Ελλάδα: Η Επιτροπή για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου
(CADTM)* καταδικάζει το σχέδιο λιτότητας που συνεπάγεται μεγάλα
κοινωνικά πισωγυρίσματα
Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πριν από λίγο την υιοθέτηση ενός σχεδίου
λιτότητας που έγινε πολύ καλά δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Όμως, για τη CADTM, τα μέτρα αυτού του σχεδίου
είναι απλώς απαράδεκτα. Αυτό που η κυβέρνηση της Αθήνας παρουσιάζει ως λύση
απέναντι στη κρίση δεν είναι τίποτα άλλο από την ομηρία του ελληνικού
πληθυσμού, που εξαναγκάζεται να επωμιστεί την ευθύνη των χρηματοπιστωτικών
παικτών που προκάλεσαν ή επιδείνωσαν τη κρίση.
Αυτό το σχέδιο λιτότητας στοχεύει να εξοικονομήσει 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ στη
πλάτη του ελληνικού πληθυσμού για να εξοφλήσει τους πιστωτές. Θα χρησιμέψουν
επίσης για να πληρώσουν την αμοιβή της τράπεζας Goldman Sachs για την οποία
γνωρίζουμε τώρα ότι βοήθησε τη κυβέρνηση να αποκρύψει ένα μέρος του χρέους
της. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ειδικότερα:
• πάγωμα των προσλήψεων και μείωση των μισθών των δημοσίων
υπαλλήλων (μεγάλη μείωση του 13ου και 14ου μισθού, περικοπή των
επιδομάτων, μετά από τη μείωση των μισθών κατά 10% που αποφασίστηκε
τον Ιανουάριο).
• Πάγωμα των συντάξεων.
• Αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21%, ενώ πρόκειται για ένα άδικο φόρο που
πλήττει περισσότερο τους πιο φτωχούς.
• Δραστική περικοπή των κοινωνικών δαπανών, όπως εκείνων της
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για την CADTM, αυτά τα μέτρα είναι μέρος του προβλήματος, και όχι της λύσης.
Η παρούσα κρίση χρησιμοποιείται για να εξουδετερωθούν οι αντιστάσεις απέναντι
στις κοινωνικές κατακτήσεις που επιτεύχθηκαν με σκληρούς αγώνες. Αντί να
βγάλουν τα διδάγματα, οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων και του ΔΝΤ ασκούν
έντονη πίεση για να επιβάλλουν νέα νεοφιλελεύθερα μέτρα, για να αυξήσουν τις
ανισότητες, για να κάνουν ακόμα πιο επισφαλείς τους πληθυσμούς. Την ίδια ώρα,
δεν λαμβάνεται κανένα αποτελεσματικό μέτρο ώστε να επωμιστούν το βάρος της
κρίσης εκείνοι που ευθύνονται για αυτήν και για να αποτραπεί η επανάληψη νέων
κρίσεων στο μέλλον.
Η CADTM ζητάει από τις χώρες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση να
παύσουν να διαλέγουν την νεοφιλελεύθερη επιλογή που οδήγησε τον κόσμο στο
σημερινό αδιέξοδο, ενώ υπάρχουν επιλογές ριζικά διαφορετικές. Η CADTM
υποστηρίζει τον ελληνικό λαό που κινητοποιείται μαζικά υπέρ της ρήξης με το
νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Η κοινωνικοποίηση των ζημιών και η ιδιωτικοποίηση
των κερδών αποτελούν αρχές που πρέπει κατεπειγόντως να απορριφθούν.
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