ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
-Να προωθηθούν πολιτικές που θα φέρουν ανάπτυξη. Με δηµόσιες επενδύσεις, µε µείωση των
επιτοκίων και αποκατάσταση εκείνων των κοινωνικών πολιτικών που στηρίζουν τα λαϊκά και µεσαία
στρώµατα. Έχουµε προτείνει πολλά µέτρα πολιτικής για ανακοπεί η πορεία προς όλο και µεγαλύτερη
οικονοµική ανισότητα. Ώστε η οικονοµική ανάπτυξη να ωφελήσει τους πολλούς και όχι µόνο µια µικρή
προνοµιούχα οµάδα.
Ενδεικτικά αναφέρουµε:
Για τους ανέργους: Επέκταση της διάρκειας του ανεργιακού επιδόµατος. Μείωση ή κατάργηση
χρεώσεων για τους ανέργους. Ειδικό πρόγραµµα που θα αποβλέπει στην επαναδραστηριοποίηση των
µακροχρόνια ανέργων.
Για τους εργαζόµενους. Αντιστροφή στην απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. Κάλυψη όλων των
εργαζοµένων µε τις πρόνοιες των συλλογικών συµβάσεων. Πολιτικές που θα αποβλέπουν στην αύξηση
των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα.
Για τους χαµηλοσυνταξιούχους και το κοινωνικό κράτος: Σταδιακή αποκατάσταση των περικοπών
στα επιδόµατα που αποκόπηκαν. ∆ιεύρυνση των κριτηρίων που σήµερα αποκλείουν άτοµα που έχουν
πιεστικές ανάγκες από την κοινωνική προστασία.
Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις: ∆ηµιουργία κεντρικού φορέα χρηµατοδότησης, πράγµα που θα
κάνει πιο εύκολη και λιγότερο δαπανηρή την παροχή ρευστότητας. Την ελάφρυνση των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό µε ουσιαστικά µέτρα.

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ

Μπορείς να κάνεις τη διαφορά !
Για να προστατεύσεις τον δηµόσιο πλούτο
Για πρόσβαση στην υγεία για όλους
Για ποιότητα στην παιδεία
Για µια κοινωνία µε περισσότερη αλληλοβοήθεια και λιγότερη ανισότητα

Στις 22 του Μάη
ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες ∆υνάµεις

ΑΚΕΛ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΙΟ ΑΝΙΣΗ
Μια πολύ αρνητική και επικίνδυνη εξέλιξη των τελευταίων χρόνων στη χώρα µας είναι η αυξηµένη
εισοδηµατική και οικονοµική ανισότητα. Ο µέσος πολίτης νιώθει ότι η Κύπρος έχει γίνει πια κοινωνία των
αντιθέσεων και των ακραίων διαφορών ανάµεσα στο κόσµο της εργασίας και του πλούτου.
Η καθηµερινή πραγµατικότητα στα χρόνια των πολιτικών λιτότητας χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή
επίπεδα ανεργίας, τεράστια µείωση στους µισθούς και στους όρους εργασίας και συρρίκνωση του
κοινωνικού κράτους. Η επιδείνωση των σχετικών στατιστικών είναι δραµατική µε αποτέλεσµα η Κύπρος
από κοινωνία της «µεσαίας τάξης» να έχει φτάσει σε επίπεδα ανισότητας πριν από µερικά χρόνια.
Οι επίσηµες στατιστικές δείχνουν ότι η Κύπρος έχει τη χειρότερη επίδοση στην αύξηση της εισοδηµατικής
ανισότητας. Μάλιστα είµαστε πια η πιο άνιση χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση µε εξαίρεση δύο χώρες
της Βαλτικής, χώρες στις οποίες ο δηµόσιος πλούτος διαµοιράστηκε σε µια µικρή ελίτ µετά την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο ίδιος κίνδυνος διαφαίνεται και για τη δηµόσια παιδεία. Η αντιστροφή της εκπαιδευτικής
µεταρρύθµισης και οι πολιτικές λιτότητας ζηµιώνουν τα δηµόσια σχολεία, στρέφοντας αυτούς που έχουν
αυξηµένες οικονοµικές δυνατότητες προς τα ιδιωτικά σχολεία.

Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ

ΣΤΟ ΑΚΕΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ

Η ανισότητα βλάπτει την οικονοµία
Με την ανεργία και τη µείωση των µισθών η αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών έχει µειωθεί. Οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κάτω από το βάρος της περιορισµένης ζήτησης και του δυσβάστακτου
δανεισµού, κλείνουν ή περιορίζουν τις δραστηριότητες τους. Το success story υπάρχει µόνο στην
κυβερνητική προπαγάνδα. Πραγµατική και σταθερή ανάπτυξη θα έρθει µόνον όταν οι πολίτες έχουν τη
δυνατότητα να ξοδέψουν χρήµατα.

Η οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης και του ∆ΗΣΥ είναι αντικοινωνική.
Αυτή η πολιτική βρίσκεται πίσω από τη µεγάλη αύξηση της ανισότητας στην Κύπρο, βλάπτει το
εισόδηµα και τις ευκαιρίες του µέσου πολίτη και ευνοεί µόνο τους λίγους. Το ΑΚΕΛ µε τη δράση του
µέσα και έξω από τη Βουλή είναι ταγµένο ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Κάθε ενέργειά του, κάθε
θέση ή πρόταση στη Βουλή έχει κριτήριο της το πώς θα επηρεαστεί ο καθηµερινός άνθρωπος στη
χώρα µας.
Μαζί µε τους νέους ανθρώπους, αγωνιζόµαστε να µπορεί κάποιος να προχωρήσει στη ζωή του, να
µορφωθεί και να βρει µια καλή δουλειά. Να έχει ευκαιρίες να προοδεύσει στη ζωή του χωρίς να είναι
καταδικασµένος εξαρχής επειδή αυτός ή οικογένεια του δεν είναι εύποροι.

Η ανισότητα βλάπτει τη δηµόσια υγεία και παιδεία
Σήµερα οι περισσότεροι πολίτες ανησυχούν ότι αν αρρωστήσουν σοβαρά δεν θα έχουν την οικονοµική
δυνατότητα για να έχουν την περίθαλψη που θα χρειαστούν. Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για τη δηµόσια υγεία
έχουν περιοριστεί παρά το ότι οι ανάγκες έχουν αυξηθεί. Αν συνεχιστούν οι πολιτικές αυτές, η υγεία από
δηµόσιο αγαθό, τείνει να καταντήσει προνόµιο των πλουσίων.

Η ανισότητα βλάπτει την κοινωνία
Οι πολιτικές λιτότητας της τρόικας και της κυβέρνησης Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ έχουν αλλάξει δραµατικά την
κυπριακή κοινωνία. Το 90% των κυπρίων πολιτών έχει υποστεί ζηµιές από την ύφεση και τη λιτότητα ενώ
το πιο πλούσιο 10% αύξησε τα εισοδήµατά του. Η µεσαία τάξη συµπιέζεται και συρρικνώνεται. Τα λαϊκά
στρώµατα δεινοπαθούν υπό το βάρος της ανεργίας, της αναγκαστικής µετανάστευσης, της συρρίκνωσης
του κοινωνικού κράτους και απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων εις βάρος των εργαζοµένων.

