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Ur Tidsignal nr 13 (2015) 

Vänstern i Syriza kritiserar regeringspolitiken 
Nedanstående är den avslutande delen av ett resolutionsförslag som lades fram av vänsterblocket 

inom Syrizas centralkommitté vid dess möte i slutet av maj 2015. Resolutionen fick stöd av 44 

procent av partiledningen. 

Omförhandlingarna av memorandumen och strävan efter överenskommelser med långivarna till 

vilket pris som helst, kommer att leda till en rad politiska konsekvenser som skulle hota eller till 

och med kullkasta valresultatet från den 25 januari. 

Redan har det framförts förslag att utöka regeringen med det nyliberala Potami-pariet samtidigt 

som det ryktas om scenarier med en nationell samlingsregering som den som tidigare leddes av 

teknokraten utan politiskt mandat, Lucas Papademos. 

På basis av de förhandlingar som nu genomförs är trycket på ett regeringsskifte från den radikala 

vänstern till en centervänster, och till och med Syrizas kapitulation, oundvikligt. 

DÄRFÖR, för att försvara vårt folk och för Syrizas framtid, är det nödvändigt att undvika den 

negativa spiral förhandlingarna skapat och bryta med långivarna. 

De första stegen på denna väg är 

• Att vägra fullgöra kommande lån- och räntebetalningar som ett första steg för att avvisa större 

delen av de internationella lånen, så som fastslogs av Syrizas grundningskongress. 

• Åtgärder som hindrar kapital från att lämna landet och genomföra Syrizas beslut vad gäller 

bankerna. 

• Omfattande beskattning av kapitalister och de rikas förmögenheter, liksom åternationalisering 

av stora offentliga företag med offentligt ägande och under arbetarnas kontroll, i syfte att 

avskaffa åtstramningspolitiken och stimulera jobbtillväxt. 

• Att tillgripa alla nödvändiga åtgärder – statliga, diplomatiska och finansiella – för att försvara 

denna politik 

• Systematiska ansträngningar för att mobilisera arbetare och Greklands befolkning, tillsammans 

med en internationell appell till arbetarrörelsen och vänstern i Europa, som stöd för ett radikalt 

vänsterprogram för att avskaffa åtstramningspolitiken. 

• Att omedelbart avbryta politiska öppningar mot partier, och även enskilda personer, från den 

gamla korrupta regimen och en fast inriktning på att skapa en gemensam vänsterfront. 

Förutsättningen för att kunna genomföra ovanstående är att återskapa partiet och dess förmåga till 

kollektivt beslutsfattande. Att försvara partidemokratin är ett centralt villkor för politisk 

effektivitet när vi står inför en kamp på liv och död. 
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