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SOLIDARITET 0030
TROJKAN KRÄVER YTTERLIGARE AVREGLERINGAR AV
ARBETSMARKNADEN I GREKLAND
Trojkan med Internationella valutafonden i
spetsen kräver mer avreglering av den grekiska
arbetsmarknaden och avvisar regeringens plan för
att återställa de fackliga rättigheterna.
Efter fyra dagar av hårda förhandlingar mellan
Grekland och Trojkan/Brysselgruppen [EUkommissionen, Europeiska centralbanken, ECB,
och Internationella valutafonden, IMF], råder det
en försiktig optimism från båda sidor, även om
det är en lång väg till en kompromiss.
En av stötestenar är enligt Syrizas webbplats
att IMF kräver ytterligare avreglering av arbetsmarknaden. Samtidigt motsätter sig IMF regeringens plan för att återställa det kollektiva
förhandlingssystemet, som efter krav från Trojkan
har undergrävts under de senaste fem åren.
Och enligt den borgerliga nättidningen
Kathimerini kräver IMF ytterligare sänkta pensioner och avvisar talet om att höja minimilöner,
som genom Trojkan har tidigare blivit kraftigt
nerskurna. säger Greklands arbetsmarknadsminister Panos Skourletis.
– IMF är orubbligt i sitt krav på tuffa arbetsmarknadsreformer, inklusive pensionssänkningar,
massuppsägningar och vägran att höja minimilönen. Landet har valt att betala sina skulder och
nå en överenskommelse. Vi försöker att skaffa
pengar, säger Skourletis .
– IMF säger att vi inte ska röra ”reformerna”,

som har ruinerat det grekiska folket de senaste
fem åren, säger arbetsmarknadsministern.
Enligt diktat från Trojkan har minimilönen
minskats från 751 euro till 600, och regeringen
kommer att gradvis höja den till samma nivå som
tidigare under 2015-16.
Men i verkligheten tjänar en tredjedel av
löntagarna i dag endast 440 euro i månaden, och
varje tionde anställd [500.000] arbetar deltid
under mycket osäkra arbetsvillkor, visar den
senaste rapporten från det grekiska LO. Den
grekiska genomsnittslönen i den privata sektorn
är nere på 22.000 euro per år, visar uppgörelsen.
Som jämförelse, är den 50.000 i Frankrike och
35.000 i det lika krisdrabbade Spanien.
IMF:S KRAV ATT BEHÅLLA DE ”arbetsmarknadsreformer”

som överenskommits med den tidigare landsförrädiska höger/socialdemokratiska regeringen
och även kräva att avregleringarna, dvs. att försämra löntagarnas villkor och de fackliga organisationernas positioner, ska fortsätta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att både ILO, FN:s
arbetsorganisationen, och Europarådet har konstaterat att nedmonteringen av det kollektiva
förhandlingssystemet är ett brott mot fackliga
rättigheter, som garanteras av de internationella
konventioner som Grekland är anslutet till.
HUGO TORSTENSSON
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KRÖNIKA/CHRONIKÓ

PANDORAS ASK OCH ALL ONDSKA I VÄRLDEN
God dag från frodiga Messinien på Peloponessos
och Costa Navarino. Jag är så förkyld att jag
knappt kan sova av hosta och halsont på nätterna
men räddningen är Rebecca Solnits bok ”Män
förklarar saker för mig” som är fylld av visdom
och väcker kamplust för en bättre, mer jämlik och
fri värld för alla. Kapitlet ”Kassandra bland
kräken” tar avstamp i myten om Kassandra,
kvinnan som berättade sanningen men inte blev
trodd. Solnits väver samman mytologi och
misogyni, forntid och samtid så att allt plötsligt
klarnar. I kapitlet om Pandoras ask berättar hon
den grekiska myten om kvinnan som öppnade
asken och därigenom släppte ut all ondska i
världen. Men i asken fanns också hoppet. Och
denna bok väcker just hoppet till liv. Jag blev
rekommenderad boken när jag nyligen var på en
konferens i San Fransciso där psykologer, författare och professorer. Boken betraktas som en ny
feministisk bibel som blottlägger de misogyna
mekanismer som tystar och tyranniserar kvinnor
världen över. Från det verbala våldet på sociala
medier till fysiskt förtryck och övergrepp. Det är
årets måsteläsning!
Idag gick vi på en filosofisk promenad med
professor Volonaki som berättade om Antikens
syn på demokrati, politik, slaveri, jämställdhet
men också synen på sexualitet och synd. I Antikens Grekland och i Aten var kvinnorna hänvisade
till hemmets heliga revir där de var allsmäktiga
härskarinnor. Utanför hemmet var deras rörelsefrihet begränsad. De fick varken rösta eller tala
offentligt eller medverka i symposierna. Desto
friare var däremot invandrarkvinnorna som även
om de saknade rösträtt fick hålla tal på Agoran
och dividera med männen. En av dem var en av
världens första retoriker, Aspasia, som var tillsammans med Perikles. Gifta män fick ha både fruar
och älskarinnor medan kvinnornas sexualitet
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kontrollerades så till den grad att om de blev
påkomna under otrohetsakten blev straffet inget
mindre än döden. Men det var inte kvinnorna
som dödades utan männen de roade sig med.
Vi satt under det tusenåriga olivträdet och
talade om demokrati, oligarki och aristokrati, om
Platon, Aristoteles, Epikuros, om vikten av att
gymnastisera som antikens greker betraktade som
en förutsättning för intellektuell utveckling så
därför fick skolbarnen [pojkarna] bara träna olika
typer av sporter tills de var 11 år för att därefter
börja studera matematik, retorik, dans och musik.
I vårt härliga hotellrum på Costa Navarino
spelades filmen ”Before Sunset” med Ethan
Hawke och Julie Delpy in. Melina och jag ligger i
badkaret om kvällarna och filosoferar över livets
förtretligheter. Igår sade min sexåring när jag var
ledsen: ”Mamma, tänk att du är en av figurerna i
TV-serien Monster High. De är med om hemska
saker men de vinner alltid till slut”.
Vi borde lyssna mer på våra barn. Ta hand om
er. Och tack.
ALEXANDRA PASCALIDOU

