
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα, που προωθεί το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης που έχει δημιουργήσει ο 

καπιταλισμός: 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα προωθεί ένα αγωνιστικό εργατικό 

πρόγραμμα για την οικοδόμηση και τη χρησιμοποίηση των συνδικάτων μας για την υπεράσπιση 

των συμφερόντων όλων των εργαζομένων. Χρειάζεται να διεξάγουμε έναν αγώνα κατά των 

επιθέσεων των εργοδοτών στις θέσεις εργασίας, στους μισθούς και στις συνθήκες εργασίας μας. 

Να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ των σωματείων για τον δικό μας λογαριασμό και προς όφελος 

όλων εκείνων που αντιμετωπίζουν τα χτυπήματα των εργοδοτών και της κυβέρνησής τους. Ένα 

σωματείο για όλους του οδηγούς — των ταξιτζήδων, των εταιρειών Uber, Lyft, και άλλων 

οδηγών!   

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ! Τα σωματεία μας χρειάζεται να 

παλέψουν για την εφαρμογή ενός προγράμματος δημοσίων έργων, χρηματοδοτούμενο από την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ώστε να πιάσουν δουλειά εκατομμύρια άνθρωποι με μισθό που 

προβλέπει η συλλογική σύμβαση του αντίστοιχου συνδικάτου, στην κατασκευή δρόμων, 

γεφυρών, νοσοκομείων, βρεφονηπιακών σταθμών, δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς και 

σπίτια οικονομικά και ποιότητας, τα οποία χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Να αγωνιστούμε για μια 

κινητή κλίμακα ωρών εργασίας και μισθών ώστε να βάλουμε τέλος στις απολύσεις και να 

αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών βασικών προϊόντων. Να 

μειωθούν οι ώρες της εργάσιμης εβδομάδας χωρίς μείωση των μισθών! Για κάθε σύμβαση να 

συμπεριλαμβάνει ρήτρα για την αυτόματη αύξηση των μισθών και των συντάξεων ανάλογη με 

την άνοδο των τιμών των βασικών ειδών κατανάλωσης! 

Να απαιτήσουμε άμεσα την καταβολή επιδομάτων ανεργίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

ανάλογη με τις συμβάσεις των σωματείων για όλους και όλες που απολύονται και καθ’ όλη τη 

διάρκεια που παραμένουν άνεργοι/ες. 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑ, ΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 

ΚΟΜΜΑ. Τα σωματεία μας θα πρέπει να καθοδηγήσουν έναν ταξικό σπάσιμο με τα κόμματα 

των αφεντικών, το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ένα εργατικό κόμμα θα έχει 

τη δυνατότητα να οργανώσει εκατομμύρια εργαζόμενους για να παλέψουμε για τα δικά μας 

συμφέροντα και για τα συμφέροντα όλων εκείνων που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και 

καταπίεσης από το κεφάλαιο. Μπορεί να χαράξει μια γραμμή πλεύσης για την απόσπαση της 

πολιτικής εξουσίας από τους κυρίαρχους καπιταλιστές και την εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης 

εργατών και αγροτών. 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αγωνιστούμε για 

να αποσπάσουμε τον έλεγχο της παραγωγής από τα χέρια των αφεντικών. Οι εργοδότες 

νοιάζονται για τα κέρδη τους, όχι για τις επικίνδυνες συνθήκες στις οποίες μας επιβάλουν να 

δουλεύουμε. Αυτός είναι η μόνη κατεύθυνση προς το να αναλάβουμε τον έλεγχο και να 



επιβάλουμε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Να απαιτήσουμε τα 

αφεντικά να ανοίξουν τα λογιστικά τους βιβλία για τον έλεγχό τους από τους εργαζόμενους και 

τους καταναλωτές. Ο εργατικός έλεγχος πάνω στην παραγωγή είναι μια σχολή για την 

εκπαίδευσή μας ώστε να αναλάβουμε εμείς τη διαχείριση της οικονομίας, προς το συμφέρον 

όλων των παραγωγών. Πρόκειται για ένα κρίσιμης σημασίας βήμα, μαζί με την οικοδόμηση ενός 

εργατικού κόμματος, προς την πάλη για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας. 

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ –ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ. Στηρίζουμε τα αιτήματα 

που καλούν για την εθνικοποίηση της γης, ώστε να βάλουμε τέλος στις κατασχέσεις 

αγροκτημάτων, τις χρεοκοπίες και την εκτίναξη των χρεών των αγροτών. Με το μέτρο αυτό η γη 

μεταφέρεται στην υπηρεσία των αγροτών που την καλλιεργούν, σε αντίθεση με την μονοπώλησή 

της από τις τράπεζες και τους μεγαλογαιοκτήμονες. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να 

εξασφαλίσει τη δυνατότητα των αγροτών να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και το κόστος της 

διαβίωσής τους.       

ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ στις ΗΠΑ, ένα ζήτημα 

ζωής-θανάτου για τα συνδικάτα στη δυνατότητά τους να ενώσουν τους εργαζόμενους και να 

ξεπεραστούν οι διαιρέσεις μεταξύ μας που τα αφεντικά χρησιμοποιούν για να μειώσουν τους 

μισθούς μας. Για τη δυνατότητα όλων να έχουν άδεια οδήγησης. 

ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Κάτω τα χέρια των 

ΗΠΑ από το Ιράν, τη Βενεζουέλα και την Κούβα. Έξω τα στρατεύματα των ΗΠΑ από το 

Αφγανιστάν, την Κορέα, τη Μέση Ανατολή. Να μπει τέλος στην αποικιοκρατία που επιβάλλουν 

οι ΗΠΑ στο Πουέρτο Ρίκο. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ & ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΎ 

ΚΡΑΤΟΥΣ. Οι ηγέτες των αραβικών κρατών, του Ισραήλ και οι ηγέτες των Παλαιστινίων θα 

πρέπει να συναντηθούν και να αναγνωρίσουν και το κράτος του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου 

Παλαιστινιακού κράτους. Για το δικαίωμα των Εβραίων να επιστρέψουν στο Ισραήλ ως 

καταφύγιο μπροστά στην οικονομική κρίση, το μίσος κατά των Εβραίων και τις δολοφονικές 

επιθέσεις. 

Η ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ —ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Η κουβανική επανάσταση το 

1959 έχει δείξει ότι είναι εφικτό οι εργάτες και οι αγρότες να μετασχηματίσουν τον εαυτό τους 

στη διάρκεια του αγώνα, να κατακτήσουν την πολιτική εξουσία και να προχωρήσουν στην 

εξάλειψη της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Να σταματήσει ο οικονομικός πόλεμος κατά της 

Κούβας. Έξω οι ΗΠΑ από το Γουαντάναμο. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Να αγωνιστούμε για μια 

εγγυημένη από την κυβέρνηση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μια σύνταξη για όλους και 

όλες. 

ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΎΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΤΗΝΩΔΙΑΣ! Να απαιτήσουμε την 

δίωξη και καταδίκη όλων των αστυνομικών που δολοφονούν και βιαιοπραγούν κατά ανθρώπων. 

Να παλέψουμε κατά των ρατσιστικών διακρίσεων και κατά ολόκληρου του καπιταλιστικού 

συστήματος απόδοσης δικαιοσύνης, με τις σκευωρίες, τους «δικαστικούς διακανονισμούς», τις 



τεράστιες χρηματικές εγγυήσεις και τις ποινές φυλάκισης με «τρία παραπτώματα», το οποίο 

πλήττει δυσανάλογα τους εργαζόμενους που είναι Μαύροι. Για το δικαίωμα να ψηφίζουν στις 

εκλογές οι πρώην φυλακισμένοι και όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στις φυλακές.   

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ. Να υπερασπίσουμε το δικαίωμα 

των γυναικών στην ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, 

περιλαμβάνοντας το δικαίωμα στην ασφαλή έκτρωση. 

ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Να υπερασπίσουμε το δικαίωμα 

να ψηφίζουμε, στην ελευθερία λόγου και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, και το δικαίωμα 

στην κατοχή όπλων, δικαιώματα που δέχονται την επίθεση και του Δημοκρατικού και του 

Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Να υπερασπίσουμε το δικαίωμα της άσκησης της θρησκείας. Να 

σταματήσει τώρα η κατασκόπευση, η υπονόμευση και η παρενόχληση από το FBI και άλλες 

κρατικές υπηρεσίες. Όχι στην «κουλτούρα του εξοστρακισμού» των μικροαστών ριζοσπαστών 

και τις προσπάθειές τους να εξαναγκάσουν ανθρώπους, που θεωρούν ότι δεν είναι «πολιτικά 

ορθοί», να μην μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους. 

ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΊΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ. Να παύσει το 

καθεστώς της απομόνωσης. Να σταματήσει η λογοκρισία της Militant, βιβλίων και εφημερίδων 

από τη διοίκηση των φυλακών. Να καταργηθεί η θανατική ποινή, ένα όπλο στα χέρια των 

κυρίαρχων κατά της εργατικής τάξης. 

ΓΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Έχοντας ως μόνο κίνητρο τη μεγιστοποίηση του κέρδους, ο καπιταλισμός 

οδηγεί στη λεηλασία της φύσης και σε μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι και τα 

σωματεία μας οφείλουν να αγωνιστούν για εργατικό έλεγχο της παραγωγής και της ασφάλειας 

στα εργοστάσια, στα ορυχεία, στους σιδηροδρόμους και σε όλα τα μονοπώλια στον τομέα της 

ενέργειας ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας και στις κοινότητες 

των γύρω περιοχών, και να επιβληθεί ο έλεγχος στις εκπομπές CO2 και άλλων αερίων που 

συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και ώστε να αποτρέψουμε τη δηλητηρίαση της 

ατμόσφαιρας, του εδάφους, και του νερού. Εργατικός έλεγχος της παραγωγής ώστε να 

αποτρέψουμε καταστροφές όπως εκείνη του Boeing 737 MAX. 


