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Η εξάπλωση του COVID19 σε όλο τον κόσμο, έχει δημιουργήσει
μια

σοβαρή

κρίση,

η

οποία

θα

επηρεάσει

πολλούς

περισσότερους ανθρώπους από τους ήδη χιλιάδες που έχουν
ήδη μολυνθεί με αυτόν τον κορονοϊό. Ο τρόπος ζωής της
πλειοψηφίας
οικονομία

του

έχει

κόσμου

υποστεί

έχει

επηρεαστεί,

σοβαρή

η

καθυστέρηση.

διεθνής
Αυτή

η

κατάσταση αποκάλυψε την αδυναμία μιας κοινωνίας που
έχει συγκροτηθεί πάνω στα συμφέροντα του κεφαλαίου, κι
επομένως έχει αποδιαρθρώσει την κοινωνική προστασία –
ιδιαίτερα τη δημόσια υγεία – για την οποία έχουν παλέψει
οι εργαζόμενοι/-ες.
Στον

υποτιθέμενο

Πρώτο

Κόσμο, η απελευθέρωση της

αγοράς και της οικονομίας γενικά έθεσε σε κίνδυνο την
ασφάλεια μιας αξιοπρεπούς ζωής για τους ανθρώπους. Στην
Αφρική,

την

Ασία και

τη Λατινική Αμερική – όπου τα

καθεστώτα λιτότητας και τα προγράμματα διαρθρωτικής
προσαρμογής

του

ΔΝΤ

έχουν

αποδιαρθρώσει

τους

κοινωνικούς θεσμούς – η κοινωνική ζωή έχει υπονομευθεί,
αφήνοντας τους ανθρώπους ευάλωτους στις κλιματικές και
οικονομικές

καταστροφές

καθώς

και

σε

παγκόσμιες

πανδημίες.
Η δραματική συνέπεια της πιθανής μόλυνσης εκατομμυρίων
ανθρώπων κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας πανδημίας
θα φτάσει στο όριο το κοινωνικό σύστημα που έχει ήδη
καταρρεύσει.

Είμαστε

επομένως

σε

μια

διεθνή

ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου,
είναι

ζωτικής

σημασίας

όλες

οι

αντιιμπεριαλιστικές

δυνάμεις να πάρουν θέση και να συμμετάσχουν σε έναν
έντονο διάλογο σχετικά με τους πιθανούς τρόπους επίλυσης
αυτής της κατάστασης. Υπό το πρίσμα της σημερινής διεθνούς
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, και καθώς οι κοινωνικές
και πολιτικές οργανώσεις που εργάζονται από το 2019 για να
οργανώσουν την Αντιιμπεριαλιστική Εβδομάδα Αγώνα το
2020, ζητούμε αυτή η κινητοποίηση να γίνει ένας αγώνας
ενάντια στην προσπάθεια του καπιταλιστικού τομέα να
μεταθέσει τις συνέπειες του κόστους αυτής της κρίσης στην
εργατική τάξη και τις μάζες, όπως συνέβη ως επακόλουθο της
οικονομικής κρίσης του 2008.
Ως εκ τούτου:
Απαιτούμε όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι να
τεθούν στην υπηρεσία ελέγχου κι ελάφρυνσης των
επιπτώσεων αυτής της πανδημίας με ιδιαίτερη προσοχή
στους πιο ευάλωτους ανθρώπους.
2. Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς
οργανισμούς να
μειώσουν
άμεσα τις τεράστιες
στρατιωτικές
τους
δαπάνες.
Αυτή
η
δαπάνη
υποστηρίζει
ένα
σύστημα
ασφαλείας
που
έχει
σχεδιαστεί για να υπερασπίζεται τις ελίτ. Έχει
συγκροτηθεί στη βάση στρατιωτικών συμμαχιών –
όπως το ΝΑΤΟ – και έχει αφήσει ένα παγκόσμιο αποτύπωμα
μέσω των στρατιωτικών βάσεων σε όλες τις ηπείρους,
κατέχοντας
ένα
πυρηνικό
οπλοστάσιο
με
την
ικανότητα να καταστρέψει τον πλανήτη αρκετές
φορές.
3. Μειώνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες, προτείνουμε
να χρησιμοποιηθούν οι πόροι για να δομήσουμε ένα
ανθρώπινο σύστημα ασφαλείας που να επενδύει όλους
τους πόρους του πλανήτη για να δημιουργήσει
αξιοπρεπείς ζωές για τους ανθρώπους. Αυτό θα σήμαινε
σημαντική αύξηση των κοινωνικών δαπανών, ώστε να
μπορούμε να ανταποκριθούμε επαρκώς στην τρέχουσα
ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
4. Ζητούμε την ενίσχυση του κοινωνικού συστήματος,
ιδιαίτερα του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο
1.