NÄTVERKET FÖR GREKLAND
LYCKAT SOLIDARITETSMÖTE I BJÖRKHAGEN. Lördagen den

nionde maj arrangerade Café Victor och Kulturhuset Cyklopen en solidaritetskväll för Greklands
folk i kulturskolan Raketens lokaler i Björkhagen.
Ett femtiotal personer samlades först för att
lyssna till albansk/grekiske författaren Niko Ago
som varit tvungen att lämna Grekland efter
dödshot från nazistiska Gyllene Gryning och han
bor nu i Dalarna. Han berättade om nazistpartiet
i Grekland och den politiska kontext som bidragit till dess framväxt.
Därefter talade Kajsa Ekis Ekman om krisen i
Grekland och vänsterpartiets Syrizas starka
utveckling och seger i valen i januari. Stellan
Hermansson talade om hur EU-kommissionen
agerar på bankernas sida mot den nya vänsterregeringen. Många av åhörarna deltog i en livlig
diskussion efteråt. Nätverket för Greklands
ordförande Elisavet Johansson Tziampazis informerade slutligen om vårt solidaritetsarbete och
insamlingsbössan gick runt.
Efter mötet följde festen med ännu fler deltagare. God grekisk mat, som tillagats kulturskolans kök, serverades. Niko Pournaras som är
läkare informerade om den allvarliga hälsosituationen i Grekland och om den frivilliga
läkarkliniken som får stöd av Nätverkets insamling. Kvällen avslutades med grekisk musik och
dans. Sammanlagt gav mötet och festen ett
överskott på 12.253 kronor som snart ska bli
mediciner och vacciner till läkarkliniken i Aten.
ÅRSMÖTE MED TONVIKT PÅ SKULDAVSKRIVNING. Ett tjog-

otal personer samlades på söndagen den tionde
maj i Grekiska Kulturhuset för Nätverkets årsmöte. Det blev mycket konstruktiva diskussioner
om hur vi ska kunna utveckla arbetet.
I verksamhetsberättelsen noterades några
riktigt bra aktiviteter under året som gått, till
exempel solidaritetskonserten med bland andra
Mikael Wiehe och Arja Saijonmaa på scen och
närmare 900 besökare, demonstrationen mot
EU:s åtstramningspolitik mot Grekland med
trehundra deltagare utanför riksdagen och mötet
på ABF-huset med Alexandra Pascalidou med
mer än 150 åhörare.
I Nätverkets program beslutades att lägga till
ett sjätte krav: Avskrivning av Greklands skulder.

Det är ett krav som också ska drivas mot den
svenska regeringen, så att de agerar för detta inom
EU. Skulderna, som handlar om att EU täckt de
europeiska storbankernas skulder, kommer aldrig
att kunna betalas. Och på samma sätt som Tyskland fick sina skulder avskrivna på 1950-talet så
borde Grekland få det idag. Inte bara i det grekiska folkets intresse, utan i hela Europas intresse.
I förslagen till verksamhet beslöts att uppmärksamma Greklands nationaldag 28 oktober,
troligen med ett större solidaritetsmöte. En
föreläsningsserie med konkreta teman ska läggas
fram av styrelsen och insamlingsarbetet till
läkarklinikerna ska förstärkas.
På årsmötet omvaldes
Elisavet Johansson Tziampazis till ordförande,
och stora delar av styrelsen omvaldes också. Där
ingår nu Kajsa Ekis Ekman, Eva Jonsson, Stellan
Hermansson, Dennis Forsgren och till suppleanter nyvaldes Stina Andrén och Nikos Pournaras.
NY STYRELSE FÖR NÄTVERKET.

Omkrimg 3 miljoner greker är utförsäkrade från sjukvårdssystemet
och saknar i princip tillgång till mediciner.
Runt om i Grekland organiserar frivilligorganisationer, fackföreningar, humanitära organisationer med flera, ofta med utländskt stöd,
insamlingar som ska finansiera och underhålla
sjukvårdsklinikerna som är gratis för besökarna.
Även Nätverket för Grekland driver en ekonomisk insamling. Den går till två frivilliga sjukvårdskliniker – en i huvudstaden Aten och en i
Thessaloniki, Greklands näst största stad. Du kan
stödja vår kampanj till de två läkarkliniker i
Grekland, genom att sätta in ett bidrag på plusgiro 71 82 29 - 8.
STÖD VÅR EKONOMISKA INSAMLING!

ANSLUT DIG TILL NÄTVERKET FÖR GREKLAND. Det grekiska

folket och regeringen behöver vår gränslösa
solidaritet och det är bara tillsammans vi blir
starka och förmår göra skilland.
Däför ska du bli medlem i Nätverket för
Grekland. Som medlem får du vårt nyhetsbrev
och kallelser till våra möten och aktiviteter. Betala
50 kronor på Nordea plusgiro 71 96 32 – 2 till
Nätverket för Grekland, märk talongen ”Medlemsavgift” skriv gärna din email adress också.
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GREKLAND MÅSTE BACKA
UT UR EURON
Alexis Tsipras behöver en grexit istället för fler
samförståndsavtal som bygger på någon annans
förstånd.
Samtidigt som Tsipras åkte till Moskva på
statsbesök till Putin pågick den tredje eller fjärde
ronden [det börjar bli svårt att hålla reda på
antalet] mellan Greklands finansminister Yanis
Varoufakis och Greklands långivare,
åtstramningsivrarna. Senast mitten av april var
Grekland skyldiga att betala tillbaka 450 miljoner
euro till Internationella valutafonden [IMF].
Finansminister Varoufakis har flaggat för att
pengarna kommer betalas tillbaka, allt för att
upprätthålla bilden av att Grekland är en trovärdig förhandlingspartner.
ETT ANNAT LED I ATT UPPRÄTTHÅLLA DEN bilden har varit

att byta ut det negativt klingande uttrycket Trojkan, som tidigare har använts för att beskriva
Greklands förhandlingspartners, EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella valutafonden. I alla fall var det så innan Alexis
Tsipras och Yanis Varoufakis, började förhandla.
Nu kallar regeringen dem konsekvent för institutionerna.
Det är ett klassiskt PR-trick att ändra namn på
saker för att förändra bilden av sig själv eller sin
motståndare. Frågan som nu bör ställas, såhär
snart tre månader efter Syrizas jordskredsseger i
nyvalet, är; Var det rätt taktik? Visst, Merkel sitter
ner vid förhandlingsbordet, vart skulle hon annars
sitta? Men Syriza är inte närmare någon skuldavskrivning nu än för tre månader sedan. Var är
resultaten? Var är värdigheten som skulle ges
tillbaka till det grekiska folket?
DÄRFÖR VAR DET GLÄDJANDE NÄR EN AV påskens nyheter

om Greklands reservplan nådde mig. Den brittiska tidningen Daily Telegraph citerade
regeringskällor som berättade om en drachmaplan, som innebär ett förstatligande av banker och
att man gör sig beredd att etablera den nygamla
drachman, som parallell valuta för att på sikt ta
sig ut ur eurozonen. Om man inte kommer
överens med IMF om nya nödlån och uppskov
för återbetalning sätts planen om en långsam
Grexit i verket. Huruvida nyheten läckts till den
brittiska tidningen högst medvetet eller ej, har jag
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svårt att bedöma. Hot eller inte, en grexit är en
riktigt bra plan för Grekland.
På Omoniatorget, Aten, i valrörelsens slutskede var det många som började tro på ett nytt
Grekland och ett nytt socialt EU när Alexis
Tsipras hand i hand med Paulo Iglesias äntrade
scenen till ”First we take Manhattan, then we
take Berlin”. Syrizas valvinst hade kunnat innebära ett keynesianskt projekt där människor går
före profit. Men något Varoufakis och Tsipras
borde vara smärtsamt medvetna om nu efter
många ronder med EU är att det fortfarande är
samma Tyskland som det ska förhandlas med och
samma eurosamarbete som Grekland ska tillhöra.
Ramarna för förändringen som Syriza pratade om
i valrörelsen är mycket begränsade. Att verka för
ett socialt Europa är omöjligt så länge Lissabonfördraget, och allt vad det innebär, är det som
gäller. Den nu rådande synen på underskott är
inskriven i fördraget och att marknadens frihet
går före allt är sånt som i en vanlig kontext skulle
betraktas som en högeragenda.

