ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
Το 22ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ που πραγµατοποιήθηκε από τις 4 µέχρι τις 7
Ιουνίου 2015, στη Λευκωσία, υπήρξε το επιστέγασµα πολύµηνης προσυνεδριακής
δουλιάς, εσωκοµµατικού και δηµόσιου διαλόγου και βαθιού προβληµατισµού που
συνεχίστηκε και στο ίδιο το Συνέδριο.
Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ πραγµατοποιήθηκε µέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες και νέα
δεδοµένα που καθορίζουν τη σηµασία του. Το κυπριακό πρόβληµα παραµένει άλυτο
για πάνω από τέσσερις δεκαετίες ενώ στις υπό διαµόρφωση εξελίξεις έχει προστεθεί
η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ. Η κυπριακή οικονοµία
συνεχίζει να διέρχεται µια πρωτοφανή σε ένταση και έκταση κρίση ως αποτέλεσµα
της παγκόσµιας καπιταλιστικής κρίσης, της κατάρρευσης του τραπεζικού τοµέα και
της µνηµονιακής «θεραπείας» που ετσιθελικά επέβαλε η ΕΕ και το ΔΝΤ σε
συνεργασία µε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη τον Μάρτιο του 2013. Τα αποτελέσµατα
των κυβερνητικών αντιλαϊκών µνηµονιακών µέτρων λιτότητας, της απορρύθµισης των
εργασιακών σχέσεων, του ξηλώµατος του κοινωνικού κράτους και των
ιδιωτικοποιήσεων, τα βιώνουν µε τραγικό τρόπο οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, τα
νοικοκυριά, οι ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού και οι µικρές επιχειρήσεις. Θύµατα
είναι και οι τοµείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισµού, του Περιβάλλοντος, της
Στεγαστικής και Προσφυγικής πολιτικής και πλείστοι τόσοι τοµείς της κοινωνικής και
οικονοµικής δραστηριότητας. Την οικονοµική κρίση συνοδεύει µια άνευ
προηγουµένου κρίση θεσµών και αξιών.
Το Συνέδριο ύστερα από γόνιµη και εποικοδοµητική συζήτηση ενέκρινε τις «Θέσεις
της Κ.Ε. προς το 22ο Συνέδριο», την εισηγητική οµιλία του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ
Άντρου Κυπριανού, την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και την Έκθεση
για τα Οικονοµικά της Κ.Ε του Κόµµατος. Το Συνέδριο εξέλεξε τη νέα Κεντρική
Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου του ΑΚΕΛ.
Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 22ο Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο
κάτω πολιτική απόφαση που καθορίζει τις παραµέτρους της πολιτικής του Κόµµατος
µέχρι το επόµενο τακτικό Συνέδριο.
Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
1. Το 22ο Συνέδριο επαναβεβαίωσε τον ταξικό χαρακτήρα και την ιδεολογική
φυσιογνωµία του Κόµµατος ως ένα σύγχρονο κοµµουνιστικό κόµµα που
καθοδηγείται από την κοσµοθεωρία του µαρξισµού - λενινισµού η οποία
«αναπτύσσεται µε την ασταµάτητη πρόοδο της γνώσης και την οικονοµική και
πολιτική εξέλιξη». Επανέλαβε ταυτόχρονα την πεποίθηση του ΑΚΕΛ ότι ο
καπιταλισµός δεν είναι το τελικό στάδιο στην ανάπτυξη της ανθρώπινης
κοινωνίας και ότι ένας άλλος, ποιοτικά διαφορετικός κόσµος, είναι εφικτός και
αναγκαίος. Ο κόσµος του σοσιαλισµού.
2. Το ΑΚΕΛ αντλεί τη δύναµη του από το λαό. Ήταν και παραµένει εκφραστής των
συµφερόντων και των προσδοκιών της εργατικής τάξης και ευρύτερα των
πλατιών λαϊκών στρωµάτων και δρα για την υπεράσπιση αυτών των
συµφερόντων. Ταυτόχρονα, παραµένει η πρωτοπόρα ανιδιοτελής πατριωτική
δύναµη υπεράσπισης των συµφερόντων της Κύπρου και ολόκληρου του
Κυπριακού λαού. Η ζωντανή και αµφίδροµη επαφή µε το λαό, η συνεχής

ανανέωση των δεσµών του µε τις λαϊκές µάζες, θα εξακολουθήσουν να
βρίσκονται στο επίκεντρο της καθηµερινής του δράσης.
3. Η οργανωτική κατάσταση του Κόµµατος είναι το στέρεο υπόβαθρο της
αποτελεσµατικής παρέµβασης του στα πολιτικά και κοινωνικά δρώµενα του
τόπου. Η οργανωτική δουλιά είναι πρώτιστα ιδεολογικο-πολιτική δουλιά που
διασυνδέεται άµεσα µε τα πολιτικά καθήκοντα τα οποία καλούµαστε να φέρουµε
σε πέρας.
4. Η οργανωτική προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί:
-

Στην αναβάθµιση του καθοδηγητικού ρόλου της ΚΟΒ στην τοπική κοινωνία,
µε πρωτοβουλίες για την προώθηση και επίλυση τοπικών προβληµάτων και
παρεµβάσεις σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής.

-

Στην υποχρέωση της ΚΟΒ και των µελών του Κόµµατος να αναζωογονήσουν
και να εντείνουν την προσωπική επαφή µε τον κόσµο στον τόπο διαµονής
καθώς και στο χώρο εργασίας.

-

Στη βελτίωση της λειτουργίας της ΚΟΒ, µε έµφαση στο δηµιουργικό και
ουσιαστικό περιεχόµενο της συνεδρίας κάθε ΚΟΒ.

-

Στην αναβάθµιση του ρόλου και της προσφοράς των µελών της Κεντρικής
Επιτροπής και των Επαρχιακών Επιτροπών. Σηµασία πρέπει να δοθεί στην
πιο παραγωγική και αποτελεσµατική λειτουργία των σωµάτων και στην
περαιτέρω εµβάθυνση της συλλογικής διαδικασίας λήψης και υλοποίησης
αποφάσεων. Τα µέλη των σωµάτων έχουν καθήκο να είναι δραστήρια στην
τοπική οργάνωση που ανήκουν ώστε να αποτελούν παράδειγµα για τα απλά
µέλη.

-

Στην αναβάθµιση του ρόλου των µελών του Κόµµατος. Βοηθητικό για την
ουσιαστική συµµετοχή των µελών είναι η πλήρης ενηµέρωση τους για τη
δράση του Κόµµατος σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα
συµµετοχής στις αποφάσεις και ελέγχου της δράσης των καθοδηγητικών
σωµάτων.

-

Στην ανάλυση των λόγων αδρανοποίησης, ακόµα και αποστράτευσης σε
ορισµένες περιπτώσεις, αριθµού µελών από τις τάξεις του Κόµµατος, µε
στόχο να εξαντλείται κάθε περιθώριο επανενεργοποίησης τους.

-

Στην εγγραφή νέων µελών. Κριτήριο για την εγγραφή νέων µελών στο Κόµµα
ήταν και παραµένει η εργατικότητα, η πίστη και αφοσίωση στο Κόµµα και την
ιδεολογία του, η εντιµότητα και ο σεβασµός στις ηθικές αρχές του Κόµµατος
και η κοινωνική και πολιτική καταξίωση των υποψήφιων µελών.

-

Στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των Βοηθητικών Γραφείων. Η
ανακίνηση ζητηµάτων και οι εισηγήσεις για ζητήµατα πολιτικής πρέπει να
χαρακτηρίζουν τη λειτουργία τους. Τα Βοηθητικά Γραφεία, ιδιαίτερα στην
παρούσα συγκυρία, οφείλουν να αποτείνονται διαρκώς στην κοινωνία µε
ανοιχτές συζητήσεις και δράσεις δηµόσιας διαβούλευσης.

-

Στην ανάδειξη στελεχών και τη συνεχή ανανέωση του Κόµµατος, ανανέωση
που θα διέπεται από αρχές και αξίες, µε ποιότητα και περιεχόµενο.
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-

Στην αναβάθµιση της ιδεολογικο-µορφωτικής δουλειά του Κόµµατος. Να γίνει
πιο συστηµατική, να αποκτήσει περισσότερη συνοχή και να προσαρµοστεί
στην επικαιρότητα.

