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Υπογράψτε το Μανιφέστο εδώ: https://forms.gle/MwcHSW8Echz6cc679

Διακρατικό COVID-19 Μανιφέστο Κοινωνικής αλληλεγγύης
Η κρίση της πανδημίας του COVID-19 έχει αποκαλύψει πόσο επείγουσα είναι η αλλαγή των
δομών που παγκοσμίως διαιωνίζουν την ανισότητα και τη βία. Εμείς, άνθρωποι από όλο τον
κόσμο, θα αδράξουμε αυτή την ιστορική στιγμή. Χτίζουμε αλληλεγγύη σε κάθε επίπεδο: τοπικό,
εθνικό, παγκόσμιο. Παρά το ότι οφείλουμε να «μένουμε σπίτι», χτίζουμε ομάδες
αλληλοϋποστήριξης, κοινοτικά δίκτυα και κοινωνικά κινήματα. Ανακοινώνουμε σήμερα αυτό το
μανιφέστο με σκοπό να προσφέρουμε ένα όραμα για τον κόσμο που χτίζουμε, τον κόσμο που
απαιτούμε, τον κόσμο που θα κατορθώσουμε.
1. Απαιτούμε ισχυρές δομές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και περίθαλψη για όλους ως ένα
από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.
2. Απαιτούμε άμεση κατάπαυση πυρός σε όλες τις συγκρούσεις παγκοσμίως και τερματισμό της
νόσου του πολέμου. Απαιτούμε από κάθε έθνος να μεταθέσει τουλάχιστον το ήμισυ των
στρατιωτικών δαπανών του για να καλύψει την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
στέγασης, παιδικής μέριμνας, διατροφής, παιδείας, πρόσβασης στο Διαδίκτυο και άλλες
κοινωνικές ανάγκες, ώστε να μπορούμε πραγματικά να προστατεύουμε τη σωματική,
ψυχολογική και οικονομική ασφάλεια των ανθρώπων, μέσω μεταξύ άλλων του κλεισίματος
ξένων στρατιωτικών βάσεων, της παύσεως στρατιωτικών ασκήσεων και της εξάλειψης των
πυρηνικών όπλων.
3. Απαιτούμε οι μη βιώσιμες καπιταλιστικές μας οικονομίες, οι οποίες στηρίζονται στην
ψευδαίσθηση μιας αέναης ανάπτυξης, να αντικατασταθούν με μια οικονομία φροντίδας με
βάση τη συνεργασία, όπου διαφυλάσσονται η ανθρώπινη ζωή, η βιοποικιλότητα και οι φυσικοί
μας πόροι, και διασφαλίζεται ένα βασικό εισόδημα για όλους, ώστε οι κυβερνήσεις να έχουν τη
δυνατότητα συγκρότησης συμμαχιών για να πολεμήσουν από κοινού την υπαρξιακή απειλή
της κλιματικής αλλαγής.
4. Απαιτούμε την άμεση άρση όλων των κυρώσεων που στοχεύουν σε ολόκληρα έθνη,
αποδυναμώνουν οικονομικά ευάλωτους πληθυσμούς και σκοτώνουν ανθρώπους, καθώς
εμποδίζουν την πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικές παροχές.
5. Απαιτούμε όλοι οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τον COVID-19 και να λάβουν
εγγυήσεις για μακροπρόθεσμη επαγγελματική περίθαλψη καθώς και για την προστασία των
οικονομικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους.

6. Απαιτούμε την πλήρη προστασία όλων των ανθρώπων, ειδικά των πιο ευάλωτων
πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και άλλων θυμάτων βίας κατά συντρόφων
και παιδικής κακοποίησης, των ηλικιωμένων, των φτωχών, των φυλακισμένων και κρατουμένων,
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των προσφύγων και άλλων εκτοπισμένων λαών, των μεταναστών ανεξάρτητα από το νομικό τους
καθεστώς, των αστέγων, των LGBTQIA + προσώπων, των φυλετικών και εθνικών μειονοτήτων,
των ιθαγενών πληθυσμών, και αυτών με αναπηρίες, μεταξύ άλλων.
7. Απαιτούμε από τα πλούσια κράτη να ανταποκριθούν στην ευθύνη που έχουν να παρέχουν
ιατρική βοήθεια (συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας) και ελάφρυνση
χρεών ώστε να σώσουν ζωές σε χώρες με ασθενή συστήματα δημόσιας υγείας που οφείλονται
στη μακρά ιστορία της αποικιοκρατίας, της νεοαποικιοκρατίας και άλλων μορφών
εκμετάλλευσης, ξένης και εγχώριας.
8. Απαιτούμε από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να σέβονται την ιδιωτικότητα των πολιτών και
να μην εκμεταλλεύονται την πανδημία για να επεκτείνουν κατασταλτικά καταπιεστικά
μέτρα όπως η παρακολούθηση, η κράτηση χωρίς δίκη και οι περιορισμοί των βασικών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της συνέλευσης, της ελεύθερης έκφρασης, της αυτοδιάθεσης και της
ψηφοφορίας.
9. Απαιτούμε, όταν οι κυβερνήσεις εφαρμόσουν προγράμματα οικονομικής τόνωσης και
επανεκκινήσουν τις οικονομίες τους, να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες των ανθρώπων
έναντι των συμφερόντων των επιχειρησιακών, οικονομικών, και πολιτικών ελίτ.

Σε έναν κόσμο όπου το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών είναι αδιανόητο, καθώς ο
συλλογικός πλούτος των 8 πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη ξεπερνά το συνολικό
εισόδημα των 3.8 δισεκατομμυρίων των πιο φτωχών ανθρώπων του πλανήτη, η θεμελιώδης
ανακατανομή του πλούτου και της εξουσίας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο είναι
επιτακτική. Επιβάλλεται κάθε άνθρωπος να έχει την ευκαιρία για μια ζωή υγιή, δημιουργική και
ικανοποιητική, που δεν υπόκειται στις καταστροφικές συνέπειες της φτώχειας, της
εκμετάλλευσης, και της κυριαρχίας.

