
Σας καλούμε όλους να έρθετε στη Λειψία από τις 13 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και να επιτεθούμε μαζί στη 

σύνοδο κορυφής! Καμία ειρήνη με τους κυβερνώντες - ούτε εδώ στη Λειψία, ούτε πουθενά! Όχι στη σύνοδο 

κορυφής ΕΕ-Κίνας! 

 

Ενάντια στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας στη Λειψία 

Από τις 13 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, οι αρχηγοί κυβερνήσεων όλων των ευρωπαϊκών χωρών θέλουν να συναντηθούν 

με την κινεζική κυβέρνηση στη Λειψία. Η συνάντηση αυτή δε θα αφορά μόνο την εντατικοποίηση των εμπορικών 

σχέσεων. Αντίθετα, πρόκειται για την οικοδόμηση μιας νέας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, ώστε η ΕΕ να μην 

απομακρυνθεί από το τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων στο μέλλον. Η επιδείνωση της σχέσης της ΕΕ με τις ΗΠΑ υπό 

τον Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε απαραίτητο να βρεθεί ένας άλλος εταίρος, ο οποίος μαζί με την ΕΕ θα συντονίζει 

την ανάπτυξη των παγκόσμιων συμφερόντων τους. Τα θέματα της συνόδου κορυφής δεν είναι επομένως μόνο οι 

οικονομικές σχέσεις, αλλά και η εξωτερική πολιτική, η πολιτική ασφάλειας και – κάτι που δε μας εκπλήσσει- η 

ψηφιοποίηση και η ψηφιακή συνεργασία, καθώς και η προστασία του κλίματος και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Βάση για τη σύνοδο κορυφής αποτελούν οι έγγραφες στρατηγικές τοποθετήσεις που ξεκίνησαν στο στρατηγικό 

θεματολόγιο συνεργασίας ΕΕ - Κίνας 2020, από το 2013 και έκτοτε γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένα στις ετήσιες 

συναντήσεις. Φέτος, για πρώτη φορά δε θα συναντηθούν μόνο αντιπρόσωποι από την Κίνα και την ΕΕ, αλλά και 

όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. 

 

Οικονομική Συνεργασία 

Το κεντρικό σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά το μελλοντικό εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Κίνας. Η Κίνα είναι ο 

σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ μετά τις ΗΠΑ, ενώ η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος για την 

Κίνα. Και οι δύο μοιράζονται οικονομικές συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι ο δεύτερος πιο 

σημαντικός παγκόσμιος εμπορικός εταίρος της Κίνας. Η σύνοδος κορυφής αποτελεί επίσης ένα μέσο άσκησης 

πίεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ενίσχυσης της σημαντικά επιδεινωμένης θέσης της ΕΕ και της Κίνας έναντι 

των ΗΠΑ. Το κεντρικό σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά το μελλοντικό εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Κίνας. Οι νέες 

εμπορικές σχέσεις θα πρέπει να εκφράζονται με το αμοιβαίο άνοιγμα νέων αγορών, καθώς και με τις προσπάθειες 

της ΕΕ να ενισχύσει και να προωθήσει τη θέση της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Ο λόγος 

βρίσκεται στο ότι οι σχέσεις της Κίνας με τον ΠΟΕ δεν είναι απαλλαγμένες από συγκρούσεις: οι ΗΠΑ, ειδικότερα, 

χρησιμοποιούν αναφορές σε ανθρώπινα δικαιώματα επανειλημμένα ώστε να αποδυναμώσουν την κινεζική θέση 

στον ΠΟΕ και να θέσουν όρους για να αναγκάσει την Κίνα να προσαρμοστεί στις αμερικανικές συνθήκες 

παραγωγής. Υπόβαθρο αυτού αποτελούν τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που προκύπτουν για τις ΗΠΑ και, εν 

μέρει επίσης, για την ΕΕ μέσω των νόμων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και την ύπαρξη, αν και 

αδύναμων, συνδικάτων. Μια ομάδα εργασίας ΕΕ-Κίνας με έμφαση στον ΠΟΕ ιδρύθηκε το 2018 για να ενισχύσει τη 

θέση της Κίνας χωρίς καμία πραγματική ρύθμιση. Καθώς η διάλυση και η αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων εξελίσσεται και στην Ευρώπη, μπορούμε να μαντέψουμε ότι η συνεργασία αυτή, ΕΕ – Κίνας δεν 

αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Κίνα. Η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Κίνας είναι 

επομένως άμεση επίθεση ακόμα και στις μικρότερες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων στην Κίνα και στις συνθήκες 

εργασίας στην Ευρώπη. 

