Petice Solidarity s Řeckem
To, co se děje dnes v Řecku je jen ten nejextrémnější příklad globálního jevu:
světové politické a ekonomické elity, které jsou zodpovědné za současnou
ekonomickou krizi, usilují o to, abychom my všichni za tuto krizi zaplatili, a je
jim zcela lhostejné kolik utrpení to bude stát. Řecko ale současně je příkladem
rozhodného odporu miliónů obyčejných lidí, kteří odmítají platit za krizi, kterou
nevyvolali.
Řekové jsou podrobováni neobyčejně tvrdému programu drastických škrtů a
úspor, který ničí životy většiny obyvatelstva. Krutá opatření vyžadovaná
evropskými bankéři a politiky a realizovaná řeckou vládou vedla
k drakonickému snížení mezd pracujících, ke snížení důchodů, sociálních dávek
a práv zaměstnanců. Rychle se rozšiřuje chudoba a hlad a sebevraždy lidí, kteří
nejsou schopni se vypořádat s jejich rychle se zhoršujícími životními
podmínkami, jsou stále častější. Nemocnice trpí nedostatkem základního
lékařského vybavení a vládou nedostatečně financované sociální pojištění
nedovoluje mnoha Řekům získat léky, které nutně potřebují k přežití. Současná
nezaměstnanost oficiálně dosahuje 23%, ale ve skutečnosti se blíží 30%, a mezi
mladými lidmi dokonce přesahuje 50%.
Řecká vláda současně pokračuje v záchranném vyplácení řeckých bank a
v prodeji významných veřejných prostředků za skandálně nízké ceny. Pro
globální elity je Řecko laboratoří pro drastickou formu neoliberalismu –
hromadnou privatizaci veřejných prostředků a hodnot, deregulaci trhů a
transformaci zaměstnanců do finančně nezajištěné společenské spodiny.
Řekové však rozhodně odmítli hrát roli pokusných morčat. Odboj řeckých
občanů nás nesmírně potěšil, povzbudil a inspiroval. Řekové zorganizovali
generální stávky, obrovské demonstrace a okupace, a nedávno ve stále větším
počtu dali své hlasy ve volbách levicové politické straně SYRIZA, která je
vedoucí opoziční silou proti vládní katastrofické politice a má dobrou šanci
zvítězit v příštích parlamentních volbách.
Řecko je na tom hůře než většina rozvinutých zemí, ale přesto není vyjímečné.
Světová krize, kterou politika škrtů a úspor jen zhoršuje, je všude zneužívána
jako příležitost k odstranění těžce vydobytých sociálních a odborových práv.
Přestože většina ostatních zemí nebyla zatím postižena tak trestajícími
opatřeními jako Řecko, ve všech OECD zemích zůstává nezaměstnanost na
velmi vysoké úrovni, významné škrty vedou k masivnímu propouštění a

rozpočtové deficity jsou zneužívány jako záminka k útokům na veřejné služby.
V USA nechaly banky vystěhovat milióny lidí z jejich domovů, studenti se
potýkají s obrovskými dluhy, které nejsou schopni splatit, a brutální útok je
veden proti právům zaměstnanců ve veřejném sektoru na kolektivní
vyjednávání. Politika drastických úspor a utahování opasků rovněž vážně
ohrožuje demokracii. Elity se čím dál více snaží zbavit ekonomické rozhodování
jakékoliv demokratické kontroly.
Tyto elity nedůvěřují nejen Řekům, ale obyčejným lidem všude, že nejsou
schopni se chovat „zodpovědně“ a proto si demokracii „nezaslouží“. Pro elity
jsou úspory a škrty nutným prostředkem nejen k „vyřešení“ krize, ale především
k obnovení neregulovaných trhů, tj.k restauraci právě těch podmínek, které
dovedly svět k současnému ekonomickému a sociálnímu kolapsu.
Občanům, kteří nebyli schopni pochopit moudrost neoliberální ideologie, nelze
dovolit, aby se do tohoto procesu jakkoliv vměšovali. Současně však zezdola
narůstá odpor demokratické občanské společnosti proti politice škrtů a
utahování opasků. Stejně jako v Řecku proběhly velké stávky, demonstrace a
okupace veřejných prostor v Egyptě, Španělsku, Chile, JAR, Mexiku, Číně,
Quebecu, Wisconsinu (USA) a hnutí Occupy propuklo v mnoha místech světa.
V Řecku se Levice rovněž snaží zabránit neonacistickému Zlatému úsvitu
zneužít občanského hněvu a zoufalství proti imigrantům. Vedle násilných
pogromů Zlatého úsvitu jsme byli svědky i perzekuce imigrantů řeckou vládou.
Krize rovněž povzbudila nárůst extrémní pravice v Evropě i v USA, stejně jako
nesnášenlivou demagogii a represi politiků z e „středu“ veřejného života. Je
proto dnes nanejvýš urgentní podpořit řeckou levici a její radikální demokratické
návrhy: zdanit bohatství, znárodnit banky, zredukovat výdaje na zbrojení, zvýšit
mzdy a zlepšit sociální služby a posílit odborová práva.

VŠICHNI JSME ŘEKOVÉ!!
V Řecku dnes ekonomické a politické elity realizují krutý experiment:
ženou občany do extrémní chudoby a zbavují je jejich sociálních práv
jako „řešení“ ekonomické krize. Jde o experiment, který si tyto elity
přejí rozšířit do celého světa. Už s tím začaly. Prohlašujeme, že
k tomu nemusí dojít. Jednotně podporujeme řecký odboj proti
úsporám a utahování opasků a to jednak, protože jde o morální

imperativ a jednak protože ukazuje způsob jak zabezpečit slušnou
budoucnost pro lidi všude na světě.
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