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Κύπρος, Ιρλανδία και Πορτογαλία: Σώστε τους ανθρώπους, όχι τις τράπεζες!

Προσωπική δήλωση της Κριστίνε Μπούχολτς, Κοινοβουλευτική Ομάδα «Η
ΑΡΙΣΤΕΡΑ.» (DIE LINKE.), σύμφωνα με το άρθρο 31 του εσωτερικού κανονισμού του
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου περί των αιτημάτων του Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Οικονομικών για δάνεια προς την Κύπρο και για επιμήκυνση της
προθεσμίας εξόφλησης των δανείων προς την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα οποία
εξετάζονται στο εδάφιο 2b.
Σήμερα καταψηφίζω τις τέσσερις προτάσεις του ομοσπονδιακού υπουργού
οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Γιατί οι επονομαζόμενες οικονομικές βοήθειες δεν
βοηθούν τον λαό στις πληγείσες από την κρίση χώρες. Είναι μόνο προς όφελος των
τραπεζών και των ομίλων εταιρειών και συνδέονται με μία μαζική αποψίλωση της
κοινωνίας.
Η σχεδιασμένη ληστεία των αποταμιευτικών καταθέσεων των Κυπρίων οδήγησε σε
μαζικές διαμαρτυρίες μπροστά στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι διαδηλωτές
φώναζαν την ημέρα της ψηφοφορίας για την αποδοχή των όρων δανεισμού: «Σε Κύπρο,
Ελλάδα και Τουρκία, ο εχθρός είναι στις τράπεζες και στα υπουργεία».
Η μαζική αντίσταση οδήγησε σε μία μερική νίκη για τους εργαζομένους: Οι
αποταμιεύσεις κάτω από 100.000 Ευρώ έμειναν απείραχτες. Ωστόσο, οι όροι δανεισμού
εξακολουθούν να πλήττουν τον απλό κόσμο. Όπως συνέβη ήδη στην Ελλάδα, στην
Ιρλανδία, στην Πορτογαλία ή και στην Ισπανία, θα πρέπει και στην Κύπρο να
καταργηθούν επιτεύγματα του κοινωνικού κράτους, να γίνουν οικονομίες στις δημόσιες
υπηρεσίες, να μειωθούν δραστικά οι μισθοί και οι συντάξεις και να ιδιωτικοποιηθούν η
δημόσια περιουσία και υποδομή.
Κατά τα λεγόμενα η Κύπρος είναι τόπος για το ξέπλυμα χρήματος Ρώσων ολιγαρχών.
Όμως γιατί να αιμορραγούν οι απλοί Κύπριοι; Πράγματι, για χρόνια επωφελούνταν
όμιλοι εταιρειών και κερδοσκόποι από τα υψηλά επιτόκια και τους χαμηλούς φόρους.
Όμως αυτοί ξεφεύγουν σώοι και αβλαβείς. Επίσης, Κύπριοι επιχειρηματίες, μέλη της
κυβέρνησης και διεθνείς κεφαλαιοκράτες έβγαλαν στο εξωτερικό συνολικά
τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμύρια Ευρώ πριν από το κλείσιμο της δεύτερης μεγαλύτερης
κυπριακής τράπεζας. Ο διαπραγματευτής με την γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο
συντηρητικός Κύπριος Πρόεδρος κ. Αναστασιάδης και διάφορα μέλη της κυβέρνησης
είναι εμπλεγμένοι σε αυτό το σκάνδαλο. Εκείνοι που μέχρι τώρα καρπώνονταν τα
οφέλη αυτού του φορολογικού ντάμπιγκ γλιτώνουν. Η ΕΕ καλύπτει αυτήν την
εγκληματική φυγή κεφαλαίου, η οποία αποτελεί περαιτέρω αφαίμαξη για την χώρα.
Επιπλέον, ασκώ κριτική και στο γεγονός ότι η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση
εκμεταλλεύεται τα δάνεια για να ασκήσει πίεση στην Κύπρο και να την αναγκάσει να
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εισέλθει στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ «Συνεταιρισμός για την ειρήνη» (Partnership for
Peace). Ο στόχος της ΕΕ είναι να επιτύχει την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ – παρά την
θέληση της πλειοψηφίας του κυπριακού λαού.
Και για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία θα εγκριθεί η επιμήκυνση των δανείων μόνο
υπό τον όρο να επιμείνουν οι εκεί κυβερνήσεις στην κοινωνική αποψίλωση. Ωστόσο,
στην Πορτογαλία και κάτω από την πίεση των συνδικάτων απορρίφθηκαν από το
Συνταγματικό Δικαστήριο μέρη του πακέτου λιτότητας ως αντισυνταγματικά. Αυτό
αφορά περικοπές σε ανέργους, συνταξιούχους και τις δημόσιες υπηρεσίες. Όμως αυτό
δεν ενδιαφέρει την γερμανική ομοσπονιδακή κυβέρνηση και τον υπουργό οικονομικών
Σόιμπλε, όπως επίσης και την Τρόικα της ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.
Οι πληθυσμοί της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας έχουν την αλληλεγγύη
μου, οι οποίοι αμύνονται κατά του προγράμματος φτώχιας που απαιτεί η Τρόικα. Γι'
αυτό καταψήφισα σήμερα τις προτάσεις της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Κριστίνε Μπούχολτς, 18/4/2013
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