Direnen Yunan Halkı ve Kamu Borç Hakikatleri
Komisyonunun, Halkın Kamu Borclarını
Denetleme Hakkının Uygulanmasının
Desteklenmesi için çağrı metni;
Avrupa Halkları ve Bütün Dünyaya
Tasarruf Politikalarını reddeden, bizi boğazlayan kamu borcunu
ödemek istemeyen, bizim arkamızda durmayı kabul eden ve bize
biçilen faizlere karşı olan bütün kadın ve erkeklere;
Bu çağrının imza sahibi olarak bizler, 25 Ocak 2015 tarihinde kendi
seçimlerini yapmış, Avrupa ve Kuzey yarımkürede insanlara söz hakkı
tanımadan pazarlık edilmiş ve insanları tehdit eden sözde kamu borçlarını
ödemesi için dayatılan tasarruf politikalarını reddeden ilk toplum olan
Yunan halkının yanındayız. Aynı zamanda Yunan Kamu Borçları
komisyonun Yunanistan parlamentosu başkanı inisiyatifinde kurulmasını
savunuyor, bunun sadece Yunan halkı için değil,
bütün Avrupa
vatandaşları ve bütün dünya için tarihi önemde çok ciddi bir olay olarak
görüyoruz.
Özünde, Yunan Parlamentosu Hakikatler Komisyonu, küresel ölçekte
gönüllü vatandaşların bir araya gelmesinden oluşmakta ve diğer ülkeler
için de emsal teşkil edecek şekilde tasarlanmıştır. Öncelikle, borç
problemi, Avrupa ve Dünya’da birçok yere bela olan sırtımızda bir
kamçıdır, ilaveten milyonlarca ve milyonlarca insan haklı olarak bu borç
yükü hakkında en temel soruları yöneltmektedir:
“ Borç hanesine yazılmış bu paraya ne oldu? Bu borcun bize
verilme koşulları nelerdi? Ne kadar faiz, hangi oranda, hali
hazırda ödendi? Toplam borcun anaparasının ne kadarı ödendi?
İnsanlar için faydalı her hangi bir şeyde kullanılmadan bu borcun
bu şekilde birikmesine nasıl izin verildi? Anapara nereye gitti? Ne
için kullanıldı? Kim tarafından, ne kadarı başka bir tarafa
yöneltildi ve bu nasıl gerçekleşti?”
“Ve Ayrıca: Kim, hangi isim altında bu borcu temin etti? Kim bu
borcu onayladı ve onaylayanların rolü neydi? Devlet alınan hangi
kararla ve yetkiyle bu duruma dahil oldu? Özel borçlar nasıl
‘kamusal’ borç haline geldi. Kim hiç de uygun olmayan şemaları
kurguladı, kim bu yörüngeye zorladı, tüm bunlardan kimler ne
yararlar sağladı? Mali yada adli suçlar, bu para vasıtası ile işlendi
mi? Neden hala daha, adli, cezai, ve idari sorumluluklar yerine
getirilmiş değil?”
1

Tüm bu sorular, çok titiz ve sıkı bir analiz ile kamusal borçlardaki aniden
yaşanan oransız ve orantısız yükseliş ile alakalı tüm enformasyonu
toplamaya resmi vekâleti olan komisyon tarafından ele alınacaktır. Bu
borcun, savunulamaz şekilde nefret uyandıran, Mayıs 2010 dan Ocak
2015’e kadar olan Memorandum sürecinde ve aynı şekilde evvelki yıllarda
yasadışı ve gayri meşru ve doğal olarak sürdürülemez bölümlerini
netleştirmek için, toplanan bilgiler bilimsel yöntemlerle ince eleyip sık
dokumadan geçirilecektir. Bu komisyon, tüm vatandaşlar tarafından
izlenebilecek olan ve kamusal deklarasyonları da destekleyecek kanıtları
sağlayacak ve Yunan halkı, uluslararası toplum ve uluslararası kamusal
alan içerisinde de farkındalığı güçlendirecek, kati-içerikli enformasyonu
sağlamak ve nihayetinde borcun iptali çağrısına dair argümanlar ve
talepleri düzenlemek zorundadır.
Biz, her vatandaşın, bu sorulara en temiz ve net cevapları talep etmesinin
en temel demokratik hak olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. İlaveten,
demokrasinin ve şeffaflığın inkârı olan yasaların ve tüm bunların üstünde
borç-sistemini, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapmak için üreten ve
kullananların yürürlüğündeki yasaları ret etmeyi fikrimizde tutuyoruz. Ve
daha da kötüsü: görüyoruz ki, kıskançlıkla ve kendileri için, bir toplumun
kendi kaderi hakkında hüküm verme yetkisini elinde tutanlar, toplumun
ezici çoğunluğunun sadece kendi kararlarını verebilme hakkını
kullanmalarından mahrum etmiyor, bunun da ötesinde toplumun kendi
kaderini ve insanlığın kendi kaderini tayin etme hakkını elinde tutuyor!
İş bu sebepten bizler, tüm vatandaşlara, sosyal hareketlere, ekolojik ve
feminist ağlar ve hareketlere, sendikalar ve politik organizasyonlara,
demokratik ve insani açıdan daha da fakirleşmiş bu neo-liberal Avrupa’yı
reddetmeleri için aşağıdaki acil çağırıyı sunuyoruz;
Yunan Kamu Borçları Hakikatleri Komisyonu’na ve onun, bu borcun hangi
parçasının savunulamaz şekilde nefret uyandıran, yasadışı ve gayri meşru
ve doğal olarak sürdürülemez olduğunu tanımlama görevine faal destek
olarak Yunan direnişi ile olan dayanışmanızı gösterin. ‘’Borç-Sistemi’’
hakkındaki hakikatleri saklamak ile ilgisi olan, Yunanistan ve dünyanın geri
kalanındaki tüm kuvvetlerin aşırılığa kaçan saldırılarına karşı Hakikatler
komisyonu ve onun çabalarını destekleyin. Avrupa’nın bütününde veya
herhangi başka bir yerde vatandaşlara çıkartılan kamu borçlarının,
gelişmekte olan denetlemesi çalışmalarında aktif olarak sorumluluk
üstlenin.
Desteğinizi ve dayanışmanızı kendi sosyal ağlarınızda paylaşın, yalnızca
bu destek ve uluslararası dayanışma, dayatmacı güçlerin; tasarruf
politikaları ve borçlarla bizi boğazlayan ortak düşmanımıza karşı direnen
Yunanistan’ı nefessiz bırakan politikalarını bertaraf edebilir.
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Bizler, çok tecrübeli, bütünleşik, çok iyi koordine olmuş, olağan ötesi
güçler ile donatılmış ve her birimiz için daha acı bir sonu hazırlayan, bunu
kovalayan mutlak olarak tanımlanmış bir düşman ile yüz yüze geldik. Ayrı
ayrı, her birimiz kendi köşesinden direnme lüksünü kendimizde göremeyiz.
O halde, çok geniş bir dayanışma hareketi ölçeğinde güçlerimizi
birleştirerek, Yunan direnişi ile birlikte Yunan Parlamentosu Hakikatler
Komisyonu gibi, diğer mümkün olan her yerde borç denetleme
komisyonlarını hayata geçirerek destekleyelim. Hattı sathında Yunan
halkının verdiği mücadele bizim mücadelemizdir ve onların zaferi bizim de
zaferimiz olacaktır. Birliğimiz ve bütünlüğümüz bizlerin tek dayanağıdır.
Birleşerek ayakta kalırız, bölünerek yok oluruz!
Kamuoyu
çağrısına
imza
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