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ΔΕΛΤΙ0

ΤΥΠΟΥ

Είναι πρόκληση για την παγκόσμια εργατική τάξη η σύλληψη του
Γραμματέα του Εργατικού Κόμματος Ιρλανδίας Σιν Γκάρλαντ από τις
διωκτικές αρχές της Βρετανίας και της Ιρλανδίας.
Για την εργατική τάξη η σύλληψη του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος
Ιρλανδίας σηματοδοτεί νέα επίθεση στα όποια συνδικαλιστικά,
δημοκρατικά δικαιώματα έχει κατορθώσει να περισώσει από την
επίθεση του κεφαλαίου, της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων που τους
υπηρετούν.
Καταδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι η «δημοκρατία» του
κεφαλαίου, της Ε.Ε. αντέχει όσο υπερασπίζεται και δεν θίγει τα
συμφέροντά του.
Γι αυτό δεν άντεξε ούτε την επίσκεψη του Σιν Γκάρλαντ στη Βόρεια
Κορέα και τον συνέλαβε σαν κοινό εγκληματία, την ώρα μάλιστα που
γευμάτιζε με ξένες αντιπροσωπείες που συμμετείχαν στο Συνέδριο του
Εργατικού Κόμματος στο Μπέλφαστ, με την κατηγορία ότι εκκρεμεί
ένταλμα σύλληψης και έκδοσης στις ΗΠΑ.
Αυτή είναι η Δικτατορία του κεφαλαίου, την ώρα που κυκλοφορούν
ελεύθεροι αυτοί που διαμέλισαν, κατέστρεψαν και αιματοκύλισαν την
Γιουγκοσλαβία, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το αίμα που χύθηκε και
χύνεται στο ΙΡΑΚ, στο Αφγανιστάν, αυτοί που κατέστρεψαν ολόκληρους
πολιτισμούς, αυτοί που κατέστρεψαν ότι η Ε.Τ. έφτιαξε τους
προηγούμενους αιώνες, συλλαμβάνουν τον ηγέτη του Εργατικού
Κόμματος της Ιρλανδίας γιατί έκανε το αμάρτημα να πάει στη Βόρεια
Κορέα. Βέβαια φαίνεται ότι το βαρύτερο αμάρτημά του είναι ότι
δεν γονατίζει και αυτό τους ενοχλεί.
Θέλουν να επιβάλλουν «του τάφου τη σιωπή» δια πυρός και σιδήρου.
Γνωρίζουν ότι η πολιτική τους αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε
ξέσπασμα τους λαούς, ξέρουν; ότι τα όρια της αντοχής έχουν τελειώσει,
γι αυτό βάζουν μπροστά τέτοιες μεθόδους. Η σύλληψη την ώρα του
γεύματος ακριβώς αυτό καταδεικνύει, πόσο αδίστακτοι είναι και τι
μηνύματα θέλουν να περάσουν.

Την πολιτική αυτή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και τη
συνεργασία με τις αρχές των ΗΠΑ για έκδοση «υπόπτων» την έχουν
υιοθετήσει στη χώρα μας η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή την τύχη του
ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Ιρλανδίας μπορεί να την έχει και όποιος
΄Ελληνας κατά τη γνώμη τους είναι «ύποπτος» - και ύποπτοι είναι όλοι
αυτοί που παλεύουν ενάντια στις επιλογές του κεφαλαίου και την
απαλλαγή της Εργατικής Τάξης απ΄ αυτό.
Καλούμε τους Οικοδόμους να προβληματιστούν, να βγάλουν
συμπεράσματα, ποιόν ωφελεί αυτή η πολιτική, να απορρίψουν τα
κόμματα της πλουτοκρατίας, να συσπειρωθούν και να παλέψουν στα
συνδικάτα τους ενάντια στη βαρβαρότητα της πολιτικής του κεφαλαίου.
Καλούμε τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας να εκφράσουν την
αλληλεγγύη τους στον Σιν Γκάρλαντ και να απαιτήσουν την άμεση
αποφυλάκισή του.
Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον
ηγέτη του Ιρλανδικού Εργατικού Κόμματος και απαιτεί την άμεση
αποφυλάκισή του.
Για τη Διοίκηση
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