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27. august 2014—Den Amerikanske Indsatsstyrke for Argentina
(ATFA), gribbefondenes lobbygruppe, som er ledet af
millionæren Paul Singer, har helhjertet støttet den
argentinske generalstrejke, som den »systemkritiske« gruppe i
Arbejdernes Almene Forbund (CGT) og det allierede Argentinske
Arbejderforbund (CTA) havde berammet til at løbe af stablen
den 28. august. AFTA hævder, at strejken er bevis for
præsident Cristina Fernandez’ upopularitet og fejlslagne
økonomiske politik.
Endnu en fejlberegning fra Imperiets spytslikkeres side.
AFTA’s støtte til oppositionens strejke, som langtfra har
opbakning fra alle de større fagforeninger, burde være
dødskysset for CGT-leder Hugo Moyano og hans CTA-kohorte, Hugo
Yasky.
Fernandez’ modstand mod gribbene og forsvar for den nationale
suverænitet nyder bred, populær opbakning, for ikke at tale om
international støtte blandt flertallet af verdens befolkning.
Fagforeningsledere, der opfattes som omsvøbt af AFTA’s
omfavnelse, overlever muligvis ikke.
I sin pressekonference den 26. august kom regeringens
stabschef Jorge Capitanich med en anklage om, at dette var en
politisk strejke, hvis eneste formål var at destabilisere. De
strejkende fagforeninger, sagde han, fungerer forsætligt som
redskaber for gribbefondene, der
»arbejder sammen med det politiske oppositionsspektrum, en
sektion af fagforeningsspektret og mediegrupper med monopol

for systematisk at underminere regeringens troværdighed og
offentlighedens tillid til regeringen.«
Han pointerede, at strejkelederne har nydt størst fordel af de
to Kirchner-regeringers politik, som medførte stigninger i løn
og pension, sammen med stigning i fagforeningernes medlemstal.
Aldrig før, sagde han,
»har der fundet en sådan institutionel proces sted, der
garanterer jobfrihed, bekæmper jobusikkerhed, og støtter
væsentlige stigninger i reallønnen«,
sagde han.
Capitanich pegede også på det »konstante, spekulative angreb«,
som Argentina udsættes for, og som har medført, at det sorte
markeds ’blå’ dollar[1] er hoppet til 14 pesos fra 13. Denne
offensivs eneste formål, sagde han, er at fremtvinge en
devaluering af møntfoden og at »udforme en strategi for 2016«
– den næste præsident tiltræder i december måned 2015 – som
har til hensigt at sikre, at man betaler de rovgriske gribbe
frem for at »forsvare landets interesser«.
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