GREKLANDS PREMIÄRMINISTER ALEXIS TSIPRAS
EN LÖSNING ÄR ATT PERMANENTERA drachma-planen och

långsamt backa ut ur högerprojektet euron. Ge
Grekland en ärlig chans att återigen bygga upp
sin ekonomi, att sanera den från skattesmitare och
att sätta många andra reformförslag i verket.
Något som är möjligt om Greklands regering får
ägna tid åt att verka istället för att bråka med EU
och IMF.
För vem tjänar egentligen på att Grekland blir
kvar eurozonen? Att den första vänsterregeringen
i Europa på årtionden mals ner av en samlad
europeisk höger och därmed släcker allt hopp om
något slags socialt Europa, tjänar ingen annan än
högern på.
ANNA HERDY

EURON – SYRIZAS
ÅTERVÄNDSGRÄND
Det var väl den ekonomiska och sociala katastrofen, och det faktum att Grekland knappast någon
gång kan betala tillbaka hela statsskulden på 324
miljarder euro som gjorde att finansminister
Giannis Varoufakis lyste av optimism när han
kom till Bryssel för att förhandla om skulden och
lånevillkoren. Syriza hade inte någon Plan B om
att eventuellt lämna euron. Dessutom var kraven
till Trojkan [EU-kommissionen, ECB och
IMF]relativt moderata. Inget tal om att återställa
privatiseringarna, inte heller en ambition att öka
den offentliga sysselsättningen utan bara lite
nedskrivning av skulden. Ett viktigt krav var dock
13 miljarder euro för att fatta snabba beslut mot
arbetslösheten och fattigdomen; pengar som
skulle gå till matkuponger till de fattigaste och
säkra familjerna att ha någonstans att bo, elektricitet och hälsobehov. Förslaget avvisades blankt
av EU. Varoufakis fick beskedet att Grekland
måste förhålla sig strikt till huvudlinjerna i det
memorandum som den förre statsministern
Antonis Samaras hade ingått med Trojkan.
MED HOPP OM STÖD FRÅN ITALIEN, Spanien, Portugal och

kanske också Frankrike trodde Syriza att det
skulle vara möjligt att reformera eurosystemet
inifrån. De tolkade talet om den ”sociala dimensionen” som någonting mer än tom retorik, och
de missbedömde att Trojkans uppdrag inte är att
värna medborgarna i eurozonen utan istället att
rädda eurosystemet och de privata bankerna.
Inför bankerna är euroelitens generositet nästan
gränslös. Den grekiska staten är skyldig Europeiska centralbanken [ECB] 20 miljarder euro. För
ECB är detta småslantar, men banken kräver att
skulden skall betalas upp till sista öret. 2011/12
beviljade däremot ECB lån till 1.000 miljarder
euro med bara 1 procent ränta till banker i
eurozonen. Då utlåningen gick trögt är räntan på
dessa pengar nu sänkt till 0,05 procent. I januari
beslutade dessutom ECB att börja med så kallade
”kvantitativa lättnader”: Från mars i år fram till
september 2016 skall centralbanken köpa aktivt,
mest obligationer från banker och andra finansinrättningar, för 1.100 miljarder euro som fördelas
på 60 miljarder euro i inköp per månad. Men för
att vara kvalificerad för detta program måste
Grekland hålla fast vid den förra regeringens avtal

med Trojkan [Brysselgruppen].
Olika ekonomiska sammansättningar och
olika kostnads- och efterfrågestrukturer gör att
några länder i eurosystemet får ett växande handelsöverskott medan andra länder drar på sig
underskott. Tysklands handelsöverskott var 2009
över 118 miljarder euro, medan Frankrike, Grekland, Italien och Spanien hade ett samlat överskott på 72 miljarder euro. Ännu viktigare var att
41 procent av Tysklands samlade överskott var
med dessa fyra länder. Med knappa 2 procent av
EU:s BNP svarade Grekland för hela 6,7 procent
av Tysklands handelsöverskott med EU.
Ett lands handelsunderskott får utslag antingen i underskott i statsbudgeten [offentligt
underskott] och/eller underskott i den privata
sektorn [investeringar är större än besparingar]
som banker bör täcka upp med lån från utlandet.
Under finanskrisen övertog staterna i eurozonen i
hög grad de privata bankernas utlandsskulder.
Efter påtryckningar från Trojkan.
UPPLÄGGET I EUROZONEN ÄR ATT NÄR ”obalanser” uppstår

så ska anpassningsbördan enbart ligga på
underskottslandet, medan överskottslandet kan
köra på som tidigare. Med en gemensam valuta
blir därmed en åtstramningspolitik, ofta kallad
intern devalvering, med sänkta offentliga utgifter
och lönesänkningar de enda alternativen för
underskottslandet. Detta är logiken i
Maastrichtfördragets krav om ett offentligt
underskott på högst tre procent av BNP och ett
samlad maximal offentlig skuld på högst 60
procent av BNP. Och detta är grunden att stater
på mer än tre procent av BNP nu ska betala böter
på 0,5 procent av BNP om det upprepade gånger
bryter mot eurosystemets ”preventiva och korrigerande” regler. ”Stabilitets- och tillväxtpakten” är
en pakt för ekonomisk åtstramning och depression, eller med andra ord en lögn.
En opinionsmätning i januari visade att 60
procent av grekerna önskar behålla euron. Men
Syriza bör förklara för sina väljare att vallöftena
bara kan uppfyllas om Grekland bryter med
eurosystemet, och förhandlar fram ett ordnat
utträde. På så sätt kan de starta en process som är
bra föra alla folk i Europa. För som Wolfgang
Streeck skriver: ”Euron är i färd med att ödelägga
hela Europa. Om euron kollapsar – och måtte
detta hända snart – kan det hända att Europa
faktiskt inte kollapsar.”
RUNE SKARSTEIN
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NYHETER/EIDÍSEIS
PROFITÖRER PÅ PENGAHJÄLPEN
TILL GREKLAND
I massmedia – från Aftonbladet till Svenska
Dagbladet – påstås det att de 240 miljarder euro
som Grekland beviljats [i själva verket lån som
ska återbetalas med ränta] har varit en ”räddningsinsats” för det grekiska folkets överlevnad.
Men långt mindre än hälften av lånmiljarderna
har gått in i statsbudgeten för att bekosta offentliga utgift-er. Den största delen har gått till att
betala av skulden. Som Der Spiegel har noterat:
”Profitörerna på pengahjälpen har varit privata
investerare som innehar statsskuldspapper, i
huvudsak banker, försäkringsbolag och fonder.”

