
 
 
 

The Message of  
‘Socialist Alliance’ Party 

to the participants 
at the XIXth Congress of Greek Communist Party 

 

Dear comrades, 
Allow me to thank you, in the name of the ‘Socialist Alliance’ Party, for the 

opportunity you offered us  today of sending a comradely greeting to all the participants at 
the XIXth Congress of the Greek Communist Party. For us, the Romanian socialists and 
communists, the KKE is more than an outstanding project, is a gleam of true hope in an age 
governed by the phony god of the profit. 

We all know that we are living in a time when those who work for a living are 
condemmned to profound pain and misery as their lives become more and more difficult 
because of some external, sordid causes. 

Those who are at the helm of the European Union and, consequently, those who 
govern our countries, are unquestioningly obedient to the demands of the financial-
banking system, while, contrastingly,  the core of our left policies is the humane and very 
strong desire to fulfill all the needs of the people. Nowadays we are experiencing the same 
situation all across Europe, however, in the last 24 years we can affirm that our party and 
the Romanian working class have been taught some of the most brutal life lessons.  

We want to stress the fact that Romania, which in 1989 was a developing country, 
fully independent, both politically and economically, now is but an American-European 
colony. From the scientific analysis of the macro- and micro-economics, as well as from the 
opinion polls, it definitely follows that the effects of the agreements between Romanian 
Government and the International Monetary Fund, European Union and World Bank, the 
effects of the loans and the requirements of the loans, have had very destructive 
consequences. 

While the banks, the insurance companies, the private companies operating in the 
fields of energy, oil, gas, the importers (especially those importing food and drugs), big 
retail chains etc., collected big profits, the living standard of the Romanians has been going 
down in a constant and tragical manner.  

Also, we have encountered a lot of economical setbacks. Corruption is increasing. 
The chasm between rich and poor is widening. Social humiliation, families’ state of 
uncertainty, the number of those who become depressed or even commit suicide because of 
their economical hardship are also increasing.    

In our opinion, everything that has been taking place in Romania after the December 
1989 coup and, especially, everything we have had to live through over the last five years 
was nothing but a national disaster. The so-called “austerity plan” imposed by the 
governments that have had the power over the last five years wasn’t a recipe for 



 
 
equilibrium, as advertised by its creators, but a blueprint for how to bring abuses, social 
regression and recession to our country. 

All these nefarious realities that can be seen now, more or less, in the entire 
European Union and even the world, entitle us to declare the bankruptcy of the 
neoliberalism and of the capitalist system. Consequently, the war the profit-seekers wage 
against the people must be stopped not only in Greece or Romania, but also in countries 
like Germany, France, Spain, or Italy. 

In Romania, like in other countries (especially Eastern European countries), the 
banning of the Communist Party violates the right of the citizens to freely express their 
political will and associate in political parties. 

From now on, together with your party and many other communist, socialist and 
ecologist parties from Europe and from the world it is our duty to promote a viable 
socialist alternative for  a sustainable development that must replace the abusive, 
authoritarian and antisocial role of the European Union’s policies that are only generating 
corruption and financial and economical crisis. We must develop a new policy that helps 
us coalesce in true solidarity, a new policy based on real equality of right for citizens and 
states. We must create a democratical framework for the decision-making processes, and 
place in the center of every action the man and the fulfillment, support and development 
for every individual and general interests. 

The Romanian ‘Socialist Alliance’ Party sustains and assists the fight of the 
Communist Party of Greece against the deployment of NATO military structures in our 
countries and against the wars of occupation. We say together NO to the NATO 
membership. 

Taking into account what has happened in the last decades in the European Union, 
when the so-called ‘policies of expanding’ proved to be ‘policies of occupation’, the 
Romanian ‘Socialist Alliance’ Party stands  together with the Communist Party of Greece in 
his struggle to say NO to the European Union. 

We believe that your fight is our fight, too, and we hope that, in the future, we’ll 
manage to develop the cooperation and collaboration between our parties. We wish the 
XIX-th Congress of KKE good luck and, please, rest assured of our friendship and 
solidarity. 

 
Constantin ROTARU, Doctor of Economics 

President of ‘Socialist Alliance’ Party 

 
 
 
Bucharest, April 04, 2013 



 
 

 
Mesajul  

PARTIDULUI ALIAȚNA SOCIALISTĂ din ROMÂNIA 
adresat participanților la  

CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST din GRECIA 
 
Stimați tovarași, 

În numele Partidului Alianța Socialistă din Romania doresc să vă mulțumesc pentru 
oportunitatea de a transmite un salut tovărășesc tuturor participanților la cel de-al XIX-lea Congres al 
Partidului Comunist din Grecia care,  pentru noi, socialiștii și comuniștii români, apare ca o construcție 
remarcabilă într-o perioadă dominată de falsul zeu al profitului. 

