Призив за подкрепа на борещия се гръцки
народ и неговата Комисия за истина върху
публичния дълг
За правото на народа на ревизия на
публичния дълг
До народите на Европа и целия свят!
До всички мъже и жени, които отхвърлят политиките
на остеритет и не желаят да плащат публичен дълг,
който ни задушава и който е уговорен зад гърба ни и
срещу интересите ни.
Ние, подписалите този призив, заставаме до гръцкия народ,
който чрез гласа си на изборите от 25-ти януари 2015, стана
първото общество в Европа и в северното полукълбо, което
отхвърли политиката на остеритет, наложена, за да се
изплати един набеден публичен дълг, договорен от тези на
върха без народа и срещу народа. В същото време
разглеждаме създаването на Комисия за истината върху
гръцкия публичен дълг по инициатива на председателя на
гръцкия парламент като историческо събитие от ключово
значение не само за гръцкия народ, но също и за народите
на Европа и целия свят!
Наистина, Комисията за истина на гръцкия парламент,
съставена от доброволци граждани от целия свят, е
предопределена да бъде повторена и в други страни. Първо,
защото дълговият проблем е бедствие, поразило по-голямата
част от Европа и света, и второ, защото има милиони
граждани, които с право поставят основни въпроси относно
този дълг:

"Какво се случи с парите, които съставят този заем?
Какви са били условията, прикрепени към него? Какви
лихви са изплатени, на какъв процент? Каква част от
капитала е върната? Как е допуснато да се натрупа
дълг, без той да носи полза на хората? Къде е отишъл
капиталът? За какво е бил използван? Колко е било
отклонено, от кого и как е било направено това?
“И още: кой е взел този дълг и от чие име? Кой е
отпуснал заема и каква е била неговата роля? Как е била
въвлечена държавата? По силата на какво решение,
взето с каква власт? Как частни дългове се превърнаха в
публични? Кой е организирал такива неподходящи схеми,
кой е оказвал натиск в тази посока, кой е спечелил от
тях? Извършвани ли са нарушения и престъпления с
тези пари? Защо не е установена наказателна
отговорност?"
Всички тези въпроси ще бъдат подложени на обстоен
анализ от комисията, която има официален мандат да
"събира всякаква релевантна информация за създаването и
непропорционалното нарастване на публичния дълг, и да го
постави на научно изследване, за да определи каква част от
този дълг може да бъде определена като нелегитимна и
незаконна, омразна или неустойчива, през периода на
Меморандумите, от Май 2010 до Януари 2015, както и в
предходните години. Тя също така трябва да публикува
точна информация, която трябва да е достъпна за всички
граждани, да предостави доказателства, които подкрепят
публични декларации, да повиши информираността сред
гръцката
публика,
международната
общност
и
международното обществено мнение, и в крайна сметка да
оформи аргументи и искания, призоваващи за зачеркване на
дълга.
Смятаме, че е най-основно демократично право на всеки
гражданин да изисква ясни и точни отговори на тези

въпроси. Още смятаме, че отказът да им се отговори,
представлява отричане на демокрацията и прозрачността от
страна на тези на върха, които създадоха и ползват
„дълговата система”, за да правят богатите още по-богати и
бедните още по-бедни. И още по-лошо: ние смятаме, че като
ревностно пазят за себе си монопола да решават съдбата на
обществото, тези на върха лишават огромното мнозинство
от граждани не само от правото им да взимат решения, но
преди всичко от правото да вземат съдбата си и съдбата на
човечеството в своите ръце!
Затова ние отправяме следния спешен призив към всички
граждани, социални движения, екологични и феминистки
мрежи и движения, синдикати и политически организации,
които отхвърлят все по-недемократичната и нехуманна
неолиберална Европа: покажете солидарността си с
гръцката съпротива като подкрепите с действие Гръцката
комисия за истина за публичния дълг и нейната работа по
определяне на частта от гръцкия публичен дълг, която е
незаконна, нелегитимна, омразна и / или неустойчива.
Защитете я от жестоките атаки, на които тя беше подложена
от всички сили в Гърция и света, които имат интерес да
пазят истината за дълговата система скрита от поглед.
Вземете активно участие в гражданските ревизии на
дълговете, които се развиват из цяла Европа и на други
места.
Споделяйте своята подкрепа и солидарност в социалните си
мрежи, тъй като тази подкрепа и международна
солидарност е единственият начин да се попречи на плана
на управляващите сили да задушат Гърция и хората, които
се борят срещу общия ни враг: политиката на остеритет и
дългът, който ни задушава!
Срещу нас стои опитен противник, единен, добре
координиран, въоръжен с огромна власт и абсолютно решен
да продължи атаката си срещу всеки един от нас до горчив

край – ние, които съставяме огромното мнозинство на
нашите общества. Не можем да си позволим лукса да се
съпротивляваме поотделно, всеки от нас в своя ъгъл. Затова
нека да обединим силите си в широко движение на
солидарност с гръцката съпротива и подкрепим Комисията
за истина на Гръцкия парламент, като умножим комисиите
за ревизия на дълговете навсякъде, където е възможно.
Защото борбата на гръцкия народ е наша борба и победата
му ще бъде наша победа. Нашето единство е нашата
единствена сила.

Обединени устояваме, разделени пропадаме!
Натиснете тук GreekDebtTruthCommission.org , за да
подпишете този призив