5.

6.

7.

8.

έχει διαβρωθεί από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές
τις τελευταίες δεκαετίες.
Ζητούμε
την αλληλεγγύη σε όλες/-ους τις/τους
εργαζόμενες/-ους στον τομέα της υγείας, οι οποίοι
διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν τα
χιλιάδες άρρωστα θύματα του COVID-19 παρά την έλλειψη
κρατικών επενδύσεων στη δημόσια και καθολική
υγεία.
Ζητούμε την προώθηση μιας αξιοπρεπούς ζωής για όλους
τους ανθρώπους, με δικαίωμα στην εργασία και
δικαιώματα
για
τους/τις
εργαζόμενους/-ες,
ως
απάντηση στην καπιταλιστική στρατηγική που
απολύει εργαζόμενες/-ους, κάνει εξώσεις στους/στις
φτωχούς/-ές, και κόβει μισθούς και επιδόματα με
πρόσχημα αυτήν την κρίση στη υγεία.
Ζητούμε τον τερματισμό των μονομερών εγκληματικών
κυρώσεων που επιβάλει η κυβέρνηση των Ηνωμένων
Πολιτειών σε περισσότερες από πενήντα χώρες – κυρίως
στο Ιράν, την Κούβα και τη Βενεζουέλα. Αυτές οι
κυρώσεις έχουν άμεσο και σκληρό αντίκτυπο στα
συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης
αυτών των
χωρών, παρεμποδίζοντας την άφιξη φαρμάκων και
νοσοκομειακών προμηθειών και προκαλώντας τον
θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, που θα μπορούσε να έχει
αποφευχθεί.
Τέλος, ζητούμε αλληλεγγύη και πνεύμα διεθνισμού
ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε μια εποχή διεθνούς
ανθρωπιστικής κρίσης αυτού του μεγέθους, είναι
ουσιαστικής σημασίας, η αλληλεγγύη, η συνεργασία
και η αμοιβαία υποστήριξη να είναι οι κυρίαρχες
αξίες
του
δια-κρατικού
συστήματος
και
της
ανθρωπότητας.

Πάνω από όλα θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η
τρέχουσα
παγκόσμια
κατάσταση
έκτακτης
ανάγκης
υπογραμμίζει
την
αναγκαιότητα
συγκρότησης
ενός
σχεδίου για μια νέα κοινωνία. Αυτό το σχέδιο πρέπει να
θεμελιώνεται στην αρχή της αλληλεγγύης έτσι ώστε όλοι
οι πόροι του πλανήτη να κατευθύνονται προς την
οικοδόμηση μιας διεθνούς κοινότητας που θα είναι δίκαιη,
ελεύθερη και ισόνομη.
Ζητούμε
το
σχηματισμό
ενός
μεγάλου
ρεύματος
αλληλεγγύης στην επερχόμενη περίοδο, διότι γνωρίζουμε
ότι η δύναμή μας βρίσκεται στην κινητοποίησή μας.

Τέλος, διάφορες περιοχές και διεθνή δίκτυα μας ζήτησαν
να
επανεκτιμήσουμε
το
χρονοδιάγραμμα
των
δραστηριοτήτων και κινητοποιήσεων κατά την προσεχή
περίοδο. Με βάση αυτές τις συνετές προτάσεις, θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε για τα εξής:
-

-

-

Αναβάλλουμε
την
Εβδομάδα
Πάλης
(αρχικά
προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου)
Βάζουμε
σε
αναμονή
την
διεθνή
εβδομάδα
κινητοποίησης, δεδομένου ότι θα πρέπει πιθανότατα να
το αναβάλουμε μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Συνεχίζουμε να γνωστοποιούμε στις ιστοσελίδες και
τα social media τη σπουδαιότητα διεξαγωγής μιας διεθνούς
κινητοποίησης ενάντια στον ιμπεριαλισμό, που υπό το
πλαίσιο
της
διεθνούς
κρίσης
στην
υγεία,
τον
επιβεβαιώνει ως τον κύριο εχθρό της ανθρωπότητας.
Προετοιμαζόμαστε να συνασπίσουμε τα δίκτυα και τις
οργανώσεις
συντονίζοντας
τη
διαδικασία
της
Διεθνούς Εβδομάδας Αντιιμπεριαλιστικού Αγώνα τον
Ιούνιο του 2020, με την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο
να μένει να καθοριστεί. Σε αυτή τη συνάντηση θα
εμβαθύνουμε σε συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο
συνέχισης των διεθνών και τοπικών κινητοποιήσεων
της εβδομάδας και θα επιλέξουμε μια νέα ημερομηνία
για τη διεθνή κινητοποίηση κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2020.
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