GREKLAND ÅTERKRÄVER TYSK
NAZI-SKULD
Greklands vice finansminister Dimitris Mardas
har fastslagit att Tyskland är skyldig Grekland
nära 279 miljarder euro för reparationer efter den
nazistiska ockupationen av landet. Det rapporterade the Guardians nätutgåva den 6 april.
Tidningen skriver att en parlamentspanel,
upprättad av premiärminister Alexis Tsipras,
började arbeta veckan tidigare med att återkräva
den tyska skulden, för bland annat reparationer,
återbetalning av ett så kallat ockupationslån som
Nazi-Tyskland tvingade Greklands centralbank
att ge samt återlämnande av arkeologiska skatter.

VAR FJÄRDE MEDBORGARE I EU ÄR
FATTIG
Var fjärde invånare inom EU lever på gränsen till
existensminimum. Det framgår av en rapport från
den katolska biståndsorganisationen Caritas.
Totalt lever 122 miljoner människor under eller
på gränsen till fattigdom.
– Vi ser att klyftorna har växt i EU-länderna.
Rika har blivit rikare och redan fattiga har fått det
sämre, säger Jorge Nun Mayer på Caritas huvudkontor i Bryssel, till Dagens Nyheter.
Värst är läget i länder som Grekland, Rumänien och Italien, där allt fler tvingas söka hjälp för
att få mat över dagen.ar fjärde i EU är fattig
Var fjärde invånare inom EU lever på gränsen
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till existensminimum. Det framgår av en rapport
från den katolska biståndsorganisationen Caritas.
Totalt lever 122 miljoner människor under eller
på gränsen till fattigdom.
– Vi ser att klyftorna har växt i EU-länderna.
Rika har blivit rikare och redan fattiga har fått det
sämre, säger Jorge Nun Mayer på Caritas huvudkontor i Bryssel, till Dagens Nyheter.
Värst är läget i länder som Grekland, Rumänien och Italien, där allt fler tvingas söka hjälp för
att få mat över dagen.

BRYSSEL GER FRANKRIKE TVÅ ÅRS
FRIST FÖR ATT FIXA UNDERSKOTT
I elva års tid har Frankrike brutit mot EU:s tak
för underskott i statens affärer – högst tre procent
av bruttonationalprodukten. Nu har landet fått
ytterligare två år på sig att lösa problemet.
Frankrike är inte ensamt om att systematiskt
bryta mot bestämmelserna i EU:s stabilitetspakt.
Men genom att vara ett stort och dominerande
land har Frankrike alltid klarat sig undan påföljd.
EU-kommissionen har egentligen rätt att ta
landet till domstol och att begära böter.

GREKLAND BETALAR IMF-RÄNTA
Grekland har betalat de 200 miljoner euro i ränta
för ett IMF-lån som skulle in senast den 6 maj,
enligt krislandets biträdande finansminister
Dimitris Mardas.
Hur det går med den grekiska återbetalningen
av ett IMF-lån på 750 miljoner euro nästa vecka
ville Mardas dock inte gå in på.
Enligt en regeringskälla i Aten ser det ut som
att Grekland måste skjuta upp betalningar till
leverantörer för att inte tvingas ställa in IMFbetalningen. Detta sedan en del grekiska myndigheter och kommuner enligt uppgift motsatt sig
att följa ett dekret om att överföra sina kassareserver till staten för att säkra betalningsförmågan.
Samtidigt flaggar Jeroen Dijsselbloem, ordförande bland eurozonens finansministrar, för att det
inte ser ut att bli någon uppgörelse om nya utbetalningar av nödlån till Grekland när han skulle
träffa sina kollegor från eurozonen på den11 maj.

HUNDRATUSENTALS HAR
FÖRLORAT SINA JOBB

SOLIDARITETSARBETE I
AUSTRALIEN

Det grekiska facket Adedy, som är fackförbundet
för offentliganställda, välkomnar den nya mycket
påtagligt vänsterdominerade grekiska regeringen
med Syrizas ordförande Alexis Tsipras som
premiärminister.
Adedy har kritiserat, protesterat och strejkat
mot den gamla regeringen, högerpartiet Nea
Dimokratia och socialdemokratiska Pasok, för att
endast ha skurit ned kostnaderna i stället för att
se vilka förbättringar som kan göras för offentliga
sektorn.

Solidaritetskampanjen Australien-Grekland har
inspirerats av motståndet från det grekiska folket
mot det hårda åtstramningsprogram som påtvingats landet.
Solidaritetskampanjens medlemmar har gått
samman för att:
 stödja det beslutsamma motståndet mot alla
som motsätter sig ”åtstramningsåtgärderna” och
marginalisering av grupper av medborgare.
 stödja rätten för det grekiska folket att demokratiskt bestämma sin egen framtid fri från yttre
inblandning.
 lära av det grekiska motståndet mot denna
åtstramningspolitik.

SEDAN EUROKRISEN BRÖT UT HAR FLERA hundratusen

anställda i offentliga sektorn förlorat sina jobb
och därmed sina sjukförsäkringar.
Samtidigt har minimilönerna sänkts, sociala
nedskärningar genomförts samtidigt som statliga
företag och andra offentliga egendomar sålts på
realisation.
En liknande kritik har Yannis Varoufakis,
frispråkig finansminister i den nya regeringen,
riktat mot den så kallade Trojkan – EU-kommissionen, ECB och IMF – då han sagt att de ”beter
sig som kirurger ned slaktarknivar i händerna”.

”GREKLAND HAR INGET
ATT FÖRLORA”
Den grekiska regeringen ledd av vänsteralliansen
Syriza förhandlar sedan februari med Eurorådet
[euroländernas finansministrar] och Brysselgruppen [EU, ECB och IMF] om villkoren för en
förlängning av landets så kallade krislån.
Men gång på gång har förhandlingarna strandat, främst på grund av den grekiska regeringens
motstånd mot åtstramningspolitiken och
marknadsliberaliseringen inom EU.
Syrizaregeringen
komma att utlysa nyval efter de pågående förhandlingarna. Syriza leder överlägset
opinionsundersökningarna och skulle vid ett
nyval kunna få egen majoritet i parlamentet.
– Vi har inget att förlora. Om EU spelar tufft
måste vi visa att vi också kan spela tufft. Den
grekiska befolkningen står bakom, oss sade en
anonym grekisk minister till tidningen.

