστικό κίνηµα σε όλον τον
κόσµο.
Παλεύουµε για ανοιχτά σύνορα στους πρόσφυγες και τους µετανάστες, για να φύγουν από τα στρατόπεδα, για να εξασφαλίσουµε δουλειά, σχολεία και χαρτιά για
όλους χωρίς προϋποθέσεις.
Παλεύουµε πάνω απ’ όλα για να τελειώνουµε µε αυτό το σύστηµα. Ένα σύστηµα
που στηρίζεται στην ανισότητα, στην εκµετάλλευση, στην καταπίεση. Η εργατική
τάξη, γυναίκες και άντρες, έχουν τη δύναµη να οργανώσουν µια καινούργια κοινωνία µε βάση τις ανάγκες της πλειοψηφίας και όχι τα κέρδη των λίγων. Εκατό χρόνια
από τη γερµανική επανάσταση που σταµάτησε τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, το σύνθηµα των Σπαρτακιστών είναι σήµερα όσο ποτέ επίκαιρο: «Εµπρός ξεσηκωθείτε, µπορούµε να νικήσουµε».
45 χρόνια από την επέτειο του Πολυτεχνείου, οργανώνουµε το κίνηµα, δυναµώνουµε την επαναστατική αριστερά που ξεκίνησε τότε και συνεχίζει σήµερα.
Όλοι στην πορεία του Πολυτεχνείου!

