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4η Συνδιάσκεψη ν.Κ.Α.: ξεκινάει η διαδικασία συζήτησης
των Θέσεων
13.01.13
Το Κεντρικό Συμβούλιο της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση, σε συνεδρίασή του στις 12
Ιανουαρίου, ενέκρινε το κείμενο των Θέσεων για την 4η Συνδιάσκεψη της οργάνωσης. Η
νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση μπαίνει έτσι σε περίοδο διαλόγου και διαδικασιών μπροστά
στη Συνδιάσκεψή της, που θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα.
Οι Θέσεις του Κ.Σ. θα δοθούν στις Οργανώσεις Βάσης της νΚΑ, ενώ σε λίγες μέρες θα τυπωθούν και
θα διακινηθούν δημόσια, με στόχο μια πλατιά και ουσιαστική συζήτηση με νέους αγωνιστές
σε όλη τη χώρα. Παράλληλα θα συνεδριάσουν όλες οι ΟΒ και τα όργανα της οργανωσης, ώστε να
συμβάλλουν στη συζήτηση, να βαθύνουν τους προβληματισμούς και τα κρίσιμα ζητήματα που
τίθονται στις Θέσεις, αλλά και να εκλέξουν νέα όργανα και αντιπροσώπους για την Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη της οργάνωσης.
Η 4η Συνδιάσκεψη γίνεται 3 χρόνια μετά το 3ο Συνέδριο της νΚΑ, σε μια πολύ κρίσιμη
περίοδο. Περίοδο όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης, όξυνσης της ταξικής πάλης, πλούσιων
πολιτικών εξελίξεων. Περίοδο συζήτησης και αναζήτησης σε όλο το φάσμα της αριστεράς και των
αγωνιστών για το μέλλον, τα αναγκαία βήματα και τις προϋποθέσεις μιας νικηφόρας πορείας για την
ανατροπή της επίθεσης και του συστήματος. Σε αυτή τη βάση, η Συνδιάσκεψη μπορεί και πρέπει να
έχει αποφασιστική συμβολή, τόσο στη συζήτηση και διαδικασία της 2ης Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
που γίνεται το ίδιο διάστημα, όσο και για το 3ο Συνέδριο του ΝΑΡ που ακολουθεί.
Όπως αναφέρουν οι Θέσεις του Κ.Σ. "Μέσα στο δύσβατο τοπίο της κρίσης, η νεολαία αποκτά
ξεχωριστό ρόλο. Η γενιά της κρίσης, είναι αυτή που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντεργατικής
πολιτικής του μνημονίου, καθώς βιώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τις αντιδραστικές τομές σε
εκπαίδευση και εργασία, ενώ αποτελεί την πρώτη και κύρια λεία της μάστιγας της ανεργίας.
Πρόκειται για μια γενιά που αδυνατεί να βρει θετικό όραμα, δυσκολεύεται να προγραμματίσει
στοιχειωδώς το μέλλον της και βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην ανασφάλεια και την
αβεβαιότητα"
Μέσα σε αυτό το τοπίο, βασικός στόχος τη νΚΑ, και με τη Συνδιάσκεψή της, είναι να
συμβάλλει στην ενίσχυση και ανασυγκρότηση του κινήματος της νεολαίας, με πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους, ώστε να βρει ένα νέο, κοινό βηματισμό, στο κέντρο του αγώνα
για την αντικαπιταλιστική ανατροπή. Αυτό είναι μια διαδικασία που περνά μέσα από κάθε
κομμάτι της νεολαίας (μαθητές, φοιτητές- σπουδαστές, εργαζόμενοι, άνεργοι κ.α.), περιλαμβάνει
βήματα για κάθε επί μέρους κίνημα, αναφέρουν οι Θέσεις. "Πρώτο βήμα είναι η διατύπωση
ενός συνολικού προγράμματος διεκδικήσεων που μπορούν στο σήμερα να ενοποιήσουν τα
διαφορετικά τμήματα της νεολαίας και να εκφράσουν τα συμφέροντα και τις ανάγκες των
νέων ανθρώπων και ειδικότερα της νέας βάρδιας της εργατικής τάξης."
Οι θέσεις θα δημοσιευθούν σύντομα στην (νέα) ιστοσελίδα της νΚΑ, ενώ ταυτόχρονα θα ανοίξει ο
δημόσιος προσυνδιασκεψιακός διάλογος από τις στήλες της εφημερίδας ΠΡΙΝ, τις "Αναιρέσεις" και

τα ηλεκτρονικά μέσα της νΚΑ.
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