5. Ο ατοµικισµός και ο παραγοντισµός, η αυτοπροβολή και η υποτίµηση της
συλλογικής δράσης είναι συµπεριφορές ξένες προς το χαρακτήρα και την
ιδεολογία του Κόµµατος και υποσκάπτουν τη συνοχή του Κόµµατος και την
αποτελεσµατικότητα της δράσης του. Το Κόµµα πρέπει να είναι αποφασιστικό και
αυστηρό στην τήρηση των καταστατικών αρχών και των κανόνων κοµµατικής
συµπεριφοράς και στην καταπολέµηση φαινοµένων χαλάρωσης και
παραγοντισµού.
6. Η κριτική, η αυτοκριτική, η υλοποίηση των αποφάσεων του Κόµµατος µέσα από
τη συγκεκριµένη δουλειά του κάθε µέλους και ο δηµιουργικός έλεγχος, τόσο σε
ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, αποτελούν βασικές αρχές λειτουργίας του
Κόµµατος. Η αλλαγή των καιρών και των συνθηκών όχι µόνο δεν αναιρεί αυτή
την υποχρέωση αλλά αντίθετα την κάνει ακόµα πιο επιτακτική.
7. Ο θεσµός των Νέων Δυνάµεων στηρίχθηκε στη διαχρονική πολιτική που
ακολουθεί το Κόµµα µας για συνεργασία µε προοδευτικές προσωπικότητες και
δυνάµεις και όλα αυτά τα χρόνια πρόσφερε αρκετά στο Κόµµα. Ο θεσµός
εξακολουθεί να είναι χρήσιµος. Η σύνδεση του Κόµµατος µε τις Νέες Δυνάµεις θα
πρέπει να οικοδοµηθεί σε πιο σταθερή και ουσιαστική βάση.
8. Οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2016 είναι η πρώτη εκλογική µάχη την οποία
θα δώσει το ΑΚΕΛ µετά το 22ο Συνέδριο. Τη µάχη θα τη δώσουµε στη βάση ενός
ριζοσπαστικού προγράµµατος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού µε
βασικό στόχο το ΑΚΕΛ να βγει ακόµα πιο ισχυρό και ικανό να διαδραµατίζει
αποτελεσµατικά τον ρόλο του. Στην κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η
διεύρυνση και ισχυροποίηση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ του Κόµµατος και
της εκλογικής του βάσης αλλά και ευρύτερα µε τους εργαζόµενους και την
κοινωνία. Στόχος µας παραµένει η ανάδειξη ικανών προσώπων, τόσο
κοµµατικών όσο και ευρύτερα, που θα διακρίνονται για την τιµιότητα τους, την
ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, την κοινωνική και πολιτική τους δράση και την
αποφασιστικότητα τους να συγκρουστούν µε απαράδεκτα φαινόµενα της
κοινωνίας µας και που θα έχουν ως προτεραιότητα τη φροντίδα για τον άνθρωπο.
9. Το ΑΚΕΛ θα συζητήσει και θα διαµορφώσει έγκαιρα θέση για τις προεδρικές
εκλογές του 2018 στο πλαίσιο των αποφάσεων του Προγραµµατικού Συνεδρίου
και της γενικότερης πολιτικής του Κόµµατος µε στόχο την αλλαγή.
10. Αναµφίβολα, το πολιτικό περιβάλλον δηµιουργεί ιδιάζουσες πολιτικές συνθήκες
τόσο στο Κοινοβούλιο, καθώς και στον τρόπο που η κοινωνία εκλαµβάνει το ρόλο
του Κοινοβουλίου. Η Αριστερά έχει καθήκον να αντιµετωπίσει αποφασιστικά τα
φαινόµενα απαξίωσης, λαϊκισµού και δηµαγωγίας, µε πολιτικά επιχειρήµατα και
δράσεις, εντός και εκτός Κοινοβουλίου.
Για την επίτευξη των στόχων µας πρέπει να διατηρηθεί η πολιτική συνεργασιών
και να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο η οργάνωση της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας. Ενώ είναι σηµαντική η δουλειά της κοινοβουλευτικής µας Οµάδας,
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να χαρακτηριζόµαστε από ετοιµότητα,
µαχητικότητα και αποτελεσµατικότητα στη δουλειά µας. Είναι σηµαντικό να
προλαβαίνουµε εξελίξεις και να επαγρυπνούµε, όχι απλά να αντιδρούµε.
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Βασική, επίσης, πτυχή της καθηµερινής δουλιάς της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
είναι η ουσιαστικότερη επαφή των Βουλευτών µας µε τον κόσµο και η επίλυση
προβληµάτων που τον ταλανίζουν. Πρέπει να τεθεί σε πιο συστηµατική βάση η
συνεργασία των βουλευτών µας µε τις Επαρχιακές Επιτροπές, τα Βοηθητικά
Γραφεία του Κόµµατος και Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήµατος.
11. Οι Διεθνείς Σχέσεις του Κόµµατος συνιστούν ένα σηµαντικό τοµέα δουλειάς,
ιδιαίτερα στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία στον κόσµο και στην Κύπρο.
Στηριγµένοι στη διεθνιστική µας ιδεολογία, µέσα από τις διεθνείς σχέσεις
εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας σε λαούς που υποφέρουν από ιµπεριαλιστικούς
πολέµους, επεµβάσεις ή εσωτερική βία και παραβίαση δικαιωµάτων και
ελευθεριών και αντλούµε στήριξη και αλληλεγγύη στον αγώνα του λαού µας για
απαλλαγή από την κατοχή. Το 22ο Συνέδριο καλεί σε περαιτέρω ανάπτυξη των
διεθνών σχέσεων του Κόµµατος και περαιτέρω εδραίωση των καλών
παραδοσιακών σχέσεων που διατηρούµε µε σειρά κοµµάτων. Παρά τις
επιφυλάξεις µας, συµµετέχουµε ως παρατηρητές στο Κόµµα Ευρωπαϊκής
Αριστεράς µε στόχο τις κοινές δράσεις και πολιτικές, εκεί που είναι εφικτό, στη
βάση του σεβασµού της διαφορετικότητας. Συµµετέχουµε επίσης στη Διεθνή
Συνάντηση των Κοµµουνιστικών και Εργατικών Κοµµάτων που είναι ένας θεσµός
ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί.
12. Το ΑΚΕΛ συµµετέχει στη συνοµοσπονδιακή οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς / Βόρειας Πράσινης Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Στόχος του
ΑΚΕΛ είναι µια ισχυρή πολιτική οµάδα της Αριστεράς που να στηρίζεται στην
ισοτιµία των κοµµάτων που συµµετέχουν σε αυτή. Θα πρέπει να προβάλλεται µε
συνέπεια και αποτελεσµατικά η κριτική και οι προτάσεις µας στα κύρια ζητήµατα
της Ε.Ε. και να ενσωµατώνονται αυτά τα στοιχεία µε διαλεκτικό τρόπο στη
γενικότερη πολιτική δουλειά του Κόµµατος.
13. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ως χώρος
προάσπισης και περαιτέρω ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική έπαλξη
αγώνα, για το Κόµµα µας. Το ΑΚΕΛ συµµετέχει ενεργά στην οµάδα της
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (ΕΕΑ) και θα συνεχίσει να δρα µε σεβασµό στη
διαφορετικότητα.
14. Αντιλαµβανόµενο το ρόλο που διαδραµατίζουν στην εποχή µας τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης και το γεγονός ότι αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία στηρίζουν
το πολιτικό και οικονοµικό κατεστηµένο, το 22ο Συνέδριο υπογραµµίζει ότι θα
πρέπει να διαµορφωθεί µια ολοκληρωµένη επικοινωνιακή στρατηγική µε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ταυτότητα, και στόχευση.
15. Η «Χαραυγή» είναι µια κατάκτηση του Λαϊκού Κινήµατος, ένα όπλο στην
καθηµερινή µας πάλη, που υπάρχει από το 1956. Έχουµε καθήκον να την
κρατήσουµε ζωντανή και µαχητική και µέσα στις σηµερινές συνθήκες. Τα σώµατα
του Κόµµατος από την Κ.Ε. µέχρι τις Κοµµατικές Οµάδες πρέπει να έχουν
συνεχώς στην έγνοια τους και να εργάζονται για την αύξηση της κυκλοφορίας της
«Χ». Δεν νοείται κοµµατικό µέλος να µην αγοράζει και να µη µελετά τη «Χ».
16. Ο «Αστρα» αποτελεί µια προοδευτική, εναλλακτική φωνή στο ραδιοφωνικό τοπίο
της Κύπρου. Το Κόµµα µας θεωρεί καθήκον του να στηρίζει τον ΑΣΤΡΑ και την
παρέµβαση του στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
τόπος.
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ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
1. Το Κόµµα µας είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε όλα τα µεγάλα κοινωνικά κινήµατα
που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Το Εργατικό
Συνδικαλιστικό Κίνηµα, το Αγροτικό Κίνηµα, το Συνεργατικό Κίνηµα, το Κίνηµα
της Νεολαίας, το Κίνηµα των Γυναικών και άλλα. Ο πρωτοποριακός ρόλος του
Κόµµατός µας δεν κατοχυρώνεται αυτοπροσδιορίζοντας τον εαυτό µας ως
πρωτοπορία της κοινωνίας, αλλά κερδίζεται, επαναβεβαιώνοντας αυτόν το ρόλο
συνεχώς µέσα από την οργάνωση, την καθοδήγηση µέσα από τη διατύπωση
σωστών θέσεων και τη διεξαγωγή των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων του
λαού. Το 22ο Συνέδριο υπογραµµίζει την ανάγκη πιο οργανωµένης και πιο
µεθοδικής παρουσίας και παρέµβασης σε µαζικούς φορείς ώστε να συµβάλουµε
ακόµα περισσότερο στο σηµαντικό έργο που επιτελούν
2. Σήµερα σε συνθήκες βαθιάς οικονοµικής κρίσης, στις συνθήκες της
νεοφιλελεύθερης συντηρητικής διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ, όπου γίνεται
προσπάθεια βίαιης αναδιανοµής του πλούτου σε βάρος των εργαζοµένων και
των λαϊκών στρωµάτων η οποία ταυτίζεται πλήρως µε τις πολιτικές του
µνηµονίου, το Κίνηµα των Εργαζοµένων βρίσκεται µπροστά σε ακόµα πιο
δύσκολες καταστάσεις. Ο συσχετισµός δυνάµεων µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας
αλλάζει δραµατικά σε βάρος της εργασίας. Υπάρχει ταύτιση πολιτικών και στόχων
µεταξύ κυβέρνησης και µεγάλου κεφαλαίου. Το ΑΚΕΛ ως το Κόµµα των
Εργαζοµένων της Κύπρου θα αναβαθµίσει τη δράση του έχοντας ως επίκεντρο
την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και να παλεύει µαζί µε τους
εργαζόµενους και το συνδικαλιστικό τους κίνηµα, µε επικεφαλής την ταξική
συνδικαλιστική οργάνωση της ΠΕΟ, για την προστασία, την επανάκτηση και τη
διεύρυνση αυτών των κατακτήσεων.
3. Το οργανωµένο Αγροτικό Κίνηµα αποτελεί µια από τις κινητήριες δυνάµεις της
κοινωνίας και στις σηµερινές συνθήκες η αναβάθµιση του ρόλου του είναι πολύ