 

Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 

Ένα άλλο κεντρικό σημείο της συνάντησης θα είναι ο συντονισμός μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας. Και σε αυτό το σημείο έχει αποδειχθεί ότι οι ΗΠΑ δεν είναι άνευ όρων διατεθειμένες να αποτελούν 

αξιόπιστους εταίρους για την Ευρώπη. Προκειμένου να μην εξαρτώνται από τη στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, 

τα μελλοντικά ευρωπαϊκά συμφέροντα πρέπει να επιδιωχθούν σε συνεργασία με την Κίνα. Ένας από τους στόχους 

εδώ είναι η εντατικοποίηση της στρατιωτικής συνεργασίας στην Αφρική. Τόσο η Κίνα όσο και η ΕΕ συνεχίζουν να 

αποικίζουν την αφρικανική ήπειρο και εκτός από τη διασφάλιση των σπάνιων γαιών ως πόρων, στοχεύουν επίσης 

στη δημιουργία των δικών τους εγκαταστάσεων παραγωγής στις χώρες της Αφρικής. Από τη μία πλευρά, αυτό 

χρησιμεύει καθώς, ελαχιστοποιείται το ευρωπαϊκό κόστος για μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες που θέλουν να 



παρακάμψουν τις ευρωπαϊκές συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και δικαιωμάτων και από την άλλη εξυπηρετεί 

επίσης τη λειτουργία της απαραίτητης υποδομής στην Αφρική από κινεζικές εταιρείες. Η ανάπτυξη των υποδομών 

και η εξωτερική ανάθεση της παραγωγής δημιουργούν κοινό συμφέρον ώστε, εάν είναι απαραίτητο, να 

ενεργήσουν στρατιωτικά εναντίον όλων των ένοπλων ομάδων που θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα τους. 

Επιπλέον, η προστασία έναντι της λεγόμενης «πειρατείας», όπως στο Κέρας της Αφρικής και στον Κόλπο του Άντεν, 

παίζει κεντρικό ρόλο στην εξασφάλιση δικών τους διαδρομών οικονομικών μεταφορών.  

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Κατά την προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής, η ΕΕ εγκωμιάζει την υποστήριξη της 

Κίνας στη σύγκρουση με το Ιράν αναφορικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου, ενώ η ΕΕ δηλώνει στην Κίνα την 

υποστήριξή της σε περίπτωση συγκρούσεων και προβλημάτων στην Ασία, καθώς επίσης δηλώνει και τις προθέσεις 

της να συνεργαστούν για την ειρήνη παγκοσμίως γενικά. Ένα ακόμα παράδειγμα που αναφέρεται κατά την 

προετοιμασία της συνόδου αποκαλύπτει το τι είναι. Το Αφγανιστάν αναφέρεται ως ένα επιτυχημένο έργο διεθνούς 

δέσμευσης για ειρήνη. Όποιος βλέπει τις συνέπειες μιας τέτοιας παρέμβασης μπορεί να αναγνωρίσει ότι αυτή η 

ειρήνη ήταν απλώς προπαγάνδα. Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη άφησαν πίσω τους 

μια περιοχή βουτηγμένη στη βία, που βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν. 

