I CORONAPANDEMIENS TIDER, LA OSS BRUKE DEN ANTI-IMPERIALISTISKE
UKA SOM EN MOBILISERING TIL FORSVAR FOR VERDIG LIV
Spredningen av COVID19 over hele jordkloden har utløst en alvorlig krise, som vil påvirke mer enn
de tusenvis av mennesker som til nå har blitt smittet. Livet til de fleste av verdens mennesker har blitt sterkt
påvirket, og den internasjonale økonomien har fått et alvorlig tilbakeslag. Denne situasjonen har avdekket
svakheten i samfunn som er bygget på kapitalens interesser, og som derfor har nedbygget de sosial
trygdetjenester - spesielt innen folkehelsen - som har blitt kjempet for av arbeidere.
I den såkalte «First World» har dereguleringen av markedet og den øvrige økonomien kompromittert
muligheten til å sikre et verdig liv for folket. I Afrika, Asia og Latin-Amerika - der innstramningene og Det
Internasjonalpengefondet sine programmer for strukturell tilpasning har demontert sosiale institusjoner - er
det sosiale sikkerhetsnett blitt kompromittert, slik at mennesker er sårbare for klima- og økonomiske
katastrofer samt globale pandemier.
De dramatiske konsekvensene av en eventuell infeksjon av millioner av mennesker under denne
globale pandemien vil strekke seg til det ytterste dette kollapsete sosiale systemet; vi er med andre ord i en
internasjonal humanitær krise. Det er derfor avgjørende at alle de anti-imperialistiske kreftene ta et
standpunkt og deltar i en intens debatt om mulige måter å løse denne situasjonen.
I lys av dagens internasjonale humanitære krise, oppfordrer vi de sosiale og politiske organisasjoner
som har jobbet siden 2019 for å organisere den Anti-imperialist Week of Struggle i 2020, til å bruke denne
mobiliseringen som en kamp mot den kapitalistiske sektorens forsøk på å få arbeiderklassen til å bære
konsekvensene av kostnadene ved denne krisen, slik som skjedde i kjølvannet av finanskrisen i 2008.
Som sådan:
1. Vi krever at alle offentlige og private ressurser stilles til tjeneste for å kontrollere og lindre effekten
av denne pandemien, med spesiell oppmerksomhet til de mest utsatte deler av befolkningen.
2. Vi krever at regjeringer og internasjonale organisasjoner øyeblikkelig reduserer deres enorme
militære utgifter. Disse utgiftene støtter et sikkerhetssystem som er utviklet for å forsvare elitene. Det
er basert på militære allianser - som NATO – med et omfattende nettverk av militærbaser på alle
kontinenter, og et kjernefysisk arsenal med kapasitet til å ødelegge planeten mange ganger over.

3. Når vi reduser militære utgifter, foreslår vi at ressursene brukes til å konstruere et menneskelig
sosialt sikkerhetssystem som investerer alle planetens ressurser for å skape verdige liv for
mennesker; Dette vil omfatte en betydelig økning i sosiale utgifter, slik at vi kan reagere tilstrekkelig
også på den nåværende humanitære nødsituasjonen.
4. Vi etterlyser styrking av det sosiale systemet, spesielt det offentlige helsevesenet, som har blitt
erodert av nyliberale politikken de siste tiårene.
5. Vi oppfordrer til solidaritet med alle helsearbeidere som er sette deres liv i fare for å redde tusenvis
av syke ofre for COVID-19 tross for mangelen på statlige investeringer i offentlig og universell
helse.
6. Vi ber om å fremme et verdig liv for alle mennesker, med rett til sysselsetting og
arbeidstakerrettigheter, som svar på den kapitalistiske strategien som bruker denne krisen for å si opp
arbeidere, kaste ut de fattige fra hjemmene sine, og kutte lønn og ytelser.
7. Vi etterlyser en slutt på de ensidige og internasjonal rettstridige straffesanksjonene som USAs
regjering innfører over mer enn femti land - særlig Iran, Cuba og Venezuela. Disse sanksjonene har
en direkte og skadelig innvirkning på helsesystemene i disse landene, hindrer ankomsten av
medisiner og sykehusforsyninger og forårsaker tusenvis av unngåelige dødsfall.
8. Til slutt krever vi solidaritet og internasjonalismens ånd blant verdens mennesker; i en tid med
internasjonal humanitær krise av denne størrelsesorden er det grunnleggende at solidaritet, samarbeid
og gjensidig støtte være de dominerende verdier for det Inter-statlige systemet og for menneskeheten.
Fremfor alt ønsker vi å gjøre det klart at den nåværende globale krise understreker nødvendigheten av
å bygge et prosjekt for et nytt samfunn; dette prosjektet må være basert på prinsippet om solidaritet, slik at
alle ressurser av planeten går mot bygging av et internasjonalt samfunn som er rettferdig, fritt og likestilt.
Vi kaller for igangsetting av en stor bølge av solidaritet i den kommende perioden, fordi vi vet at vår
styrke ligger i vår mobilisering.
Til slutt har forskjellige regioner og internasjonale nettverk bedt oss om å revurdere kalenderen for
aktiviteter og mobiliseringer i den kommende perioden. Basert på disse fornuftige forslagene, ønsker vi å
informere deg om følgende:
-

Utsett den offentlige lanseringen av Week of Struggle (opprinnelig planlagt for 19 mars);

-

Sett datoen for den internasjonale mobiliseringsuken på vent, gitt at vi mest sannsynlig vil måtte
utsette den til andre halvdel av 2020;

-

Fortsett å dele via internett og sosiale medier viktigheten av å gjennomføre en internasjonal
mobilisering mot imperialisme som i forbindelse med den internasjonal helsekrise har bekreftet sin
posisjon som menneskehetens viktigste fiende.

-

Forbered oss i juni 2020 på å samle nettverk og organisasjoner som koordinerer prosessen for den
internasjonale uken for anti-imperialistisk kamp, (dato og sted kommer). I dette møtet vil vi utdype

debatten om hvordan vi kan gi kontinuitet til ukens nasjonale og regionale mobiliseringer og velge
en ny dato for den internasjonale mobiliseringen i andre halvdel av 2020.

LA OSS FORENE VÅRT HÅP OM Å BYGGE EN VERDEN DER ALLE LEVER MED
VERDIGHET!