σηµαντική για την οικονοµία και γενικά για την κοινωνία. Γι’ αυτό θα πρέπει να
εργαστούµε συστηµατικά για την περαιτέρω συµµετοχή του Αγροτικού Κινήµατος
στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν την αγροτική πολιτική. Το ΑΚΕΛ θα
συνεχίζει να στηρίζει τον αγροτικό κόσµο, αναλαµβάνοντας ακόµα περισσότερες
πρωτοβουλίες περιορισµού των εκµεταλλευτικών κατεστηµένων. Θα είναι πάντα
αρωγός στις προσπάθειες του αγροτικού κινήµατος στην πρωτοπορία του οποίου
βρίσκεται η ΕΚΑ.
4. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και η εγκληµατική πολιτική του τραπεζικού
συστήµατος της Κύπρου, έχουν επιφέρει καίρια πλήγµατα στη ραχοκοκαλιά της
κυπριακής οικονοµίας, την οποία αποτελούν οι µικρές και µεσαίες, οικογενειακές
ως επί το πλείστον, επιχειρήσεις. Το ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα
µεσαία στρώµατα και να υπερασπίζεται τα συµφέροντα τους απέναντι στην πίεση
που αισθάνονται από το µεγάλο κεφάλαιο.
5. Το ΑΚΕΛ είναι το Κόµµα της Νεολαίας στην πράξη και αυτό αποδεικνύεται από
την ίδια τη ζωή. Αποδεικνύεται από τους µακρούς και συνεχείς αγώνες που
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δώσαµε και τις κατακτήσεις που πετύχαµε µαζί και για τη νέα γενιά. Η Αριστερά
ταυτίζεται µε τα οράµατα της νέας γενιάς για µια κοινωνία που θα διασφαλίζει το
δικαίωµα στη µόρφωση και στην εργασία, θα διασφαλίζει το µέλλον των νέων και
θα αξιοποιεί την προσφορά τους, χωρίς να κουρελιάζει τα όνειρα και την
αξιοπρέπεια τους. Αιχµή του δόρατος του ΑΚΕΛ και εµπροσθοφυλακή της
παρέµβασης του ανάµεσα στη νεολαία, αποτελεί διαχρονικά η ΕΔΟΝ η οποία µε
την πλούσια και πολυεπίπεδη δράση της έχει καταξιωθεί ως η αγωνιστική
πρωτοπορία της νέας γενιάς. Το ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει να είναι συνοδοιπόρος
και συναγωνιστής στους αγώνες των νέων και του οργανωµένου νεολαιίστικου
κινήµατος µε µπροστάρη την ΕΔΟΝ.
6. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη από την πρώτη της µέρα επιβεβαίωσε ότι ο
συντηρητισµός και ο νεοφιλελευθερισµός της δεξιάς είναι αντίπαλος των
γυναικών και των αιτηµάτων τους. Το ΑΚΕΛ έχει συµβάλει όσο καµιά άλλη
δύναµη στην υπόθεση της χειραφέτησης της γυναίκας. Αναγνωρίζει ότι η
διασφάλισης της ισοτιµίας και των δικαιωµάτων των γυναικών σε όλες τις
εκφάνσεις της κοινωνικής και δηµόσιας ζωής είναι υπόθεση όλων και θα
συνεχίσει να στηρίζει έµπρακτα τους αγώνες του γυναικείου κινήµατος µε
επικεφαλής την ΠΟΓΟ.
7. Το ΑΚΕΛ θεωρεί τον Συνεργατισµό µια σοβαρή κοινωνική κατάκτηση του λαού
µας και ως τέτοια θα την υπερασπίζεται. Οι κυβερνητικές πολιτικές δυστυχώς
δηµιουργούν συνθήκες συρρίκνωσης του Κινήµατος των Συνεργατιστών και
αποδυναµώνουν τη συνεργατική ιδέα. Η αναζωπύρωση όλων εκείνων των
χαρακτηριστικών που συνέδεαν τον Συνεργατισµό µε το λαό, η ανάκτηση του
κινηµατικού του χαρακτήρα µέσα από τη λαϊκή συµµετοχή σε όλο το φάσµα των
δραστηριοτήτων του, αποτελεί προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ.
8. Το ΑΚΕΛ βρίσκεται δίπλα στον προσφυγικό κόσµο και παλεύει για τα δίκαια του
από την πρώτη στιγµή της προσφυγιάς. Η ενεργός συµµετοχή των προσφύγων
στη διαδικασία ανάδειξης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και ιδιαίτερα
στη διεκδίκηση λύσεων σ’ αυτά τα προβλήµατα, είναι σηµαντική προτεραιότητα
για το Κόµµα µας και βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και ενίσχυση του
ρόλου του Προσφυγικού Κινήµατος. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει τον
προσφυγικό κόσµο στην πάλη για την επίλυση των προσφυγικών προβληµάτων
και την κατοχύρωση του δικαιώµατος της επιστροφής στις εστίες και τις
περιουσίες τους.
9. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει αποφασιστικά τους εγκλωβισµένους µας στον
αγώνα τους για αποτροπή της διχοτόµησης, για επανένωση της πατρίδας µας και
επιστροφή των παιδιών τους και των προσφύγων µας στα σπίτια και τις
περιουσίες τους
10. Τα τελευταία χρόνια, η κοινωνική οµάδα των συνταξιούχων έχει οργανωθεί
ιδιαίτερα αποτελεσµατικά µέσα από την ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ χτίζοντας έτσι ένα µαζικό,
µαχητικό, διεκδικητικό κίνηµα στο οποίο δραστηριοποιούνται χιλιάδες άτοµα.
Έχοντας υπόψιν την επίθεση που δέχονται οι κατακτήσεις των συνταξιούχων ως
αποτέλεσµα των πολιτικών λιτότητας και συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους,
το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει αποφασιστικά τους αγώνες τους µε στόχο τη
λήψη µέτρων που να διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωµένων και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Θα συνεχίσει να διεκδικεί την
αποκατάσταση των δικαιωµάτων και ωφεληµάτων τους τα οποία έχουν
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συρρικνωθεί σοβαρά αυτή την περίοδο του µνηµονίου και της νεοφιλελεύθερης
διακυβέρνησης του τόπου.
11. Οι πολιτικές σκληρής δηµοσιονοµικής λιτότητας και οι περικοπές στις κοινωνικές
παροχές που προνοούνται µέσα στο µνηµόνιο και εφαρµόζονται από την
κυβέρνηση, έχουν πλήξει τις πολύτεκνες, τις τρίτεκνες και τις µονογονεϊκές
οικογένειες. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγώνες των πολύτεκνων και
τρίτεκνων οικογενειών και να εργάζεται για τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης
οικογενειακής και δηµογραφικής πολιτικής.
12. Το Κίνηµα των οργανωµένων γονιών έχει κατακτήσει µια πολύ σηµαντική
θεσµοθετηµένη παρέµβαση σε διαφόρους φορείς της πολιτείας και της κοινωνίας
των οποίων το αντικείµενο έχει σχέση µε τα παιδιά και τους µαθητές. Το ΑΚΕΛ
εκτιµώντας τη διαχρονική προσφορά τους θα συνεχίσει να στηρίζει τη δράση
τους.
13. Η ραγδαία ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών στον τόπο µας τα τελευταία
χρόνια και οι εξελίξεις στην κυπριακή οικονοµία έχουν αναβαθµίσει κατά πολύ το
ρόλο και την απήχηση αριθµού επαγγελµατικών συνδέσµων. Το Κόµµα θα
πρέπει να διαµορφώσει µια στενή και αµφίδροµη σχέση µε τους φορείς αυτούς.
14. Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχουν δηµιουργηθεί αρκετές οργανώσεις, οι
οποίες έχουν ως άξονα δραστηριοποίησης είτε προβλήµατα που απασχολούν
συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού είτε τη γενικότερη κοινωνική προσφορά
και στήριξη προς ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Η ενίσχυση της σχέσης του
ΑΚΕΛ µε τα κοινωνικά κινήµατα περνά µέσα από το ρόλο και την ενεργό
συµµετοχή των ΑΚΕΛιστών σ’ αυτά. Το ΑΚΕΛ χρειάζεται να έχει µια σταθερή,
δηµιουργική και αµφίδροµη σχέση µε τα κοινωνικά κινήµατα και τις εξειδικευµένες
οργανώσεις.
15. Τα ιδανικά του Κινήµατος Ειρήνης και Αλληλεγγύης ταυτίζονται απόλυτα µε τα
ιδανικά της Αριστεράς. Χρέος µας είναι να µαζικοποιηθεί και να πλατύνει το
Κίνηµα Ειρήνης, αναπτύσσοντας πλούσια και αγωνιστική δράση σε όλους τους
τοµείς της κοινωνίας και της ζωής. Να δοθεί πλούσιο περιεχόµενο δράσης σε
µέλη και φίλους του ΠΣΕ, έτσι που να καταστούν πραγµατικά ενεργοί
φιλειρηνιστές.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεθνείς εξελίξεις
1. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ συνέρχεται µέσα σε συνθήκες γενικευµένης
καπιταλιστικής κρίσης. Η κρίση του συστήµατος έχει ως αποτέλεσµα τη βαθιά
όξυνση των αντιθέσεων και των ανταγωνισµών ανάµεσα στα ισχυρά κέντρα του
πλανήτη, την όξυνση των ταξικών αντιθέσεων µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας.
2. Την ίδια ώρα που πληθαίνουν οι εστίες πολεµικής έντασης, εµπεδώνεται
περαιτέρω η κατάφωρη καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου, η επικράτηση των
δύο µέτρων και δύο σταθµών και εντείνεται η µεθόδευση για ποδηγέτηση και
υποκατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις του ΟΗΕ από ΗΠΑ-Βρετανία και το
ΝΑΤΟ. Το οπλοστάσιο του διεθνούς ιµπεριαλισµού ενισχύεται από ένα
εκτεταµένο δίκτυο παρακολουθήσεων εκατοµµυρίων πολιτών ανά τον κόσµο,
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τους τροµονόµους της Ε.Ε. και την περιστολή δηµοκρατικών ελευθεριών και
δικαιωµάτων σε µια σειρά χώρες.
3. Ο φασισµός, οι ακραίες αντιδραστικές, ρατσιστικές οργανώσεις βρίσκονται σε
άνοδο, συσκοτίζοντας µε τον δήθεν αντισυστηµικό τους λόγο τις αιτίες της
εκµετάλλευσης και της κρίσης. Στηρίζονται έµµεσα ή και άµεσα (π.χ. Ουκρανία)
από το διεθνές κατεστηµένο, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για να αλλάξουν
το περιφερειακό και τοπικό ισοζύγιο δυνάµεων όταν αυτό δεν βολεύει.
4. Θέση του 22ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ είναι ότι ο θρησκευτικός φανατισµός, ο
εθνικισµός-σοβινισµός, ο φασισµός, η υποδαύλιση ιδεολογηµάτων περί
«πολέµου των πολιτισµών», αποτελούν εργαλεία για τη χειραγώγηση των µαζών
προκειµένου να επιτευχθεί η συµµετοχή ή συναίνεσή τους σε ιµπεριαλιστικές
επιδιώξεις, καθώς και για την καταστολή κάθε πολιτικής και λαϊκής δύναµης
αντίδρασης.
5.

