∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σε λίγες µέρες θα διεξαχθεί στην χώρα µας µια σκληρή πολιτική µάχη.
Μια µάχη ανάµεσα στις µνηµονιακές δυνάµεις που κυβέρνησαν τον
τόπο µε καταστροφικά αποτελέσµατα από το 2009 µέχρι σήµερα και
στις αριστερές και αντιµνηµονιακές δυνάµεις και αγωνιστές µε κορµό
τον ΣΥΡΙΖΑ. Η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εκτός από τα
περιορισµένα εύπορα
στρώµατα
που ευνοήθηκαν από τις
µνηµονιακές πολιτικές, απαιτεί τη νίκη της Αριστεράς, τον σχηµατισµό
µιας κυβέρνησης της Αριστεράς και την εφαρµογή του προγράµµατος
του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς συµβιβασµούς και µε αποφασιστικότητα. Οι άµεσοι
προγραµµατικοί στόχοι µας, όπως προκύπτουν από τις συνεδριακές
µας θέσεις και από τις θέσεις που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασµένο Σεπτέµβριο είναι,
µεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:
- Κατάργηση των µνηµονίων και των εφαρµοστικών τους νόµων.
- ∆ιεθνής διαπραγµάτευση του εξωτερικού χρέους της χώρας µε
σκοπό την διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του και αποπληρωµή
του υπολοίπου µε «ρήτρα ανάπτυξης».
- Aνακούφιση των πολιτών από την ανθρωπιστική κρίση, τρόφιµα,
ηλεκτρικό ρεύµα και στέγη για όλους.
- Ανάκτηση των καταργηµένων εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 751€ κατώτατος µηνιαίος µισθός,
αποκατάσταση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και του
εργατικού δικαίου εν γένει, αφορολόγητο έως τις 12.000€ για όλους,
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αποκατάσταση της 13 σύνταξης για τους συνταξιούχους µε
σύνταξη ως τα 700€.
- Ικανοποιητική ρύθµιση των υποχρεώσεων προς το ∆ηµόσιο και
τα ασφαλιστικά ταµεία, που να επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση
και λύση-σεισάχθεια στο ζήτηµα των «κόκκινων» ιδιωτικών δανείων.
- Πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής εκ µέρους
των «εχόντων», αξιοποίηση όλων των «λιστών» για άντληση
δηµοσίων εσόδων, δηµιουργία ενός δίκαιου και σταθερού
φορολογικού συστήµατος, κατάργηση του ληστρικού νόµου για τα
ακίνητα (ΕΝΦΙΑ).

- Επανεκκίνηση της οικονοµίας και δηµιουργία 300.000 θέσεων
εργασίας άµεσα, µε αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και ενίσχυση των
δηµοσίων επενδύσεων.
- Υπαγωγή του τραπεζικού συστήµατος σε δηµόσιο έλεγχο.
Σε αυτόν τον αγώνα, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σας
θέλουµε όχι απλώς δίπλα µας αλλά µαζί µας. Στον ευαίσθητο και
καταταλαιπωρηµένο χώρο της ∆ικαιοσύνης, ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να
επιφέρει σηµαντικές δηµοκρατικές και κοινωνικά δίκαιες µεταβολές
και να αποκαταστήσει τις δηµοκρατικές αξίες και το αίσθηµα
δικαίου, µε στόχους:
- Την Ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία,
την εκλογή των διοικήσεων των δικαστηρίων από τους δικαστές και
εκλεκτορικό σώµα από δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και
πανεπιστηµιακούς.
- Την Ανεξαρτησία της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων και τη
µηχανοργάνωσή της
- Την Αύξηση της χρηµατοδότησης στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης,
αξιοποιώντας και τους ίδιους τους δικούς της πόρους.
- Την Κατάργηση των παραβόλων-χαρατσιών που εισήχθησαν µε
τους ν. 3900/2010, 4055/2010 και άλλους µνηµονιακούς νόµους.
- Την Κατάργηση του Φ.Π.Α
νοµικές υπηρεσίες.

23 % στις δικηγορικές και άλλες

- Την Βιωσιµότητα και αναπαραγωγή των Ταµείων µας και των
ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων µέσα από ένα σύστηµα
αναδιανεµητικό και ενισχυόµενο από το ∆ηµόσιο. Να µπει φρένο
στην καταλήστευση των αποθεµατικών των Ταµείων. Να
σταµατήσει άµεσα η αυτόφωρη διαδικασία για χρέη προς το
∆ηµόσιο .
Για τους στόχους µας αυτούς, καθώς και για την σκληρή πολιτική
µάχη που επίκειται, σας καλούµε, όλους και όλες, να αρνηθούµε
την τροµοκράτηση και την προπαγάνδα των µνηµονιακών
δυνάµεων και των κυρίαρχων Μ.Μ.Ε., να δώσουµε µαζί αυτόν
τον όµορφο και δίκαιο αγώνα. Η νίκη θα είναι δική µας, θα είναι
του ελληνικού λαού!
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