ENLIGT TYSKA TIDNINGEN BILD KAN

SOLIDARITETSKAMPANJEN BEDRIVER VERKSAMHET kring

dessa mål i hela Australien, med fackföreningar,
studenter, miljögrupper, grekiska-australiska
föreningar, kulturella och politiska organisationer,
sociala rörelser och trossamfund.
 Offentliggöra de aktiviteter och kampanjer för
Syriza och andra grekiska organisationer som
motsätter sig det stålbad som påtvingats det
grekiska folket.
 Ge korrekt och tillförlitlig information om
situationen i Grekland och avslöja myterna om
orsakerna till krisen.
 Utnyttja sociala medier för distribution av
information, inklusive översättning av material
från grekiska till engelska.
 Utveckla praktiska solidaritetshandlingar med
grekiska arbetande människor och sammanslutningar.
lobbyn, publikationer, mediearbete samt musikaliska och
kulturella evenemang.
 Uppmuntra kontakt med Grekland genom
aktiviteter som delegationer och samarbete mellan länderna.
 Arbeta med solidaritetsorganisationer i Australien och söka relationer med liknande solidaritetsgrupper och anti-åtstramningskampanjer i Australien och andra länder.
Solidaritetskampanjen Australien-Grekland har
lanserat en kampanj ”Let Greece Breathe” som
syftar till att visa att det grekiska folket inte är
ensmma i deras behov av hjälp.
 ORGANISERA STÖDMÖTEN, DISKUSSIONER,
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EU IGNORERAR GREKISKA
REFORMFÖRSLAG
Det är inte sant när EU: s finansministrar upprepar att grekerna ”inte levererar” reformförslag den grekiska regeringen har levererat mer än 70
förslag. EU: s uppträdande handlar mer om att
undergräva stödet för den grekiska regeringen,
säger Tom T. Kristensen, extern lektor vid Köpenhamns universitet.
Under de senaste månaderna av förhandlingar
har retoriken mellan den nya grekiska regeringen
och EU, ECB och IMF retorik i allmänheten
varit tuff. EU, och i synnerhet eurogruppeliten,
med de ledande finansministrarna i euroområdet i
spetsen, har hela tiden anklagat den nya grekiska
regeringen för att inte ta situationen på allvar och
att inte leverera förslag till reformer i tid.
Men detta är nonsens, säger Tom Kristensen,
Greklandsexpert och föreläsare vid Köpenhamns
universitets Greklandstudier.
- EU:s elit har systematiskt demoniserat
grekerna och gång efter annan framfört direkta
lögner om grekerna i allmänhet. Nyligen sa flera
av euroområdets finansministrar efter mötet i
Riga den 24 april att grekerna inte har levererat
förslag till reformer i sina inkomster och utgifter,
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och bara vill förhala. Sådana osanna påståenden är
oemotsagda och sprids även via danska medier
till den danska befolkningen, vilket innebär att
danska medier medverkar till att demonisera
grekerna och den grekiska regeringen.
– Faktum är att den grekiska regeringen i
mitten av mars presenterade ett 26-sidors reformprogram, som visade siffrorna för utgifter och
inkomster till eurogruppens finansministrar. I
enlighet med avtalet med eurogruppen av den 20
februari i år presenterade den grekiska regeringen
ett omfattande förslag till reformer inom ramen
för ett primärt budgetöverskott på cirka 1,5
procent 2015, säger Tom T. Kristensen.
REGERINGENS REFORMPAKET INNEHÅLLER 70

förslag, och
fler har tillkommit sedan dess. Kostnaden uppskattas till mellan 1 och 1,5 miljarder euro, medan
intäkterna från reformerna är avsedda att bli
mellan 4,6 och 6,1 miljarder.
– Det förvånar mig att EU inte beaktar den
grekiska kompromissen och kommer med konkreta kommentarer. En förnuftig strategi skulle
vara att svara konkret på förslaget, så att medborgarna kan följa vad parterna säger. Men det
gör inte EU, utan de försöker försvaga grekerna,
och göra situationen mer kaotisk än den är. Det
enda EU äger är att man skall följa det gamla

avtalet i memorandum 2, vilket valet just handlade om att inte fortsätta med. En något arrogant
och otroligt stel hållning hos EU, sade han.
Grekland står inför ett aldrig tidigare skådat
och kraftigt maktblock inom EU, som inte
mycket ger utrymme för självständig utveckling i
Grekland. Det blir allt tydligare att Grekland är
ett tydligt och aktuellt exempel på hur lite politiskt inflytande enskilda småländer har på sin
utveckling av sina länder och inom EU, särskilt
när de har en vänsterregering, säger Tom T.
Kristensen.
REFORMFÖRSLAGEN ÄR REGERINGENS förslag till en
kompromiss med euroländerna. Till exempel är
Greklands regering redo att låta de privatiseringarna, som trätt i kraft, bestå, trots att det
förbehåller sig rätten att undersöka om de har
skett lagligt. Det finns exempel på korruption och
bedrägeri i samband med de tidigare fallen.
Det ingår privatiseringar i kompromissförslaget från Grekland, men regeringen kommer att
behålla en kontrollerande ägarandel, och samtidigt vägra att privatisera strategiska företag som
energibolaget PPC [som är ett slags grekisk
Dong]. Företaget har investerat kraftigt, i synnerhet i sol- och vindenergi.
– Tyskarna är mycket intresserade av att köpa
PPC. Detsamma gäller för 14 lokala flygplatser,
som det tyska företaget Fragport vill köpa. Här
har regeringen dragit en viktig stopplinje. Men
om du ville stödja dem, varför skulle grekerna inte
driva ens solida offentliga företag ,som skulle
kunna tjäna pengar på egen hand säger Tom T.
Kristensen.

De gör detta
för att den grekiska regeringen skall få pengar till
att återbetala lån. Frågan är om överskottet bör
användas för att betala av lånet som ”institutionernas” [EU, ECB och IMF] krav, eller om det
skall användas för investeringar, sysselsättning
och i kampen mot den humanitära katastrof som
regeringen kräver? Frågan är också om Eurogruppen endast redovisar liberala och inte socialt
balanserade reformer.
– Det säger något om finanskapitalets dominans och om den politik man vill föra beträffande
skulden, som också är stor i många andra länder.
Återbetalningar kommer före allt annat, oavsett
vilka sociala katastrofer som blir resultatet, säger
Tom T. Kristensen. Han hänvisar bland annat till

– MEN VARFÖR KRÄVER EU PRIVATISERINGAR?

