CADTM
Επιτροπή για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου
ΚΑΛΕΣΜΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Εδώ και μήνες, διαδηλώνουν στην Ελλάδα για να αντιταχθούν στο
σχέδιο λιτότητας που η κυβέρνηση, οι ευρωπαίοι ηγέτες και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο αποφάσισαν να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό.
Σήμερα, η ηγεσία της χώρας δεν ανήκει πια στους εκλεγμένους
αντιπροσώπους της αλλά έχει τεθεί υπό τη κηδεμονία του ΔΝΤ και των
ευρωπαϊκών θεσμών που δεν υπόκεινται σε κανένα δημοκρατικό έλεγχο.
Από την αρχή του 2010, έχουν ήδη οργανωθεί πολλές γενικές απεργίες
από το σύνολο των συνδικάτων και των αριστερών πολιτικών κομμάτων.
Αυτός ο παραδειγματικός αγώνας διεξάγεται παράλληλα με εκείνους των
λαών της ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Ουγγαρία, Λετονία,…), των
άλλων χωρών των Βαλκανίων (Βοσνία…), της Ιρλανδίας και πρόσφατα
της Ισλανδίας, που βρίσκονται αντιμέτωποι με ανάλογα σχέδια
λιτότητας.
Οι λαοί όλων των χωρών της Ευρώπης δέχτηκαν, δέχονται ή θα δεχτούν
αυτές τις επιθέσεις που αποσκοπούν να κάνουν τους μισθωτούς, τους
ανέργους και τους συνταξιούχους να πληρώσουν τις συνέπειες μιας
βαθιάς κρίσης για την οποία δεν είναι διόλου υπεύθυνοι.
Πράγματι, είναι οι «χρηματαγορές» (οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές
εταιρίες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία…) που, με τις κερδοσκοπικές τους
πρακτικές στην υπηρεσία των μετόχων και των εισοδηματιών,
ευθύνονται για αυτή τη χρηματιστική κρίση που στοχοποιεί το δημόσιο
χρέος των χωρών.
Από πού προέρχεται αυτό το δημόσιο χρέος;
Πρόκειται κυρίως για το αποτέλεσμα φορολογικών πολιτικών που
ευνοούν τους πιο πλούσιους και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η μείωση των
εσόδων που προκαλούν αυτά δώρα στους πλούσιους, αναγκάζουν τις
κυβερνήσεις να προσφεύγουν στο δανεισμό για να χρηματοδοτήσουν ένα
όλο και μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού. Πιο πρόσφατα, η πτώση
της οικονομικής δραστηριότητας προκάλεσε τη μείωση των
φορολογικών εσόδων. Τέλος, η εφαρμογή των σχεδίων διάσωσης των
τραπεζών επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τα δημοσιονομικά ελλείμματα
χωρίς να επωφεληθεί το δημόσιο για να πάρει τον έλεγχο του
χρηματοπιστωτικού τομέα προκειμένου να αλλάξει τις πρακτικές του.

Τι χρηματοδότησε;
Το δημόσιο χρέος των Κρατών δεν χρησίμεψε για να δημιουργηθούν
θέσεις απασχόλησης, να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και οι
υποδομές. Αντίθετα, χρησίμεψε μόνο για να διασωθούν οι επενδύσεις
των ενόχων και για να καλυφθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα που
αυτοί προκάλεσαν.
Ποιος κερδίζει από το δημόσιο χρέος;
Κερδίζουν ακριβώς εκείνοι που έχουν ήδη τύχει φορολογικών
ελαφρύνσεων (τα πιο πλούσια νοικοκυριά), οι τράπεζες και οι μεγάλες
επιχειρήσεις που, την ίδια ώρα, κερδοσκοπούν πάνω στους τίτλους του
δημόσιου χρέους και τσεπώνουν τους τόκους των κρατικών ομολόγων.
Πρόκειται δηλαδή για μια διπλή ανταμοιβή των ενόχων.