 

Ψηφιοποίηση και τεχνολογία στον κυβερνοχώρο 

Η ΕΕ και η Κίνα συνεργάζονται ήδη για την ψηφιοποίηση και την τεχνολογία στον κυβερνοχώρο. Όχι μόνο στο 

επίπεδο συμμετοχής κινεζικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως η Huawei κατά την εισαγωγή του δικτύου 

5G, αλλά και σε επίπεδο ανταλλαγής περιεχομένου. Η ειδική ομάδα ΕΕ-Κίνας στον κυβερνοχώρο συνεδριάζει κάθε 

χρόνο. Το τι σημαίνουν αυτά γίνεται σαφές όταν κοιτάξουμε το προπαρασκευαστικό έγγραφο της ΕΕ. Εκεί 

αναφέρεται ότι η «Κυβερνητική ομάδα ΕΕ-Κίνας στον κυβερνοχώρο προσφέρει μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων 

σε τομείς όπως η κυβερνητική δομή και στρατηγική, κανόνες για υπεύθυνη κρατική συμπεριφορά στον 

κυβερνοχώρο και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στον κυβερνοχώρο». Αυτό που προτείνει η «ανταλλαγή 

απόψεων σε τομείς όπως η κυβερνητική δομή και στρατηγική» είναι συζητήσεις σχετικά με κινέζικα έργα στο 

σύστημα SocialCreditSystem, με το οποίο η κινεζική κυβέρνηση όχι μόνο παρακολουθεί συνεχώς όλους τους 

ανθρώπους στην Κίνα, αλλά επίσης, η κοινωνικά επιθυμητές συμπεριφορές ανταμείβονται από τον γενικό 

κοινωνικό έλεγχο, ενώ οι αποκλίνουσες συμπεριφορές τιμωρούνται. Η οποιαδήποτε αναφερόμενη ως 

«ανταλλαγή», είναι σε κάθε περίπτωση μονόπλευρη και η ΕΕ μπορεί μόνο να ακούει και να εξετάζει ό, τι ήδη 

υπάρχει στην Κίνα, καθώς βρίσκεται πολύ πίσω όταν μιλάμε για ψηφιοποίηση και τεχνολογία στον κυβερνοχώρο. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που προκύπτει το ενδιαφέρον για μία εντατικότερη συνεργασία με την Κίνα, 

η οποία μπορεί να διεκδικήσει μία εξέχουσα θέση για την ίδια στον τομέα της τεχνολογίας – και στην περίπτωση 

αυτή ρητή τεχνολογία για τον έλεγχο των ανθρώπων τεχνολογικά και την κατεύθυνση της συμπεριφοράς τους. 

 

Προστασία του κλίματος και ανθρώπινα δικαιώματα 

Η προστασία του κλίματος και τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται επίσης στην ημερήσια διάταξη της 

συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας. Ωστόσο, κανένα από τα δύο δεν είναι κάτι περισσότερο από απόβλητα, και τα δύο 

χρησιμεύουν αποσιώπησης των πραγματικών προθέσεων από μέσω των media. Από την πλευρά της ΕΕ, η 

διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι γελοία απλώς και μόνο επειδή η ίδια η ΕΕ προωθεί σήμερα μαζικά 

τη αποδυνάμωση των ήδη αδύναμων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ξεκάθαρα φαίνεται στον πρόσφατο τρόπο 

που αντιμετώπισε τους μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της ή σε στρατόπεδα προσφύγων. Για να μην 

αναφέρουμε τις αδικίες του παρελθόντος, καθώς και τον αυταρχικό περιορισμό σχεδόν όλων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της ελευθερίας στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid - 19. Για την Κίνα, από την 

άλλη πλευρά, δεν υπάρχει λόγος να διδαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού η επιτυχία της κινεζικής οικονομίας 

συνδέεται άψογα με τις εκμεταλλευτικές και εχθρικές συνθήκες παραγωγής που επιτρέπουν την εξαγωγή αγαθών 

σε όλο τον κόσμο σε ασυναγώνιστες τιμές. Νέες διατάξεις σχετικά με την προστασία του κλίματος ή, για 

παράδειγμα, την υποχρέωση των εταιρειών να διασφαλίζουν ότι οι μεμονωμένοι προμηθευτές αγαθών 

συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν επίσης οι πρώτες που ανακλήθηκαν στην πανδημία του Covid 

- 19. 