Ο αντικοµµουνισµός και η επιχείρηση εξίσωσης φασισµού-κοµµουνισµού
αποτελεί επίσης στρατηγική επιλογή των εθνικών και υπερεθνικών κέντρων
εξουσίας, προκειµένου να απωθήσουν τις λαϊκές µάζες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά,
από την κοµµουνιστική Αριστερά, τη δύναµη εκείνη που µπορεί να οργανώσει και
να προσανατολίσει ορθά και αποτελεσµατικά τους αγώνες. Συνδεδεµένη είναι και
η θεωρία των δύο άκρων µε την ανερχόµενη τάση ιστορικού αναθεωρητισµού
προκειµένου να διαγραφούν από τη συλλογική µνήµη της ανθρωπότητας τα
εγκλήµατα που έχουν τη σφραγίδα του ιµπεριαλισµού και του φασισµού, οι
ιστορικές εµπειρίες από τη δύναµη που µπορούν να έχουν οι λαϊκοί αγώνες, αλλά
και η προσφορά του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος.

6. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ:
-

Επαναβεβαιώνει την προσήλωση του Κόµµατος στην προάσπιση και
κατίσχυση του διεθνούς δικαίου, την τήρηση του Καταστατικού Χάρτη του
ΟΗΕ έναντι στις µονοµερείς επεµβάσεις των ιµπεριαλιστών, την κατάργηση
του ΝΑΤΟ και την αποστρατιωτικοποίηση της εξωτερικής δράσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-

Αντιτάσσεται στη στόχευση της κυβέρνησης Αναστασιάδη για ένταξη της
Κύπρου στο ΝΑΤΟ είτε στο πρόγραµµα του, τον «Συνεταιρισµό για την
Ειρήνη», γεγονός που θα οδηγήσει σε νέες περιπέτειες τόσο το λαό µας όσο
και την υπόθεση λύσης του κυπριακού προβλήµατος.

-

Αντιτάσσεται στη χρήση της Κύπρου από τους Βρετανούς και γενικά το ΝΑΤΟ
ως στρατιωτικού και κατασκοπευτικού ορµητηρίου για τη Μέση Ανατολή,
γεγονός που υπονοµεύει την ανεξαρτησία και ενδυναµώνει τους κινδύνους
για τη χώρα µας. Επαναβεβαιώνει το στόχο για την κατάργηση των
βρετανικών βάσεων.

-

Το ΑΚΕΛ τάσσεται αποφασιστικά εναντίον της οικοδόµησης πυρηνικών
σταθµών και ιδιαίτερα του πυρηνικού σταθµού που προωθεί η Τουρκία στο
Ακκουγιου. Η πιθανή διαρροή πυρηνικής ενέργειας από το σταθµό, που θα
χτιστεί σε µια σεισµογενή περιοχή, θα αποβεί καταστροφική για ολόκληρη της
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η Κύπρος
ασφαλώς δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Απαιτούµε και αγωνιζόµαστε για έναν
κόσµο και µια Μεσόγειο απαλλαγµένους από πυρηνικούς σταθµούς και
πυρηνικά όπλα.
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-

Επαναβεβαιώνει ότι το Κόµµα θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε οι λαοί της
περιοχής να εντείνουν τους αγώνες τους για ειρήνη και ασφάλεια, για
απαλλαγή των χωρών από τις ιµπεριαλιστικές εξαρτήσεις, για να ανήκει ο
φυσικός πλούτος στους ίδιους και όχι στα µονοπώλια, για ελευθερία,
δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Σηµαντικό στόχο για το φιλειρηνικό
κίνηµα της περιοχής αποτελεί η ανακήρυξη της Μέσης Ανατολής σε περιοχή
ελεύθερη από όπλα µαζικής καταστροφής.