Ποιος θα την πληρώσει;
Έχουμε λοιπόν μια διπλή τιμωρία των θυμάτων! Προκειμένου να
βοηθήσουν εκείνους που ωφελούνται από το χρέος, θέλουν σήμερα να
ξεζουμίσουν τους φτωχούς πληθυσμούς, εκείνες και εκείνους που ζουν
από την εργασία τους:
• Μείωση των μισθών και των συντάξεων
• Διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης
• Καταστροφή των δημόσιων υπηρεσιών
• Αμφισβήτηση του δικαιώματος στην εργασία
• Αύξηση της φορολογίας επί της κατανάλωσης, ειδικά του ΦΠΑ
Αυτά τα σχέδια λιτότητας όχι μόνο δεν θα αντιμετωπίσουν καθόλου τις
πραγματικές αιτίες της κρίσης, αλλά και θα βυθίσουν εκατομμύρια
ανθρώπινα όντα στην εξαθλίωση και στην επισφάλεια.
Το δίκτυο CADTM-Ευρώπη καλεί το σύνολο των πολιτικών,
συνδικαλιστικών και κινηματικών δυνάμεων να οργανώσουν με ενότητα
και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κινητοποιήσεις που είναι
αναγκαίες για να αντιταχθούμε σε αυτές τις συντονισμένες επιθέσεις
ενάντια στους λαούς της Ευρώπης.
Να αρνηθούμε να πληρώσουμε τη κρίση τους. Να προετοιμάσουμε
ένα πλατύ κοινωνικό κίνημα ενάντια στο χρέος και στις αιτίες αυτής
της κρίσης!
Αντί για αυτά τα σχέδια λιτότητας, πρέπει να χτυπήσουμε τη ρίζα του
προβλήματος:

• Απαλλοτριώνοντας τις τράπεζες για να τις μεταφέρουμε στο
δημόσιο τομέα υπό τον έλεγχο των πολιτών
• Επιβάλλοντας μονομερή αναστολή (χωρίς συσσώρευση τόκων
υπερημερίας) της αποπληρωμής του χρέους για το χρόνο που
απαιτείται για να γίνει ο έλεγχος (με τη συμμετοχή των πολιτών)
των δημόσιων δανείων. Στη βάση των αποτελεσμάτων αυτού του
ελέγχου, θα πρέπει να γίνει η ακύρωση του άνομου χρέους.
• Εγκαθιδρύοντας μια αληθινή φορολογική δικαιοσύνη και μια
δίκαιη αναδιανομή του πλούτου
• Παλεύοντας ενάντια στη μαζική φοροδιαφυγή των μεγάλων
επιχειρήσεων και των πλουσίων
• Χαλιναγωγώντας τις χρηματαγορές, μέσω της δημιουργίας ενός
μητρώου ιδιοκτητών τίτλων, και της απαγόρευσης των ακάλυπτων
ανοιχτών πωλήσεων
• Μειώνοντας ριζικά το χρόνο εργασίας για να δημιουργηθούν
θέσεις απασχόλησης χωρίς τη μείωση μισθών και συντάξεων
• Κοινωνικοποιώντας τις πολυάριθμες επιχειρήσεις και υπηρεσίες
που ιδιωτικοποιήθηκαν στα τελευταία 30 χρόνια
Να δημιουργήσουμε μια πλατιά λαϊκή κινητοποίηση που να ξεπερνάει τα
σύνορα μια και πρέπει να κάνουμε να συγκλίνουν στο διεθνές επίπεδο οι
τοπικοί αγώνες προκειμένου να ανατρέψουμε τις πολιτικές κοινωνικού
πισωγυρίσματος.
Υιοθετήθηκε στις 24 του Μάη 2010, κατά το τριήμερο διεθνές
σεμινάριο, που έγινε στο Ναμύρ του Βελγίου, με την επωνυμία: «Από
το Βορρά στο Νότο του πλανήτη: Κλειδιά για να κατανοήσουμε το
δημόσιο χρέος».
(Μετάφραση στα ελληνικά: Γιώργος Μητραλιάς)