 Știm cu toții că trecem printr-o perioadă în care lumea celor care-și câștigă existența din muncă 
este în mare suferință ca urmare a faptului că viața lor, datorită unor interese externe meschine, este din ce 
în ce mai grea.  

Cei care conduc astăzi destinele Uniunii Europene și, implicit, destinele țărilor noastre sunt 
supuși ideii de satisfacere a intereselor sistemului financiar-bancar, în timp ce pentru noi, „OMUL” și 
dorința de satisfacere a nevoilor omului, sunt principalele constituente ale politicilor noastre. Peste tot 
în Europa trăim aceeași experiență, dar partidul nostru și clasa muncitoare din România, în ultimii 24 
de ani, au primit una dintre cele mai dure lecții de viață. 

În ceea ce ne priveşte, afirmăm cu convingere că România, dintr-o țară în curs de dezvoltare 
care, în 1989, își câștigase totala independență politică și economică, a fost transformată în colonie 
americano-europeană. Atât din analiza ştiinţifică a evoluţiei macro şi microeconomică, cât şi din 
declaraţiile a peste 80% dintre români, rezultă clar că efectele acordurilor României cu Fondul Monetar 
Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială, a împrumuturilor şi condiţionalităţilor impuse ei, 
au efecte extrem de distrugătoare.  

În timp ce societățile bancare și de asigurări, societățile private din domeniul energiei, petrolului 
și gazelor, importatorii (în special, de produse alimentare și medicamente), marile lanțuri comerciale 
etc. au înregistrat profituri substanțiale, nivelul de trai al românilor (peste 80%) se află într-o continuă și 
dramatică scădere. 

S-au înregistrat regrese din punct de vedere economic. A crescut corupția, s-au accentuat 
discrepanța  dintre săraci și bogați, umilirea socială, nesiguranța familiilor, a crescut numărul 
sinuciderilor și depresiilor etc. 

 
Apreciem că tot ce s-a întâmplat în România după lovitura de stat din 1989 și, mai ales în 

ultimii cinci ani de criză, reprezintă un adevărat dezastru naţional. Austeritatea impusă de 
guvernele care s-au succedat la putere în ultimii ani nu a condus la stabilitate. A condus la abuz, 
regresie socială şi recesiune.  

Toate aceste fenomene care, în procente mai mari sau mai mici, își fac simțită prezența în 
aproape toate statele din Uniunea Europeană și din lume, ne îndreptățesc să declarăm falimentul 
politicilor neo-liberale și al sistemului capitalist. Ca urmare, agresiunea profitului împotriva 
oamenilor trebuie oprită atât în Grecia și România cât și în Germania, Franța, Spania sau Italia.  



 
 

În România, la fel ca și în alte țări, mai ales din Europa de est, prin interzicerea ființării 
Partidului Comunist, este încălcat dreptul cetățenilor la liberă exprimare a voinței politice și la 
asociere în partide politice.  

Este de datoria noastră ca, din acest moment, alături de partidul dumneavoastră și de multe 
alte partide comuniste, socialiste și ecologiste din Europa și din lume să promovăm o Alternativă 
Socialistă de dezvoltare durabilă, prin care: să înlocuim rolul autoritar, abuziv și antisocial al UE și a 
politicilor europene generatoare de corupție și de crize financiare și economice prin manifestarea 
deplină a rolului de coeziune şi solidaritate, bazat pe egalitatea reală în drepturi a statelor şi 
cetăţenilor; să creem un climat democratic de luare a deciziilor; să plasăm în centrul tuturor acţiunilor 
omul,  împlinirea, protejarea şi dezvoltarea intereselor individuale şi generale. 

Partidul Alianța Socialistă din România este alături de Partidul Comunist din Grecia în lupta sa 
neîntreruptă dusă împotriva existenței structurilor militare NATO pe teritoriile țărilor noastre și a 
războaielor de ocupație duse de NATO în diferite țări ale lumii și spune NU apartenenței la NATO .  

Având în vedere că prin tot ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană a ultimelor decenii, 
când politicile declarative de extindere ale Uniunii s-au dovedit a fi politici de ocupație, Partidul Alianța 
Socialistă din România se alătură Partidului Comunist din Grecia și spune NU Uniunii Europene. 

Convinși fiind că lupta dumneavoastră este și lupta noastră și sperând că, pe viitor, vom reuși 
să dezvoltăm relațiile de cooperare și colaborare dintre partidele noastre, urăm succes lucrărilor celui 
de-al XIX-lea Congres al KKE și vă asigurăm de toată prietenia și solidaritatea noastră, 

 
 Dr. ec. Constantin ROTARU 

Președinte al Partidului Alianța Socialistă 
 
 
București, 04 aprilie 2013 