 

Η σύνοδος κορυφής στη Λειψία 

Η επιθυμία να διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής στη Λειψία ισοδυναμεί με μια χειρονομία κυριαρχίας από τη 

γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία μετά τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Αμβούργο θέλει να δείξει ότι 

είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια σύνοδος κορυφής, ακόμη και αν πραγματοποιείται σε μια πόλη που 

ονομάζεται " αριστερό προπύργιο ». Για τη σαξονική κρατική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Kretschmer και τον 

δήμαρχο της Λειψίας Jung, είναι απλώς ζήτημα αναζωογόνησης της Σαξονίας και της Λειψίας ως επιχειρηματικής 

τοποθεσίας, καθώς επέκτασης της αστυνομικής ασφάλειας που υποστηρίζεται από ομοσπονδιακούς πόρους. Η 

επέκταση της οικονομικής θέσης συμβαδίζει με το ξεπούλημα των πόλεων, των κοινοτήτων, των ανοιχτών χώρων 

και του χώρου διαβίωσης, πράγμα που στις μεγαλύτερες πόλεις ήδη οδηγεί σε συνεχιζόμενους εκτοπισμούς, 

συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αποσύνθεσης των κοινωνικών σχέσεων και της ζωής των ατόμων, ιδίως των 

φτωχών, και της συνεχιζόμενης εισροής πλούσιων στις μεγαλύτερες πόλεις. Προκειμένου να προστατευτεί αυτή η 

ανάπτυξη από μια περαιτέρω φτωχή κατώτερη τάξη οι μηχανισμοί ασφαλείας επεκτείνονται όλο και περισσότερο. 

Η σύνοδος κορυφής συμβολίζει αυτό ως γεγονός. Πέραν των προαναφερθέντων σημείων που δικαιολογούν μία 

επίθεση στη σύνοδο κορυφής από όλα τα μέρη του κόσμου, αυτό έχει μια περεταίρω τοπική σημασία. Το 

Υπουργείο Εσωτερικών της Σαξονίας δικαιολογεί τη διεξαγωγή της συνόδου κορυφής ως εξής: "Ειδικά σε περιόδους 

που σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις ακυρώνονται ή αναβάλλονται για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και εταιρείες 

από τους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας, των εμπορικών εκθέσεων κλπ. πλήττονται ιδιαίτερα, η κρατική 

κυβέρνηση θεωρεί ότι βρίσκεται στο σωστό σημείο να διεξάγει αυτήν την εκδήλωση. Η Λειψία ως πόλη και χώρος 

εκθέσεων είναι καλά εκπαιδευμένη και έμπειρη στη διοργάνωση διεθνών και υψηλού επιπέδου συναντήσεων και 

εκδηλώσεων. Από αυτή την άποψη, η κρατική κυβέρνηση έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

για να λάβει επαρκώς  υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας της πόλης της Λειψίας κατά την επιλογή των τοποθεσιών 

της εκδήλωσης."  

 

Όχι στη σύνοδο κορυφής! 

Πάνω από οτιδήποτε άλλο, η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας εντείνει περαιτέρω τον πόλεμο από πάνω προς τα κάτω. Η 

φτώχεια και η ευημερία θα αναδιανεμηθούν περαιτέρω υπέρ της οικονομίας και των κυβερνητικών ελίτ. Δε θα 

μείνουμε αδρανείς αλλά θα επιτεθούμε και θα πολεμήσουμε τη σύνοδο κορυφής όσο μπορούμε. Παρά τον 

σύντομο χρόνο προετοιμασίας, παρά την πανδημία του κορονοϊού και όλο τον περιορισμό που φέρνει: 

Σας καλούμε όλους να έρθετε στη Λειψία από τις 13 έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να επιτεθείτε στη σύνοδο κορυφής 

μαζί μας! Καμία ηρεμία για τους κυβερνώντες - ούτε στη Λειψία, ούτε πουθενά! Όχι στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας! 

Ανυπομονούμε για μεταφράσεις σε πολλές γλώσσες και σας ζητούμε να τις δημοσιεύσετε στη στήλη των σχολίων. 