den konservativa spanska regeringen, som har
infört en lag, som gör att återbetalningarna går
före allt annat. Och denna lag EU vill också ska
införas i Grekland.
Tom T. Kristensen menar att EU inte ger
något i förhandlingarna med den grekiska regeringen.
– EU försöker driva det till sin spets, tills när
kassan är helt tom. Framför allt är det en stor
politisk maktkamp. Särskilt kommer de borgerliga finansministrarna att fortsätta retoriken,
medan socialdemokraterna är mera försiktiga.
Högern är inte intresserad av att Syrizaregeringen
får en bättre uppgörelse än den gamla. Och det
kommer att bli ett massiv nederlag för grekerna
om de ger upp, och det kommer naturligtvis att
undergräva allmänhetens stöd för regeringen,
säger Tom T. Kristensen.
HAN PEKAR PÅ REGERINGENS DILEMMA: En stor majoritet

av grekerna vill stanna i både EU och
euroområdet, medan de avvisar den åtstramningspolitik som eurozonen dikterar.
– 72 procent av befolkningen vill ha en kompromiss. Om det funnes en majoritet för att gå ut
ur euroområdet, vore de redan ute. Därför meddelade Syriza att de troligen kommer att ta en
folkomröstning om en överenskommelse ”går
utöver dess mandat”. Jag tror att de kommer att
göra en sådan för att ge ett större stöd för reformprogrammet. De kommer att få med medelklassen i en sådan folkomröstning om ett konkret
reformprogram. EU fruktar att situationen kommer att ge ett bredare, och förmodligen vidare
mandat åt regeringen, varvid EU kommer att
tvingas stoppa trycket. Så det är ett enorm dust
som väntar innan interimsavtalet upphör att gälla
den 1 juli, säger Tom T-Kristensen.
Grekland står inför ett aldrig tidigare skådat
och kraftigt maktblock inom EU, som inte
mycket ger utrymme för självständig utveckling i
Grekland. Det blir allt tydligare att Grekland är
ett tydligt och aktuellt exempel på hur lite politiskt inflytande enskilda småländer har vid utvecklingen av sina egna länder och inom EU, särskilt
när de har en vänsterregering.
– Och, som Syriza som pekar på, då kommer
det bara stärka den radikala högern i ”Gyllene
Gryning” om man inte vinner. Samma trend kan
vi befara på andra platser i Europa, säger Tom T.
Kristensen.
HANS BRINMANN
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MERKEL REDO ATT LÅTA
GREKLAND LÄMNA EURON
Den tyska regeringen arbetar på en plan för att
hålla kvar Grekland i euroområdet, även i händelse av en bankrutt. Det uppger anonyma källor
för den tyska tidningen Die Zeit, enligt
Affärsvärldens digitala nyhetsbrev.
Enligt uppgifterna befarar Tyskland att Grekland inte kommer att ha möjlighet att betala sina
långivare under de kommande veckorna, vilket
skulle tvinga Europeiska centralbanken att upphöra med nödlikviditeten till det grekiska banksystemet.
Planen som utformas ska dock erbjuda de
grekiska bankerna fortsatt likviditet, även i händelse av betalningsinställelser från staten.
Dock är planen villkorad av att Grekland är
samarbetsvilliga och redo att implementera
”nödvändig reformer”, enligt uppgifterna, och om
så inte blir fallet är den tyska regeringen redo att
låta Grekland lämna.

TYSKLAND KRÄVER FÖR
MYCKET AV KRISLÄNDERNA
EMU under Tysklands ledning har hållit nordeuropeiska banker under armarna och därmed låtit
skattebetalarna i Grekland, Spanien och nu senast
Cypern betala för krisen.
”Oetiskt” och ”riktigt dålig politik”, säger USekonomen tillika Tysklandskännaren Adam
Posen i en intervju med tidningen Die Welt,
rapporterar sajten politiken.se.
Adam Posen har själv arbetat vid flera tunga
tyska banker efter landets återförening. Idag leder
han Peterson Institute for International Economics, en välkänd amerikansk tankesmedja, och
gäller för att vara en internationell expert på
skattepolitik.
Till Die Welt säger Posen att han visserligen
förstår den tyska positionen inom EMU, men att
regeringen Merkel kräver för mycket av de sydeuropeiska länderna.
Det verkligt stora felet begick Tyskland dock
inte i förhållande till de krisdrabbade länderna,
utan visavi de nordeuropeisa bankerna, som slapp
vara med och betala för krisen, menar Posen.
Tyska, österrikiska, nederländska och franska
banker hade alla delat ut krediter till länderna i
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Sydeuropa. Ytterst få av dem har överhuvudtaget
känt av krisens följder, säger Posen till Die Welt.
I stället har de här instituten kunnat skjuta
över sina förluster på Europeiska Centralbanken och på vanligt folk i Spanien, Grekland och
Portugal. Länder som nu befinner sig i djup
recession.
Adam Posen bedömer att detta var både
oetiskt och politiskt oklokt. I stället borde ländernas statsskulder ha skrivits ned i ett tidigt skede,
menar han. Då hade de nordeuropeiska bankernas
förluster realiserats – och det hade gett dem en
välbehövlig läxa.

EUROKRISEN URHOLKAR
FACKLIGA RÄTTIGHETER
I EU:s krisländer inskränks fackliga rättigheter på
uppmaning av EU-kommissionen och med krisen
som motivering. Även i Sverige finns en risk att
resultatet av många års fackligt arbete urholkas,
menar TCO:s internationella sekreterare Thomas
Janson.
Han säger att bilden som ges av orsakerna till
eurokrisen ofta är förenklade, både i massmedia
och i uttalanden av politiker. De fokuserar på att
krisländerna skulle ha drivit en ansvarslös politik,
och därför måste spara sig ur krisen.
För att få en bättre bild av vad som måste
göras behöver man titta på andra orsaker, menar
Thomas Janson, skriver Arbetsvärlden, TCO:s
digitala tidning. Till exempel att euroländerna
inte kunnat driva en självständig penningpolitik,
och att det inte finns en gemensam finanspolitik
eller någon gemensam lönebildning inom EU.
Thomas Janson påpekar att de krisåtgärder
som genomförts i Grekland bryter mot ILO:s
regelverk, bland annat genom att fackförbundens
möjligheter att förhandla kollektivt åsidosätts.
– I Grekland har man till exempel beslutat att
det inte bara är fackföreningar som kan förhandla
med företagen utan också så kallade ”föreningar
av arbetstagare”. Det är organisationer som ofta
av styrda av arbetsgivaren.
– Detta är i direkt konflikt med ILO:s konventioner och får inte förekomma på den europeiska arbetsmarknaden. Ändå föreslås det av EUkommissionen, menar Thomas Janson.
Han menar också att försök till ökad ekonomisk styrning från EU kan bli ett hot mot den
svenska modellen.

– EU-kommissionen talar om för medlemsländerna hur arbetsmarknadens parter ska förhandla. De rekommenderar till exempel Sverige
att sänka lägstalönerna. Detta är ett direkt intrång
i partsautonomin och är också förbjudet enligt
ILO:s regler, säger han till Arbetsvärlden.

