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Πως σκοτώνει η λιτότητα

για το karchilaki.com

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Κάπως, δεν είµαι σίγουρη πως, έρχονται και κάθονται σε διπλανές καρτέλες
στην οθόνη του υπολογιστή το άρθρο των Ντέιβιντ Στάκλερ και Σαντζάι
Μπασού στους Νιου Γιορκ Τάιµς "πως σκοτώνει η λιτότητα" και η έκθεση
του γλύπτη Κωνσταντίνου Παπαδούκα "το τούνελ στο τέλος του φωτός".
Την επόµενη κιόλας στιγµή έχουν γίνει ένα και το στόρι αρχίζει και γράφεται
µε δάνεια από το κείµενο των δύο επιστηµόνων και τα έργα ψηφιακού κολλάζ
του καλλιτέχνη.

Κωνσταντίνος Παπαδούκας

"UNCHR"

"Beach Volley
Training"
Ντέιβιντ Στάκλερ & Σαντζάι Μπασού
"Από το 19ο αιώνα έχει παρατηρηθεί ότι η ανεργία και η αυτοκτονία
σχετίζονται. Είναι δυο φορές πιθανότερο να δώσουν τέλος στη ζωή τους όσοι
ψάχνουν για δουλειά από εκείνους που εργάζονται. Παρακολουθούµε
εµβρόντητοι τους πολιτικούς να µιλούν ατελείωτα για χρέη και ελλείµµατα
δίχως να νοιάζονται για το κόστος που έχουν στους ανθρώπους οι αποφάσεις
τους. Από την έρευνά µας προκύπτει ότι µια παραπαίουσα οικονοµία δεν
ευθύνεται κατ' ανάγκην για αρρώστιες και θανάτους. Η δηµοσιονοµική
πολιτική, όµως, µπορεί να είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου".

Κωνσταντίνος Παπαδούκας

"7 µέρες στην Αθήνα"

Ντέιβιντ Στάκλερ & Σαντζάι Μπασού
"H Ελλάδα βρίσκεται εν µέσω καταστροφής της δηµόσιας υγείας. Η επίτευξη
των στόχων της τρόικα και το πακέτο λιτότητας του 2010 έχουν γίνει αιτία να
µειωθούν κατά 40% τα κονδύλια για την υγεία από το 2008. 35.000 γιατροί,
νοσοκόµες και άλλοι εργαζόµενοι στο χώρο της υγείας έχουν χάσει τις δουλειές
τους. Ο εισαγωγές στα νοσοκοµεία έχουν αυξηθεί, καθώς οι Έλληνες
αποφεύγουν τα προληπτικά τσεκ-απ λόγω της µεγάλης αναµονής και της
αύξησης των τιµών των φαρµάκων. Κατά 40% έχει αυξηθεί η βρεφική
θνησιµότητα. Μετά τις περικοπές στα προγράµµατα ανταλλαγής βελονών
έχουν διπλασιαστεί τα κρούσµατα µόλυνσης από τον ιό του έητζ. Επίσης, για
πρώτη φορά από τις αρχές του '70, έχουν αυξηθεί τα κρούσµατα ελονοσίας
µετά την κατάργηση των αεροψεκασµών στη βόρεια Ελλάδα".

"The Wall"

Κωνσταντίνος Παπαδούκας

"Satya Yoga Center"

Ντέιβιντ Στάκλερ & Σαντζάι Μπασού
"Η έρευνά µας δείχνει ότι αν επενδύσεις $1 σε προγράµµατα δηµόσιας υγείας
µπορείς να κερδίσεις µέχρι και $3 σε οικονοµική ανάπτυξη. Η επένδυση στη
δηµόσια υγεία όχι µόνο µπορεί να σώσει ζωές εν καιρώ ύφεσης αλλά και να
δώσει ώθηση στην οικονοµική ανάκαµψη. Τα ευρήµατά µας δείχνουν ότι
αντιµετωπίζεις µια οικονοµική κρίση στη βάσει τριών αρχών:
1. Μη βλάπτεις: αν στη λιτότητα γινόταν κλινικές δοκιµές όπως σ' ένα
φάρµακο θα είχε αποσυρθεί λόγω των θανάσιµων παρενεργειών της. Όλα τα
έθνη πρέπει να συγκροτήσουν ένα ακοµµάτιστο και ανεξάρτητο "Γραφείο
Ευθύνης για την Υγεία" στελεχωµένο µε επιδηµιολόγους και οικονοµολόγους
για να αξιολογούν τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία οι δηµοσιονοµικές και
νοµισµατικές πολιτικές.
2. Αντιµετώπισε την ανεργία ως πανδηµία. Η ανεργία είναι η κύρια αιτία της
κατάθλιψης, του άγχους, του αλκοολισµού και των αυτοκτονικών σκέψεων.
3. Στους κακούς καιρούς να επενδύεις περισσότερο στη δηµόσια υγεία. Το
κλισέ ότι ένα γραµµάριο πρόληψης ισοδυναµεί µ' ένα κιλό θεραπείας είναι
σωστό. Στοιχίζει πολύ πιο πολύ να θέσεις υπό έλεγχο µια επιδηµία από το να
την αποτρέψεις.
Συµπέρασµα: η λιτότητα -σκληρές, απότοµες, δίχως διάκριση περικοπές
στις κοινωνικές και υγειονοµικές δαπάνες- δεν είναι µόνο ατελέσφορη
είναι και µοιραία".

Κωνσταντίνος Παπαδούκας

*στην έκθεσή του "το τούνελ στο τέλος του φωτός" ο Κωνσταντίνος
Παπαδούκας συνθέτει ένα ψηφιακό ηµερολόγιο σκέψεων και εικόνων για ό,τι
ζούµε καθηµερινά σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Αν θέλεις να δεις
περισσότερα έργα του ρίξε µια µατιά εδώ κι εδώ.
*oι Στάκλερ και Μπασού είναι συγγραφείς του βιβλίου "The Body Economic:
Why Austerity Kills". Ο Στάκλερ είναι κοινωνιολόγος και ο Μπασού
επιδηµιολόγος.
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