-

Επαναβεβαιώνει την ετοιµότητα του Κόµµατος να εντείνει τη διαφώτιση του
λαού και την πάλη του σχετικά µε την άνοδο αντιδραστικών και
νεοφασιστικών δυνάµεων στην Ευρώπη και εκφράζει την αλληλεγγύη του
στα υπό διωγµό κοµµουνιστικά κόµµατα και οργανώσεις και αγωνίζεται να
αποφευχθεί το ιστορικό πισωγύρισµα, τόσο τοπικά όσο και στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή Ένωση
1. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει τη θέση του Κόµµατος ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια προχωρηµένη µορφή πολιτικο-οικονοµικής
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης. Η επιβολή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η
θεσµοθέτηση της Ενιαίας Οικονοµικής Διακυβέρνησης, η Τραπεζική Ένωση, η
πολιτική της λιτότητας και η υιοθέτηση σειράς πακέτων στην κατεύθυνση µιας
ενιαίας πολιτικής των κρατών-µελών υπό τον έλεγχο της Ε.Ε. και του λεγόµενου
Διευθυντηρίου των Βρυξελλών, θεσµοθετούν το νεοφιλελευθερισµό,
αποδυναµώνουν τον κοινωνικό ρόλο του κράτους, ενισχύουν το έδαφος για
επιθέσεις σε εργασιακά δικαιώµατα και στο δηµόσιο πλούτο, ενισχύουν την
κερδοσκοπία και το ρόλο των πολυεθνικών µονοπωλίων και των ισχυρών
κρατών. Περαιτέρω, η θεσµοθετηµένη συνεργασία της Ε.Ε. µε το ΔΝΤ, οξύνει τον
αντιλαϊκό χαρακτήρα των πολιτικών της Ένωσης και υποτάσσει εντονότερα τους
λαούς, πρώτιστα της περιφέρειας.
2. Μια από τις σηµαντικότερες εξελίξεις αποτελεί η δροµολογούµενη συνοµολόγηση
της Διατλαντικής Εµπορικής και Επενδυτικής Σχέσης (ΔΕΕΣ-TTIP) µεταξύ ΗΠΑ
και ΕΕ. Η ΔΕΕΣ-TTIP θα καταργήσει κάθε φραγµό στη δράση των πολυεθνικών,
διαµορφώνοντας µια ενιαία ευρωατλαντική αγορά, ένα «οικονοµικό ΝΑΤΟ». Το
ΑΚΕΛ και άλλες δυνάµεις αντιτάσσονται αποφασιστικά σε µια τέτοιου χαρακτήρα
συµφωνία.
3. Με πρόσχηµα την «καταπολέµηση» της τροµοκρατίας, αλλά µε πραγµατικό
στόχο τον απόλυτο έλεγχο και την καταστολή κάθε ουσιαστικής αµφισβήτησης,
που προέρχεται πρωτίστως από τα αριστερά κινήµατα, το ευρωπαϊκό
κατεστηµένο επενδύει στην αλλοτρίωση της κοινωνικής συνείδησης. Στο όνοµα
της πάταξης της τροµοκρατίας αντιδηµοκρατικοί νόµοι προωθούνται εδώ και
χρόνια.
4. H µετατροπή της ευρωπαϊκής ηπείρου σε ένα περίκλειστο «φρούριο» µε
δικαίωµα πρόσβασης µόνο σε «χρήσιµους» οικονοµικούς µετανάστες, που δεν
ενοχλείται από τους χιλιάδες κατατρεγµένους από πολέµους και πείνα που
πνίγονται στη Μεσόγειο, είναι καταθλιπτική. Η άρνηση της Ε.Ε. και των
κυβερνήσεων των κρατών-µελών της να αντιµετωπίσουν τα γενεσιουργά αίτια
της µετανάστευσης, τους καθιστούν συνένοχους για την ποικιλότροπη
θυµατοποίηση των µεταναστών και προσφύγων.
5. Στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής είναι εµφανής η στρατιωτικοποίηση των
διεθνών σχέσεων, µε την ενσωµάτωση σε νόµο του δόγµατος του λεγόµενου
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προληπτικού πολέµου, της αυξανόµενης σύζευξης και συνέργειας µεταξύ Ε.Ε.ΝΑΤΟ, κοινών στοχεύσεων και εναλλαγής µέσων επιβολής της νέας τάξης
πραγµάτων σε τρίτες χώρες. Δισεκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό της
Ε.Ε. και των κρατών-µελών σπαταλούνται σε εξοπλιστικά προγράµµατα και
στρατιωτικές αποστολές, την ίδια στιγµή που άλλες δαπάνες, κύρια κοινωνικές
και αναπτυξιακές, περικόπτονται.
6. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ υπογραµµίζει ότι αυτή η Ε.Ε. των µονοπωλίων είναι
µακριά από το δικό µας όραµα και το όραµα των συνεπών Αριστερών δυνάµεων
µέσα στην Ε.Ε. και ευρύτερα, για µια Ευρώπη των λαών, των εργαζοµένων, της
αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει
να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και να αντιµάχεται τον
νεοφιλελευθερισµό µέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οµάδα της
Αριστεράς της οποίας είναι ενεργό µέλος. Θα συνεχίσουµε να εκτιµούµε και να
αξιοποιούµε κάθε τι το θετικό που έρχεται από την Ε.Ε. ταυτόχρονα όµως θα
συνεχίσουµε να αντιπαλεύουµε ότι αντιµάχεται τις δικές µας αξίες. Το ΑΚΕΛ θα
συνεχίσει να αναπτύσσει σχέσεις µε τα θεσµικά όργανα και τις πολιτικές και
κοινωνικές δυνάµεις στην Ε.Ε. Κύριο µέληµα της συµµετοχής του ΑΚΕΛ στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι είναι και παραµένει η προώθηση της υπόθεσης της
Κύπρου.
Κυπριακό πρόβληµα
1. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόµµατος ότι το
Κυπριακό είναι πρωτίστως διεθνές πρόβληµα εισβολής, κατοχής, παράνοµου
εποικισµού, εθνικού ξεκαθαρίσµατος και ξένων επεµβάσεων. Ταυτόχρονα, το
Κυπριακό έχει την εσωτερική πτυχή του που αφορά τις σχέσεις των δυο
κοινοτήτων. Ως ΑΚΕΛ εκτιµούµε ότι η όποια υποβάθµιση και παραγνώριση είτε
της διεθνούς πτυχής είτε της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού, θα ήταν
ολέθρια.
2. Ο αγγλοαµερικανικός και γενικά ο νατοϊκός ιµπεριαλισµός µε τις επεµβάσεις και
συνοµωσίες του σε βάρος της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας και µε
την ανοχή ακόµα και στήριξη που διαχρονικά επέδειξε προς την τουρκική
πολιτική, φέρει ασήκωτες ευθύνες για τη δηµιουργία και διαιώνιση του Κυπριακού
προβλήµατος. Την κύρια ευθύνη για τη µη επίλυση του προβλήµατος φέρει η
Τουρκία, η οποία ακολούθησε και συνεχίζει να ακολουθεί επεκτατική πολιτική
έναντι της Κύπρου. Στη συνοµωσία κατά της Κύπρου ιδιαίτερα επαίσχυντο ρόλο
διαδραµάτισε η Χούντα των Αθηνών και η εκ των έσω υπόσκαψη της Κυπριακής
Δηµοκρατίας από τις εθνικιστικές σοβινιστικές δυνάµεις και στις δυο κοινότητες
και ιδιαίτερα η προδοτική, φασιστική δράση της ΕΟΚΑ Β΄ και της ΤΜΤ. Η
παραδοχή και καταδίκη των εγκληµάτων του φασισµού και του εθνικισµούσοβινισµού σε βάρος και των δυο κοινοτήτων συνιστά την απαραίτητη κάθαρση
προκειµένου να οικοδοµηθούν οι σχέσεις Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων στη βάση του
αµοιβαίου σεβασµού. Το Συνέδριο θεωρεί τίτλο τιµής για το ΑΚΕΛ το γεγονός ότι
το Κόµµα αγωνίστηκε µε συνέπεια και αποφασιστικότητα ενάντια στις ξένες
επιβουλές και στην προδοτική δράση της φασιστικής ακροδεξιάς.
3. Η κατοχική Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει απροκάλυπτα την ανεξαρτησία και
την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Παράλληλα, οι επεκτατικές
της επιδιώξεις προεκτείνονται στην αµφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωµάτων της
Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορούν την εκµετάλλευση των φυσικών της
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πόρων στην Αποκλειστική Οικονοµική της Ζώνη. Συνεχίζει να καταπατά βασικές
αρχές του διεθνούς δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, σωρεία
ψηφισµάτων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συµβουλίου
Ασφαλείας, τις αρχές και αξίες τις οποίες επικαλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα
θεµελιώδη δικαιώµατα και τις βασικές ελευθερίες του συνόλου του κυπριακού
λαού.
4. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει ότι στρατηγικός µας στόχος
παραµένει η λειτουργική και βιώσιµη λύση του Κυπριακού µε τη µετεξέλιξη της
Κυπριακής Δηµοκρατίας σε δικοινοτική, διζωνική οµοσπονδία µε πολιτική
ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ. Η λύση του Κυπριακού, όπως επαναβεβαιώθηκε και µέσα από τα κοινά
ανακοινωθέντα Χριστόφια - Ταλάτ της 23ης Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008, θα
πρέπει να προνοεί για ένα κράτος µε µια και µόνη κυριαρχία, µια διεθνή
προσωπικότητα και µια ιθαγένεια.
5. Η λύση πρέπει επίσης να προνοεί:
-

Τον τερµατισµό της κατοχής, την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών
στρατευµάτων και τον τερµατισµό του εποικισµού.

-

Την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της
Κυπριακής Δηµοκρατίας, καθώς και την αποκατάσταση της ενότητας του
κράτους, του λαού, των θεσµών και της οικονοµίας.

-

Την κατάργηση των όποιων επεµβατικών δικαιωµάτων και του
αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγυήσεων.

-

Τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και βασικών ελευθεριών όλων
των Κυπρίων, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος επιστροφής και
περιουσίας των προσφύγων και των νόµιµων ιδιοκτητών.

-

Την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας.