28 ÅR TILLBAKA I TIDEN
FÖR GREKLAND
”Under de senaste sju åren har Greklands ekonomiska sammanbrott utplånat alla framsteg som
dess fattiga medborgare hade gjort under de 28
åren dessförinnan.” Det konstaterar Matt O’Brien
i Washington Post:
”Nu finns det många sätt att begrunda hur
Greklands historiska recession har varit. Dess
ekonomi har fallit ungefär lika mycket som USA:
s gjorde under den stora depressionen. Arbetslösheten nådde en topp på 28 procent.
Och dess städer har blivit fulla med smog
under vintrarna, eftersom folk inte har råd att
värma sina hem något annat sätt än att bränna
vad de kan få tag i. Men betänk det här sista.
Detta för oss troligen närmast en riktig bild av
vad det har varit som att genomleva Greklands
tid av förfall.”

GREKISK MINISTER: VI
HAR INGET ATT FÖRLORA
Den grekiska regeringen ledd av vänsteralliansen
Syriza förhandlar sedan februari med Eurorådet
[euroländernas finansministrar] och Brysselgruppen [EU, ECB och IMF] om villkoren för en
förlängning av landets så kallade krislån.
Men gång på gång har förhandlingarna strandat, främst på grund av den grekiska regeringens
motstånd mot åtstramningspolitiken och marknadsliberaliseringen inom EU.
Enligt tyska tidningen Bild kan Syrizaregeringen komma att utlysa nyval efter de pågående
förhandlingarna. Syriza leder överlägset opinionsundersökningarna och skulle vid ett nyval kunna
få egen majoritet i parlamentet. Ett annat alternativt som diskuterats är en folkomröstning.
– Vi har inget att förlora. Om EU spelar tufft
måste vi visa att vi också kan spela tufft. Den
grekiska befolkningen står bakom, oss sade en
anonym grekisk minister till tidningen.

FÅR GREKERNA SKYLLA
SIG SJÄLVA?
I borgerliga media har det påståtts att greker levt
gott utan att betala för sig. Anders Borg hävdade
att de går i pension vid 40, Angela Merkel att de
tar för långa semestrar. Den offentliga sektorn
påstås vara överdimensionerad och lönerna för
höga. Och dessutom lurade Grekland in sig i
EMU-samarbetet med hjälp av friserade siffror,
heter det. Det är uppenbart att den grekiska
ekonomin länge kännetecknats av korruption,
bristande skatteindrivning och en omfattande
svart sektor – precis som i många andra nyliberalt
styrda länder.
är den faktiska
avgångsåldern för pension högre i Grekland än
det europeiska genomsnittet, och också jämfört
med Sverige. Däremot har pensionernas storlek
som en följd av trojkans ingripande sänkts kraftigt.
Enligt siffror från Näringslivets ekonomifakta
arbetar grekerna mest i hela Europa, 2.037 årstimmar, mot ett genomsnitt inom OECD på
1.770 timmar. Svenskarna jobbar 1607 timmar
och i Tyskland, där hetsen mot ”de lata grekerna”
varit som störst arbetar man 1.388 timmar.
Minimilönen som tidigare låg på 751 euro
sänktes under den tidigare regeringen efter krav
från EU och IMF till 480 euro.
Är den offentliga sektorn överdimensionerad?
I Grekland har den offentliga sektorns del av
BNP varit lägre än det europeiska genomsnittet,
cirka 45 procent och betydligt lägre än de 50-55
procent som länge gällde för Sverige. Andelen
som arbetar inom offentlig sektor är i Sverige
närmare 30 procent, i Grekland cirka 20 procent.
TVÄRTEMOT VAD ANDERS BORG PÅSTÅR

”DET STORA FUSKET STOD EU SJÄLV FÖR”, skriver ekono-

men Sandro Scocco. EU hade full koll på Greklands ekonomiska status, men var angelägna att
kunna knyta Grekland still EMU-projektet.
Greklands statsskuld låg fram till eurokrisen
länge relativt stabilt kring 100 procent av BNP,
ungefär i nivå med Italien och lägre än till exempel USA och Japan. Den stora ökningen av statsskulden, som idag uppgår till 175 procent av
BNP, är en direkt följd av de lån Trojkan [i dag
Brysselgruppen] gav Grekland på kommersiella
villkor för att lösa ut franska och tyska banker.
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STÅLARBETARNAS KAMP
FORTSÄTTER
Den grekiska stålarbetarstrejken 2012 var en
ögonöppnare för många av landets arbetare. Det
hävdar strejkledaren Georgios Sifonios som
nyligen gästade Sverige för att tala om arbetarkampen i Grekland och det aktuella politiska
läget.
– Initiativet till strejken kom underifrån, från
arbetarna själva, berättar han. Vi ville försvara
våra rättigheter. Det som vi har kämpat för och
vunnit tidigare. Vi ville behålla våra jobb och en
dräglig lön att leva på.
– Precis innan strejken tecknades en överenskommelse, ett memorandum, mellan EU, ECB
och IMF och den grekiska regeringen, förklarar
Georgios Sifonios. Det innehöll hårda
åtstramningar riktade mot det grekiska folket.
krävde att
arbetarnas löner skulle sänkas med 40 procent
alternativt att 180 arbetare skulle avskedas. Stålverket ligger i ett av Atens större industriområden.
– När vi fått arbetsgivarens förslag kallade vi
till ett medlemsmöte där 330 av 380 arbetare
deltog, fortsätter Georgios Sifonios. Mötet beslöt
att vi inte skulle acceptera förslaget. Om företaget
avskedade folk skulle vi svara med att gå ut i
strejk.
Stålverket gick för full maskin. De tre åren
innan strejken hade produktionen ökat med 40

ÄGARNA TILL STÅLVERKET ELLINIKI HALIVURJIA
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procent. Under en tioårsperiod hade stålföretagets
ägare kunnat kamma hem en vinst på över två
miljarder euro.
– Produktionen pågick dygnet runt och den
första uppsägningen kom under ett kvällspass,
vittnar Georgios Sifonios. Då stoppade vi tillverkningen och började strejka direkt. Vi arbetare
tänker inte betala systemets kris.
strejken skulle
pågå i hela nio månader. Under denna tid skulle
den grekiska arbetarklassen underkastas ytterligare ett åtstramningspaket.
– Vi organiserade kampen genom olika kommittéer till stöd för strejken, säger Georgios
Sifonios. Vi drog in våra barn som gick i skolan,
pensionärer som slutat jobba och våra fruar. Vi
utsåg en särskild propagandakommitté som fick
stor betydelse.
Den socialdemokratiska Pasok-regeringen
motarbetade strejken. Detsamma gällde ledningarna för grekiska LO och Metall. Massmedia
ställde sig på arbetsköparnas sida och förtalade
stålarbetarna.
– Kampen stod klass mot klass, understryker
han. Vi försvarade arbetarnas intressen och kände
solidaritet både i och utanför Grekland. Stålarbetarstrejken var en vändpunkt i kampen mot
EU:s åtstramningspolitik.
Men koalitionsregeringen under ledning av
högerledaren Samaras, som tillträdde i juni 2012,
trappade upp försöken att knäcka strejken.
– Efter nio månader skickade den nya
arbetsmarknadsministern polisen på oss, förklarar
VAD ARBETARNA DÅ INTE VISSTE VAR ATT

