MANIFEST DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE GREC
Tàrrega, 2 de juliol de 2015
La UE està demostrant ser una maquinària implacable amb una manca
d'unitat política evident, que s' ha desentès de la gestió dels assumptes
d'interès públic i les polítiques socials, i s'ha basat en un projecte polític
econòmic neoliberal dedicat exclusivament a centralitzar els beneficis
econòmics per posar-los al servei de les finances. La troica comunitària,
d'aquesta manera, ha anat extorquint els Estats i escanyant els ciutadans,
que en el cas de Grècia estan patint aquestes polítiques en la seva versió
més extrema i implacable.
És ben clar que l’anomenada política d'austeritat contra la crisi només
serveix per agreujar la crisi i afavorir-ne els principals culpables. Les
polítiques estructurals que s'imposen a Grècia i arreu només pretenen deixar
les mans lliures als grans poders econòmics i liquidar drets socials i laborals.
Les pressions sobre Grècia són també pressions per evitar que a altres
països les coses comencin a canviar.
La troica està formada per la Comissió europea- poc representativa i
dominada pels lobbies, com estem veient en l'obscura negociació del Tractat
Transatlàntic (TTIP)-, el Banc Central europeu – amb l'únic objectiu de
controlar la inflació- i el FMI -institució governada segons les aportacions de
capital dels socis i no pels vots dels ciutadans.
Europa ha de canviar radicalment, salvant i ampliant els drets socials i les
condicions de vida, construint una nova Europa dels pobles més igualitària i
més solidària. Les desigualtats en riquesa i renda són creixents arreu. La
batalla de Grècia és la de tots, la seva crisi és la nostra, i la seva lluita també:
la lluita contra els responsables de la crisi. Aquesta lluita es lliura en
condicions de negociació molt difícils, sobretot pels deutes acumulats
precisament per haver seguit les pautes que ara es volen continuar imposant.
Per tot això demanem: Solidaritat amb el poble grec!!!!! Solidaritat
internacional!!!!!