6. Τυχόν εγκατάλειψη του συµβιβασµού που συµφωνήθηκε µεταξύ ελληνοκυπρίων
και τουρκοκυπρίων από το 1977 για λύση δικοινοτικής διζωνικής οµοσπονδίας θα
έδινε άλλοθι στην Τουρκία, θα στερούσε την Κύπρο από ερείσµατα στο διεθνή και
ευρωπαϊκό χώρο, θα έστελλε λανθασµένα µηνύµατα στους Τουρκοκύπριους
συµπατριώτες µας και θα µας έφερνε πιο κοντά στη διχοτόµηση. Η προσήλωση
σε θέσεις αρχών, οι οποίες εδράζονται στο διεθνές δίκαιο, δεν έχει επιτρέψει την
οριστική εδραίωση των κατοχικών διχοτοµικών τετελεσµένων και την επιβολή της
όποιας απαράδεκτης λύσης από τρίτους.
7. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναλαµβάνει ότι για τη λύση του Κυπριακού δεν
υπάρχει άλλος δρόµος από τις διακοινοτικές συνοµιλίες στο πλαίσιο και υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ. Μια συνολική λύση του Κυπριακού, το περιεχόµενο της οποίας
θα συµφωνηθεί σε επίπεδο ηγετών, θα πρέπει να κριθεί στη συνέχεια από το λαό
µέσα από ταυτόχρονα ξεχωριστά δηµοψηφίσµατα στις δύο κοινότητες. Οι δε
διεθνείς πτυχές του Κυπριακού θα πρέπει να συµφωνηθούν στο πλαίσιο
Διεθνούς Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, µε τη συµµετοχή των πέντε
Μόνιµων Μελών του Συµβουλίου Ασφαλείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Κυπριακής Δηµοκρατίας, των εγγυητριών δυνάµεων και των δυο κοινοτήτων.
8. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ υπογραµµίζει ότι η παθητική παρέλευση του χρόνου,
ανέκαθεν εξυπηρετούσε την Άγκυρα. Το συνέδριο απορρίπτει κατηγορηµατικά τις
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θεωρίες που παραπέµπουν σε λύση σε βάθος χρόνου. Όποτε η Κύπρος
καθοδηγήθηκε από παρόµοιες αντιλήψεις οδηγήθηκε σε χειρότερες περιπέτειες
και πισωγυρίσµατα. Την ίδια ώρα όµως που διαπιστώνουµε την κρισιµότητα του
παράγοντα χρόνου, για το ΑΚΕΛ καθοριστικό κριτήριο των ενεργειών, της
πολιτικής και των συνεργασιών του είναι το περιεχόµενο της λύσης.
9. Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της
Κυπριακής Δηµοκρατίας συνιστά ένα νέο σοβαρό κίνητρο για λύση τόσο για τις
δύο κοινότητες, όσο και για την ίδια την Τουρκία. Η οικονοµική ανάκαµψη και
ανάπτυξη της Κύπρου θα διευκολυνθεί σηµαντικά µε τη λύση του Κυπριακού.
Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι χάριν της οικονοµικής ανάπτυξης θα αποδεχτούµε
την επιβολή της όποιας λύσης. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει τη
θέση ότι οι ενεργειακές συµµαχίες της Κύπρου πρέπει να έχουν ως γνώµονα την
εξυπηρέτηση όχι ξένων συµφερόντων, αλλά του πραγµατικού συµφέροντος του
λαού µας.
10. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ χαιρετίζει και καλωσορίζει την επανέναρξη των
διαπραγµατεύσεων για λύση του Κυπριακού, οι οποίες ευχόµαστε αυτή τη φορά,
να έχουν θετική κατάληξη και να οδηγήσουν σε απελευθέρωση και επανένωση
της πατρίδας και του λαού µας. Το παράθυρο ευκαιρίας που έχει ανοίξει, ιδιαίτερα
µετά την εκλογή του Μουσταφά Ακιντζί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, θα πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης οφείλει
να επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια στο στρατηγικό στόχο της λύσης διζωνικής
δικοινοτικής οµοσπονδίας και τη µεγαλύτερη δυνατή συλλογικότητα στους
χειρισµούς. Οφείλει ακόµα να συνεχίσει τις συνοµιλίες από εκεί που έµειναν µε
τις συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ, που έφεραν τρία κεφάλαια του Κυπριακού σε
ακτίνα συµφωνίας. Η ίδια η ζωή απέδειξε ήδη ότι, η εξ υπαρχής διαπραγµάτευση
οδήγησε σε µια ατέρµονη διαδικασία και διαφοροποίηση των συγκλίσεων προς
το χειρότερο.
Τουρκοκυπριακή κοινότητα και Επαναπροσέγγιση
1. Το ΑΚΕΛ, ένεκα του ταξικού του χαρακτήρα είναι κόµµα του συνόλου της
εργατικής τάξης, ανεξαρτήτως κοινοτικής καταγωγής. Ενεκα των ιδιαζουσών
συνθηκών που δηµιούργησε η κατοχή και ο διαχωρισµός, αποδίδει ξεχωριστή
σ η µ α σ ί α σ τ ο υ ς Το υ ρ κ ο κ ύ π ρ ι ο υ ς ε ρ γ α ζό µ ε ν ο υ ς κ α θ ώ ς κ α ι σ τ η ν
επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
2. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκφράζει εκτίµηση και σεβασµό προς εκείνες τις
πατριωτικές δυνάµεις των Τ/κυπρίων οι οποίες παραµένουν συνεπείς στη λύση
διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας και αγωνίζονται για την επίτευξη αυτής της
λύσης.
3. Σήµερα, η τ/κυπριακή κοινότητα βρίσκεται αντιµέτωπη µε διάφορες απειλές
ενάντια στην κοινοτική της ύπαρξη. Η τουρκική κυβέρνηση επιβάλλει µέτρα που
προωθούν την ενσωµάτωση των κατεχοµένων στην Τουρκία, θέτουν υπό
αµφισβήτηση τον πολιτικό ρόλο των Τουρκοκυπρίων και διαβρώνουν τον κοσµικό
χαρακτήρα της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται
για τη διεύρυνση των σχέσεων ανάµεσα στις δύο κοινότητες σε όλους τους
τοµείς.
4. Η αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που διαδραµατίζει η Άγκυρα σε καµιά
περίπτωση δεν σηµαίνει παραγνώριση του ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η
τ/κυπριακή κοινότητα και οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις που παραµένουν
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συνεπείς στην λύση οµοσπονδίας. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να
αναπτύσσει σχέσεις φιλίας, αµοιβαίου σεβασµού και κατανόησης µε την
τουρκοκυπριακή κοινότητα και θα συνεχίσει να ενδυναµώνει τους δεσµούς του µε
κόµµατα και οργανωµένα σύνολα που αγωνίζονται για οµοσπονδιακή λύση του
Κυπριακού και για επανένωση της πατρίδας και του λαού µας, µε σεβασµό στη
διαφορετικότητα και την αυτοτέλεια τους.
5. Η πολιτική της επαναπροσέγγισης και η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής
συµβίωσης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για εξοµάλυνση των σχέσεων των
δύο κοινοτήτων, για την εξεύρεση λύσης και για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας
της λύσης που θα συµφωνηθεί.
6. Ο εθνικισµός-σοβινισµός στάθηκε πάντα ο κακός δαίµονας της Κύπρου και το
όχηµα µε το οποίο υλοποιούνταν οι ξένες επιβουλές σε βάρος της χώρας µας. Το
ΑΚΕΛ θα παραµείνει σταθερός και ανυποχώρητος πολέµιος του εθνικισµούσοβινισµού και όλων εκείνων των ιδεολογηµάτων της Ακροδεξιάς που
καλλιεργούν το µίσος ανάµεσα στις δύο κοινότητες. Θα στηρίξει µε όλες του τις
δυνάµεις την καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συµβίωσης, τόσο στο επίπεδο
της εκπαίδευσης όσο και ευρύτερα στο επίπεδο της κοινωνίας.
7. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκτιµά ότι σε αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται:
-

Να εργαστούµε πιο συστηµατικά για τη δηµιουργία ενός κοινού, µαζικού
κινήµατος ειρηνικού αγώνα για τη λύση του Κυπριακού µε τα πιο
προοδευτικά µέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το κίνηµα αυτό θα
στοχεύσει να δηµιουργήσει πολιτικό κόστος στις δυνάµεις της µη λύσης και
στις δυνάµεις που επιδιώκουν λύση σύµφωνη µε ξένα προς την Κύπρο
συµφέροντα.

-

Να οικοδοµήσουµε συµµαχίες και συνεργασίες ανάµεσα σε δυνάµεις στην
κυπριακή κοινωνία που αγωνίζονται για την επανένωση του τόπου και
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της επαναπροσέγγισης, αναγνωρίζοντας ότι
αρκετές φορές διαφέρουν οι αφετηρίες και οι προσεγγίσεις µας.

