Porto Riko’daki Mali Denetim Heyeti dayatmasına karşı uluslararası dayanışma ve
mücadele çağrısı
Uluslararası toplumu ve Porto Riko’lu diasporayı, ülkemizin mevcut durumu karşısında
dayanışmaya çağırıyoruz. Porto Rico’nun 1898’den beri ABD kolonisi olduğunu
hatırlatmak isteriz. İşgalden günümüze kadar, Amerika ve Porto Riko’daki kolonyal
yönetim, ekonomik ve politik denetime yönelik çeşitli kanunlar empoze etmiştir (1900
Foraker yasası; 1917 Jonas yasası, Mordaza 1947, 1953’teki 600, 2009’daki 7 yasa), ve
bunlar Amerikalar’daki en eski koloninin toplumsal, iktisadi ve politik gerçekliğini
bozmuştur. Ülkemiz büyük iktisadi krizler içerisine düşmüş, bunun temel nedeni
kolonyalistlerin ülkenin kaynaklarını yağmalarken insanların yaşam koşullarındaki genel
kötüleşmedir: sağlık ve eğitim hizmetlerindeki gerileme, temel gıda maddelerinin
fiyatındaki artış, hızlıca yükselen işsizlik ve suç oranları. Akıl almaz düzeyde ortaya çıkan
göç bir yandayken, ülkemiz şirket gezileri ve tatillerin ilgi odağı haline gelmiştir. Bugün
Porto Riko Karayipler’in Yunanistan’ı gibidir; finansal merkez Wall Street’e 73.000 milyon
nakit açığı bulunmaktadır. 5278 proje arasından ortaya çıkan Mali Denetim Heyeti, kredi
kurumlarının çıkarı için ülkemize kan ağlatacaktır. Yumuşak devlet üflemeleri ile
amaçlanan şey, ABD emperyalizmi tarafından geliştirilen şey, şu şekilde özetlenebilir:
12 maddede Mali Denetim Heyeti (MDH):
1. MDH’nin 7 üyesi doğrudan ve yalnızca Federal Hükümet tarafından seçilir. Yalnızca bir
üyenin Porto Riko’da yaşaması veya çalışması yeterlidir. Porto Riko’nun başbakanı yahut
yerel yönetimlerin Mali Denetim Heyeti üzerinde herhangi bir denetim veya karar hakkı
bulunmuyor.
2. MDH en az 4 yıl sürecektir. Maksimum bir zaman belirlenmemiştir.
3. Mali Denetim Heyeti ülkenin bütün bütçesini ve yasalarını gözetleyebilecektir.
4. Her an mevcut yasalardan vazgeçilebilir.
5. Kamusal varlıklar satılabilir
6. Hangi yasaların test edilip edilemeyeceğine karar verebilir, bunu da mali etkiyle
yapabilir. Bu açıdan insanların yaşamları, sağlıkları, toplumsal ve doğal kaynakları zarar
görür.
7. Çalışanların işten çıkarılmasının önü açılır.
8. MDH yasaları reddeder ve fazla mesai ödemesini kesintiye uğratır.
9. 20-25 yaş aralığındaki nüfusa 4.25 dolar asgari ödeme dayatarak ekonomik sömürünün
önünü açar
10. grev ve iş bırakma hakkını ortadan kaldırırdır
11. Ekonomik inisiyatifi barındırmaz. Sağlık ve diğer federal kurumların bütçesine eşitlik
getirmez. Emeklilerin hakkını korumaz
12. Yalnızca kredi verenlerin ekonomik çıkarlarını korur.
Dünyanın her köşesindeki Porto Rikoluların, toplumsal hareketlerin ve enternasyonalist
politik örgütleri dayanışmaya ve Mali Denetim Heyetine karşı örgütlenmeye çağırıyoruz.
Nasıl mı? Şu siteyi ziyaret edin ve geliştirin: https://juntecontralajunta.wordpress.com Bilgi
ve çalışma materyallerine ulaşın. Kendi çevrenizi, topluluğunuzu örgütleyin, Mali Denetim
Heyeti’ne karşı direnişi inşa edin.
Mali Denetim Heyetine hayır!
Kolonyalizme hayır!

Emperyalizme hayır!
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