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Solidarność przeciw drastycznym oszczędnościom  

 

Grupa EuroMemo deklaruje swoją solidarność z mieszkańcami Grecji, Hiszpanii i Portugalii 

stającymi do walki przeciwko tak zwanej polityce europejskiej, narzuconej wbrew ich 

własnym elementarnym interesom.  

Popieramy waszą mobilizację w proteście przeciwko polityce narzucanej waszym krajom! To, 

co narzuca Wam koalicja międzynarodowych kół finansowych z grupą krajów europejskich  

z Niemcami na czele, to nie pomoc, ale jawne próby podtrzymania systemu bankowego 

Waszym kosztem. To pcha Wasze kraje jeszcze głębiej w błędne koło drastycznych 

oszczędności i recesji.  

Mówi się nam, że Wasze kraje nie robią wystarczająco dużo. W rzeczywistości połączone siły 

północnoeuropejskich i globalnych ośrodków władzy narzucają Waszym krajom nowe „plany 

pomocy”, które rzekomo mają „ratować Was” znosząc prawa pracownicze, spychając 

ubogich w skrajną nędzę i osłabiając klasy średnie.  

Ale my wiemy, że te programy zawiodą tak samo, jak zawiodły Programy Dostosowania 

Strukturalnego, narzucone krajom globalnego Południa. I będą one równie szkodliwe jak 

programy oparte na Konsensusie Waszyngtońskim, które miały niszczycielskie skutki dla 

społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych.  

Celem tego rodzaju polityki nie jest „uratowanie” Waszych krajów lecz zyskanie na czasie, by 

uratować wierzycieli i akcjonariuszy popychając Wasze kraje ku jeszcze bardziej drastycznym 

oszczędnościom, które mogą zakończyć się tylko niewypłacalnością – ze wszystkimi tego 

rujnującymi konsekwencjami, których skutkiem ubocznym będzie zwiększenie istniejącej 

polaryzacji i hierarchii władzy w Europie. Przez zmowę rodzimych elit politycznych i 

gospodarczych Wasze kraje stają się przedmiotem eksperymentu z nowym rodzajem 

przemiany społecznej i politycznej, która następnie będzie eksportowana i stosowana w 

reszcie Europy.  



Aby ta neoliberalna ofensywa mogła osiągnąć swój cel, konieczne jest jednak wprowadzenie 

ustroju politycznego, który uchyli większość podstawowych praw demokratycznych. Systemy 

parlamentarne zmieniają orientację: „przedstawiciele ludu” przekazują władzę, którą ponoć 

ich obdarzono, „ekspertom” i bankierom. To ni mniej, ni więcej tylko parlamentarny zamach 

stanu.  

Wszystkie dotychczas podjęte kroki spowodowały jedynie podkopanie zagranicznego 

zadłużenia Waszych krajów, w rezultacie czego dług ten w ciągu ostatnich dziesięciu lat 

gwałtownie wzrósł, zamiast się zmniejszyć. Wymuszone, sztuczne pogłębienie problemu 

zadłużenia zagranicznego wykorzystano jako broń do zamachu i przejęcia kontroli nad całym 

Waszymi społeczeństwami.  

Model zastosowany w ostatnich miesiącach w krajach Europy Południowej jest przeznaczony 

do wdrożenia w całej Europe, a nawet poza nią; wszędzie tam, gdzie można stworzyć 

podobne warunki. W obecnej sytuacji o to właśnie toczy się gra i dlatego obrony ludności 

Europy Południowej nie można ograniczać do abstrakcyjnych gestów solidarności: ważą się 

losy przyszłości demokracji i przyszłości społeczeństw Europy. Wszędzie „nieuchronna 

konieczność” „bolesnych lecz niezbędnych” drastycznych oszczędności będzie nam 

przedstawiana jako sposób uniknięcia losu mieszkańców Europy Południowej, podczas gdy w 

rzeczywistości te „oszczędności” wprost nam taki los zgotują.  

Alternatywne rozwiązania są możliwe i są one w zasięgu ręki: zrestrukturyzowana Europa, 

oparta na solidarności, demokracji i trwałej równowadze, jest nadal możliwa i leży w 

interesie społeczeństw całej Europy – Południowej i Północnej, obu w podobny sposób.  

 