Οικονοµία
1. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, η οποία αποτελεί δοµική κρίση του
καπιταλιστικού συστήµατος, εξακολουθεί να ταλανίζει τον πλανήτη. Η επιβολή του
νεοφιλελευθερισµού σε παγκόσµια κλίµακα ως του βασικού µοντέλου
οικονοµικής πολιτικής έχει ως αποτέλεσµα η οικονοµική κρίση να προσλάβει
πρωτόγνωρες διαστάσεις τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς το εύρος
της.
2. Ο νεοφιλελευθερισµός έχει κυριαρχήσει στις πολιτικές που εφαρµόζονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, µε πιο βίαιη έκφραση τις
πολιτικές που επιβάλλονται στους λαούς των χωρών, οι οποίες έχουν υπογράψει
Μνηµόνιο Συναντίληψης µε την Τρόικα. Πολιτικές που επικεντρώνονται στη
συρρίκνωση του δηµοσίου τοµέα, στο ξήλωµα του κοινωνικού κράτους και στην
επίθεση ενάντια στους µισθούς, στα δικαιώµατα και στις κατακτήσεις των
εργαζοµένων.
3. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει την εκτίµηση ότι η βαθιά ύφεση στην
κυπριακή οικονοµία προήλθε κυρίως λόγω της επίδρασης της παγκόσµιας
καπιταλιστικής κρίσης σε συνδυασµό µε την εγγενή στον καπιταλισµό απληστία
του τραπεζικού συστήµατος και των εγκληµατικών ενεργειών διευθυντικών
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στελεχών και διοικήσεων των τραπεζών και της απουσίας ουσιαστικής εποπτείας
από την Κεντρική Τράπεζα. Η ύφεση επιδεινώθηκε δραµατικά µετά τις αποφάσεις
Αναστασιάδη – Eurogroup του Μάρτη του 2013.
4. Οι κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις στη χώρα µας καθορίζονται από την εφαρµογή
του Μνηµονίου, το οποίο συµφωνήθηκε µε την Τρόικα από την κυβέρνηση
Αναστασιάδη. Η φιλοσοφία του Μνηµονίου εδράζεται στις καταστροφικές
συνταγές της λιτότητας που οδηγεί στην πράξη σε ακόµα βαθύτερη ύφεση
αποκλείοντας την ανάπτυξη. Η εφαρµογή των προνοιών του Μνηµονίου οδήγησε
σε βαθύτερη ύφεση, κλείσιµο χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, κατακόρυφη
αύξηση της ανεργίας, περικοπές σε µισθούς, συντάξεις και ωφελήµατα,
φτωχοποίηση του κυπριακού λαού και υπόσκαψη του κοινωνικού κράτους.
5. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκτιµά ότι αντιλαϊκές κοινωνικο-οικονοµικές πολιτικές
της κυβέρνησης θα ενταθούν µέσω της προώθησης των ούτω καλούµενων
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Στην πράξη πρόκειται για πλήρη απορρύθµιση
που δεν βελτιώνει την οικονοµία προς όφελος της κοινωνίας, αλλά στοχεύει στο
ξεπούληµα του δηµοσίου πλούτου, στην περαιτέρω αναδιανοµή του εθνικού
εισοδήµατος προς όφελος του κεφαλαίου και στην υπόσκαψη των εργασιακών
σχέσεων. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι αποφάσεις για ιδιωτικοποίηση των
ηµικρατικών οργανισµών, οι εκποιήσεις κατοικιών, οι αλλαγές στην Παιδεία, το
ξεπούληµα της δηµόσιας Υγείας σε ιδιωτικά συµφέροντα κ.ά.
6. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ θεωρεί αναγκαία και επιβεβληµένη τη συνολική
απεµπλοκή από τις πολιτικές του Μνηµονίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα
αναπτύξει πρωτοβουλίες για κοινούς προβληµατισµούς προς τις αριστερές
δυνάµεις χωρών της Ευρώπης και κυρίως του ευρωπαϊκού νότου. Ταυτόχρονα,
θα συνεχίσουµε να εξετάζουµε κάθε εναλλακτική επιλογή που θα συµβάλει στον
περιορισµό των αρνητικών συνεπειών στην κυπριακή κοινωνία. Επικεντρώνουµε
την προσοχή µας στην πιο δίκαιη κατανοµή των οικονοµικών και κοινωνικών
βαρών µε προτάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση και
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
7. Βασική προϋπόθεση για να µπορέσει η χώρα να ξαναµπεί σε πορεία ανάπτυξης
είναι η εξυγίανση του τραπεζικού τοµέα µέσω ορθής εποπτείας και εφαρµογής
των κανόνων χρηστής διακυβέρνησης και η αναµόρφωση του χαρακτήρα του
ώστε να αποκατασταθεί η στήριξη προς την πραγµατική οικονοµία.
8. Η µονόπλευρη νεοφιλελεύθερη πολιτική διάθεσης όλων των δηµοσίων πόρων
στην κατεύθυνση της επίτευξης αυστηρών αριθµητικών δηµοσιονοµικών στόχων
και η αποδοχή των ασφυκτικών όρων εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους που
θέτουν οι δανειστές, αναπαράγει το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Η ανάκαµψη της
οικονοµίας απαιτεί ορθές πολιτικές ανάπτυξης που δεν είναι δυνατό να
επιτευχθούν χωρίς χρηµατοδοτικούς πόρους. Πολιτικές που θα στοχεύουν στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του συνόλου του λαού και θα σέβονται τα
θεµελιώδη δικαιώµατα και κατακτήσεις των εργαζοµένων.
9. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναλαµβάνει ότι θα αντιταχθεί στις µεθοδεύσεις
Κυβέρνησης και ΔΗ.ΣΥ. για ιδιωτικοποίηση των ηµικρατικών οργανισµών, θα
υπερασπιστεί αποφασιστικά τον κοινωνικό χαρακτήρα τους και θα συµβάλει στην
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό τους, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί
και να αποτελέσουν βραχίονες ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυσης των
οικονοµικών του κράτους.
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10. Το ΑΚΕΛ εργάζεται µε συνέπεια για τον εκσυγχρονισµό, την εξυγίανση και την
παραπέρα ανάπτυξη του Συνεργατικού Κινήµατος. Το Κόµµα θα συνεχίσει να
αγωνίζεται για να επανακτήσει το Συνεργατικό Κίνηµα, τον κοινωνικό του
χαρακτήρα, µελετώντας ταυτόχρονα τρόπους ίδρυσης νέων µορφών
συνεταιριστικής και συνεργατικής ανάπτυξης.
11. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται για µια ενεργειακή πολιτική, που θα
κατοχυρώνει την ενέργεια ως δηµόσιο, κοινωνικό αγαθό και για την ορθολογική,
συνετή και αειφόρα εκµετάλλευση του φυσικού µας πλούτου έτσι που µέρος της
ωφέλειας να περάσει στις επόµενες γενιές. Ο σωστός στρατηγικός σχεδιασµός
από το κυπριακό κράτος, της εκµετάλλευσης, εµπορίας και εξαγωγής του
φυσικού αερίου, µπορεί να δηµιουργήσει ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων
και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
12. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει τις προτάσεις του ΑΚΕΛ που έχουν
υποβληθεί κατά καιρούς και καλύπτουν όλο το φάσµα της οικονοµικής
διακυβέρνησης του τόπου µε έµφαση στη δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών
βαρών, τη δικαιότερη ανακατανοµή των πόρων, το ορθολογιστικό νοικοκύρεµα
στα δηµόσια οικονοµικά και την υιοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη.
13. Ταυτόχρονα, το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει ότι η ανασυγκρότηση
του κοινωνικού κράτους παραµένει ψηλά στις προτεραιότητες του ΑΚΕΛ. Προς
την κατεύθυνση αυτή, το Κόµµα θεωρεί κεφαλαιώδους σηµασίας την προστασία
της εργασίας και το σεβασµό των εργασιακών θέσµιων, την προστασία της
στέγης, την καταπολέµηση της ανεργίας και της φτώχειας, τη στήριξη κοινωνικά
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και την υπεράσπιση του κοινωνικού
χαρακτήρα στους τοµείς της Υγείας, της Παιδείας, του Αθλητισµού και του
Πολιτισµού.
Κοινωνία
1. Για το ΑΚΕΛ, η Παιδεία είναι ένα αδιαπραγµάτευτο δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό,
το οποίο πρέπει να προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους νέους και τις νέες, να
είναι υψηλής ποιότητας και να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, συµµετοχής
και επιτυχίας, σε όλους.
Διαχρονικό µας όραµα είναι η δηµιουργία ενός
σύγχρονου, δηµοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου, που θα καλύπτει
ολόπλευρα τις ανάγκες των νέων µας. Ως ΑΚΕΛ θεωρούµε ότι οι αλλαγές και
τοµές στην Παιδεία µας, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης, ήταν
θετικές και πρέπει να συνεχιστούν. Σήµερα παρατηρείται στασιµότητα και σε
κάποιες περιπτώσεις εκτροπή που αγγίζει τα όρια της αντιµεταρρύθµισης στον
τοµέα αυτό. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουµε την ανάγκη λήψης µέτρων για τη
δραστική µείωση των δαπανών του οικογενειακού προϋπολογισµού για
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που θα προστατεύει κυρίως εκείνες τις οικογένειες
που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονοµική κρίση.
2. Η Αριστερά πάντοτε ήταν και εξακολουθεί να είναι φορέας και δηµιουργός
Πολιτισµού. Είναι ανάγκη να ξεκινήσει µια νέα προσπάθεια που θα ανανεώνει
τους δεσµούς των δηµιουργών µε το Κόµµα και το Λαϊκό Κίνηµα και θα
σφυρηλατεί δεσµούς και σχέσεις µαζί τους στη βάση του κοινού συλλογικού
αγώνα, τόσο για τα προβλήµατά τους ως εργαζόµενους – δηµιουργούς, όσο και
για τα γενικότερα ζητήµατα της πολιτιστικής και πνευµατικής ανάπτυξης του
τόπου. Παράλληλα το ΑΚΕΛ εξακολουθεί να στηρίζει και ενθαρρύνει ως
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αναγκαιότητα τόσο την ερασιτεχνική καλλιτεχνική δηµιουργία όσο και τη δράση
των µορφωτικών συλλόγων ως έκφραση παραγωγής τέχνης από το λαό για το
λαό, ενίσχυσης του µορφωτικού επιπέδου και των αξιακών αντιστάσεων του λαού
µας.
3. Η υγεία δεν είναι εµπόρευµα, αλλά κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται
στη βάση ενός συνολικού κοινωνικού σχεδιασµού. Οι βασικές αρχές του ΑΚΕΛ
για την Υγεία αφορούν την καθολικότητα και ισότητα στην πρόσβαση στις
υπηρεσίες φροντίδας υγείας, το υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας
υγείας για όλους, την αξιοπρεπή αντιµετώπιση των ασθενών, την κοινωνική
αλληλεγγύη και δικαιοσύνη στη χρηµατοδότηση και τέλος τον κεντρικό ρόλο του
δηµοσίου τοµέα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι για να
αντιµετωπισθούν τα πολλαπλά προβλήµατα του τοµέα Υγείας, πρέπει επιτέλους
να εφαρµοστεί και να λειτουργήσει το Γενικό Σχέδιο Υγείας, όπως έχει ψηφιστεί
το 2001 και στο οποίο τα κρατικά νοσηλευτήρια θα πρέπει να αποτελέσουν τον
κεντρικό άξονα λειτουργίας του. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο τοµέα
της Υγείας καθοδηγούµενο από το αξίωµα ότι η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, που
µια κοινωνία έχει υποχρέωση να προσφέρει στους πολίτες της. Απορρίπτουµε
κάθε προσπάθεια εισαγωγής των ασφαλιστικών εταιρειών στο ΓΕΣΥ.
4. Αποφασιστική θα συνεχίσει να είναι η συµµετοχή του ΑΚΕΛ στον πόλεµο κατά
της µάστιγας των εξαρτησιογόνων ουσιών. Προσεγγίζοντας σφαιρικά το θέµα
επικεντρώνουµε την προσοχή και τις προσπάθειες µας στην ανάγκη
αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων που οδηγούν στην κόλαση των
ναρκωτικών.
5. Η στενή σχέση του ΑΚΕΛ µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάει βαθιά πίσω στο
χρόνο στην εποχή της αποικιοκρατίας και των πρώτων εκλεγµένων τοπικών
αρχών. Δυστυχώς σήµερα, ο θεσµός οδηγείται από τους χειρισµούς των
κυβερνώντων σε βαθιά κρίση, σε συρρίκνωση και σε έναν επικίνδυνο
συγκεντρωτισµό. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να διεκδικεί µια προοδευτική και
ριζοσπαστική µεταρρύθµιση, το συνεχή εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση της
οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας του θεσµού προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών. Πρωτοστατήσαµε ως Κόµµα και θα συνεχίσουµε την προσπάθεια µας
µαζί µε άλλες πολιτικές δυνάµεις, για τη δηµιουργία του νέου Χάρτη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που θα προάγει την αποκέντρωση και θα δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
6. Η διεύρυνση του κοινωνικού αθλητισµού για ευκαιρίες άθλησης του κάθε πολίτη
και η εξυγίανση των αθλητικών φορέων αποτελούν βασικούς πυλώνες του
οράµατος του ΑΚΕΛ για τον αθλητισµό. Στον τοµέα του Αθλητισµού το ΑΚΕΛ θα
συνεχίσει να δίδει ιδιαίτερο βάρος στην αντιµετώπιση των αρνητικών φαινοµένων
στο χώρο αυτό και στην ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού ως προϋπόθεση για
µια υγιή κοινωνία.
7. Η καταστροφή του Περιβάλλοντος υποθηκεύει το ίδιο το µέλλον της
ανθρωπότητας. Στον αγώνα για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και την
καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης το ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει να βρίσκεται
στις πρώτες γραµµές υποδεικνύοντας ότι η κυριότερη αιτία καταστροφής του
περιβάλλοντος που πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι το αλόγιστο κυνήγι του
κέρδους. Το οργανωµένο Περιβαλλοντικό Κίνηµα του τόπου µας έχει να επιδείξει
µεγάλους αγώνες, σε µια εποχή ιδιαίτερα που χαρακτηρίζεται από την όξυνση
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των περιβαλλοντικών προβληµάτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο
επίπεδο. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αναδεικνύει την άµεση σχέση ανάµεσα στο
κυνήγι του κέρδους και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Το ΑΚΕΛ θεωρεί
θετική τη συµβολή και τη δράση του Περιβαλλοντικού Κινήµατος και θα συνεχίσει
την ενίσχυση και τη συνεργασία µαζί του στη βάση κοινών επιδιώξεων.
8. Τα φαινόµενα της φτώχειας, της εκµετάλλευσης, των ανισοτήτων αλλά και των
πολέµων που δηµιουργεί το καπιταλιστικό σύστηµα, συνεχίζουν να οδηγούν
εκατοµµύρια ανθρώπους σε αναγκαστική µετανάστευση. Το ΑΚΕΛ απαιτεί από
την κυβέρνηση να προωθήσει πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, που να ανταποκρίνονται σε όλες τις πτυχές του µεταναστευτικού
ζητήµατος, στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του διεθνούς δικαίου.
9. Στη δική µας αντίληψη, σε ένα κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα το οποίο
εξιδανικεύει το εύκολο κέρδος και τον πλούτο, φαινόµενα όπως η διαπλοκή
κράτους και επιχείρησης και η συνακόλουθη διαφθορά πολιτειακών
αξιωµατούχων και δηµοσίων λειτουργών, είναι φαινόµενα σύµφυτα του
συστήµατος. Ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν καταγραφεί σοβαρά
κρούσµατα παραβίασης νοµοθεσιών, κανόνων δεοντολογίας και χρηστής
διοίκησης. Παραβιάσεις που αγγίζουν κορυφαίους θεσµούς µέχρι και την
Προεδρία της Δηµοκρατίας. Έχοντας αυτό υπόψη, θα πρέπει να υπάρχει µια
συνεχής εγρήγορση, ώστε να µην τύχει εκµετάλλευσης το κλίµα απογοήτευσης
και θυµού από την κρίση του συστήµατος και τη σήψη και τη διαφθορά των
θεσµών, για πολιτική νοµιµοποίηση και ενίσχυση προσεγγίσεων οι οποίες
αµφισβητούν τις αρχές δηµοκρατικής λειτουργίας του κράτους και φλερτάρουν µε
φασιστικού και αυταρχικού τύπου επιλογές. Ριζική αντιµετώπιση των φαινοµένων
διαπλοκής και διαφθοράς συνεπάγεται αλλαγή νοοτροπίας και µια διαφορετική,
ανώτερη κοινωνική συνείδηση. Και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να
συνεχίσουµε να διαπαιδαγωγούµε το κοµµατικό σύνολο και την κοινωνία
ευρύτερα. Με τις προτάσεις που έχουµε επεξεργαστεί θα αγωνιστούµε ώστε
µέσα από θεσµικές και νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις να αντιµετωπιστεί όσο είναι
δυνατό πιο αποτελεσµατικά η διαπλοκή και η διαφθορά. Ταυτόχρονα το κόµµα
οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε τέτοια φαινόµενα που είναι ξένα
µε το χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία του κόµµατος µας να µην επιτραπεί να
εισχωρήσουν µέσα στο χώρο του κόµµατος και του λαϊκού κινήµατος.
10. Η ατιµωρησία, οι επιλεκτικές αποφάσεις, οι πολιτικές παρεµβάσεις από την
κυβέρνηση, προκαλούν το περί δικαίου αίσθηµα του λαού και γεννούν
απογοήτευση για το κυπριακό σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης.
11. Εγκλωβισµένοι, συγγενείς αγνοουµένων και παθόντες της κυπριακής τραγωδίας
θα συνεχίσουν να αισθάνονται το έµπρακτο ενδιαφέρον του ΑΚΕΛ για την
επίλυση των προβληµάτων τους. Ιδιαίτερα για το θέµα των αγνοουµένων το
ΑΚΕΛ θα ζητά µε κάθε ευκαιρία τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου.
12. Οι Απόδηµοι Κύπριοι αποτελούν µεγάλο κεφάλαιο για την Κύπρο. Μάλιστα η
οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει ένα νέο κύµα µεταναστευσης, κυρίως νέων
ανθρώπων. Ως ΑΚΕΛ θεωρούµε ότι η κυπριακή πολιτεία έχει καθήκον να
ενδιαφέρεται συνεχώς και να αγκαλιάζει µε θαλπωρή τους απόδηµους.
13. Ο επαναπατρισµός συνεπάγεται µια σειρά από δυσκολίες που έχουν να κάνουν
κύρια µε τη στέγαση, την κοινωνική ασφάλιση, την πρόσβαση στην Παιδεία και
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την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κ.α. Το ΑΚΕΛ θα συµβάλει στη διαµόρφωση
µιας ολοκληρωµένης πολιτικής επαναπατρισµού.
14. Για το ΑΚΕΛ είναι απόλυτα σεβαστό το δικαίωµα των ΛΟΑΤ ατόµων να επιλέγουν
το σεξουαλικό προσανατολισµό τους. Διεκδικούµε το αυτονόητο: ίσα δικαιώµατα
και ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό τους
προσανατολισµό. Η πολιτική των διακρίσεων µε βάση το φύλο, τη φυλή ή το
σεξουαλικό προσανατολισµό ήταν και παραµένει απαράδεκτη.
15. Η λήψη µέτρων και η εισαγωγή πολιτικών που να δηµιουργούν συνθήκες
πλήρους ένταξης των ατόµων µε αναπηρίες σ’ όλες τις πτυχές της κοινωνίας για
καταπολέµηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων παραµένει ζητούµενο
παρά τα βήµατα προόδου που έχουν γίνει. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει
τους αγώνες των ατόµων µε αναπηρία για πλήρη και αποτελεσµατική εφαρµογή
της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα άτοµα µε αναπηρία, την
οποία η Κυπριακή Δηµοκρατία έχει κυρώσει. Στόχος και επιδίωξή µας ήταν και
παραµένει µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς για τα άτοµα µε αναπηρίες.
16. Το ΑΚΕΛ αντιπαλεύει µε όλες του τις δυνάµεις τις όποιες πολιτικές και πρακτικές
που υπαγορεύουν ή υποθάλπουν το ρατσισµό και τον εθνικισµό. Παλεύουµε για
την ισότητα και την ίση µεταχείριση όλων, ανεξάρτητα από τη διαφορά στο φύλο,
στη φυλή, στο χρώµα, στη γλώσσα και στη θρησκεία. Σήµερα ο ρατσισµός
προσπαθεί και πάλι να σηκώσει κεφάλι και µέσω διαφόρων ακροδεξιών
οργανώσεων να διεκδικήσει πολιτική έκφραση και πολιτικό ρόλο, πότε
ολοφάνερα και πότε συγκαλυµµένα. Το σηµαντικότερο καθήκον είναι η
αντιρατσιστική διαπαιδαγώγηση και η αποφασιστική αντιµετώπιση ρατσιστικών
συµπεριφορών.
17. Επιδίωξη µας ο πλήρης διαχωρισµό κράτους και εκκλησίας.
Το ΑΚΕΛ µε την πολιτική και τους αγώνες του ήταν πάντα στην πρώτη γραµµή των
αγώνων του τόπου και του λαού µας. Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ καλεί κάθε µέλος
του ΑΚΕΛ να στηρίξει µε όλες του τις δυνάµεις την προσπάθεια για να γίνουν πιο
έγκυρες, έγκαιρες και αποτελεσµατικές οι πολιτικές µας παρεµβάσεις. Για να
βελτιώσουµε την οργανωτική µας δυνατότητα να διεξάγουµε τους πολιτικούς,
ταξικούς και κοινωνικούς αγώνες που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Για να
ενισχύσουµε τους δεσµούς µας µε τους εργαζόµενους και την κοινωνία και να
δυναµώσουµε τους αγώνες µας για ένα καλύτερο αύριο.
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