DEN GREKISKA TILLTRON TILL EU VAR tidigare stark. Nu

visar undersökningar att motståndarna har ökat
till 30 procent. Men den mest närliggande frågan
handlar om euron. Det är inte alls omöjligt att
Grekland tvingas lämna valutaunionen.
– Vi måste resa frågor om EU och ägande.
Fabriksägarna tillåter inte att någon annan tar
över. De kände sig hotade av strejken. Vi måste
organisera oss mot en annan klass.
– Vi har vunnit en moralisk seger. Premiärministern beordrade att slå ner strejken med kravallpolis. Vi har visat hur systemet fungerar. Hade vi
gått med på arbetsgivarens krav från början hade
vi fått det ännu sämre. Nu har vi visat att vi kan
kämpa, avslutar Georgios Sifonios.
JOHAN WIMAN

NORDEA PLUSGIRO 71 82 29 - 8

DET RÄTTSLIGA EFTERSPELET HAR HELT färgats av myndigheternas vilja att statuera exempel. De strejkande
fick sammanlagt 170 polisanmälningar på sig.
Alla har ännu inte behandlats. 23 personer, hela
fackstyrelsen plus tio arbetare i främsta ledet, har
redan dömts.
– Vi ser oss ändå som vinnare, hävdar Georgios Sifonios rakryggat. Endast 25 av 380 arbetare
har kvar jobbet. Efter strejken var det många
andra fabriker som också sänkte lönerna och
avskedade. Trots detta är solidariteten och sammanhållningen mellan oss arbetare stark.
Det senare är avgörande. Den grekiska arbetarklassen är redan hårt tillbakapressad ekonomiskt. Den som är utan jobb riskerar att hamna
utanför socialförsäkringssystemet efter två års
arbetslöshet. Kraftbolagen stänger av el och
vatten för den som inte kan betala.
– Vi har själva stämt företaget, upplyser
Georgios Sifonios. Vi har en kommitté för de
uppsagda. Vi har startat en ny fackförening för
metallare i Aten som även kan täcka upp för de
uppsagda. I det sista valet deltog 2.700 metallarbetare.
Nu hjälper vi arbetarna på andra fabriker att
organisera sig, berättar Georgios Sifonios. Vårt
första krav är att skydda de arbetslösa och deras
familjer. Det finns över en miljon utan jobb i
Grekland. Vi sätter inte med armarna i kors och
väntar på att någon annan ska hjälpa oss.

GREKLAND BEHÖVER VÅR SOLIDARITET

Georgios Sifonios. Arbetarna och deras familjer
var trötta. 700 kravallpoliser ställde sig inne i
själva fabriken. Till slut var vi tvungna att avbryta
strejken.
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IMF BANAR VÄG FÖR
”EKONOMISK DIKTATUR”
Internationella valutafonden [IMF] och andra
medlemmarna i Trojkan [EU-kommissionen och
Eirpeiska centralbanken, ECB] undergräver
demokratin och skulle kunna bana väg för en
ekonomisk diktatur i Europa, är varningen från
världsfacket International Trade Union Confederation [ITUC].
I sin årliga så kallade frontlinerapport ”Ideologi utan ekonomiska bevis: IMF:s angrepp på
kollektiva förhandlingar”, riktar den fackliga
världsorganisation en bredsida mot Internationella valutafonden och mot IMF:s roll i den
attack på fackliga rättigheter som sker i Europa.
DEN SÅ KALLADE TROJKAN [SOM NU har bytt namn till
Brysselgruppen] bestämmer förutsättningarna för
de eurokrisdrabbade länderna i södra Europa som
har lånat pengar från Brysselgruppen och de
övriga euroländerna inom EU.
Rapporten kritiserar IMF:s och Trojkans
angrepp på fackliga rättigheter och gör upp med
en rad dogmer.
– I rapporten presenteras empiriska belägg för
att det inte finns några giltiga ekonomiska argument för att attackera fackliga rättigheter. Den
globala ekonomin är inte säkrare i dag än för fem
år sedan, säger ITUC:s generalsekreterare Sharan
Burrow.
ITUC kritiserar IMF:s och Trojkans krav på
”arbetsmarknadsreformer” som försvagar fackföreningar och kollektivavtal. Det finns inga som
helst bevis för att man genom att riva upp avtal
har skapat fler arbetstillfällen eller ökat tillväxten,
konstaterar rapporten, som granskar Trojkans roll
i synnerhet Grekland och Spanien.

ITUC:S GENERALSEKRETERRE SHARONBURROW

misk effektivitet är gemensamma ambitioner som
kräver kollektivavtal och starka institutioner på
arbetsmarknaden.
Är EU-kommissionen också orolig?
Genom ett märkligt sammanträffande kommer det kraftiga fördömandet från ITUC bara en
vecka efter det att EU-kommissionen offentliggjorde en rapport om en ”social dialog” som
kollektivavtal kallas på Brysseljargongen.
nyligen genomförda reformer inte alltid genomförts i en effektiv
dialog mellan arbetsmarknadens parter, vilket
leder till ett ökat antal konflikter i relationerna
mellan parterna i Europa”, som EU-kommissionen försiktigt formulerar det i ett pressut-talande.
– Den sociala dialogen står under ökat tryck i
den nuvarande situationen, där det råder mindre
makroekonomisk efterfrågan, skattehöjningar och
nedskärningar i de offentliga utgifterna. Vi måste
stärka den roll som arbetsmarknadens parter har
på alla nivåer om vi komma ut krisen och bevara
fördelarna med den europeiska sociala modellen,
säger László Andor, EU-kommissionär med
ansvar för sysselsättning med mera.

RAPPORTEN VISAR ATT ”REGERINGARNAS

av situationen, med
särskild inriktning på de nya medlemsstaterna,
där det på många ställen knappt existerar ”parter”
på arbetsmarknaden.
Men samtidigt nämner rapporten inte ett ord
om den mycket aktiva roll som EU-kommissionen tillsammans med övriga parter i Trojkan har
spelat i att undergräva de kollektiva
avtalsförhandlingarna i de krisande euroländerna.
Kanske är det som en fransk sociolog har sagt
att: EU är inte vad det säger och säger inte vad
det gör!
HANS BRINKMANN
RAPPORTEN GER EN NEDSLÅENDE BILD

– KOLLEKTIVA FÖRHANDLINGAR KOMMER att rivas upp,

medan de faktiska omständigheterna visar att
länder med starka fackföreningar och kollektivavtal med hög täckning har tydliga ekonomiska
fördelar, säger Sharan Burrow.
– Förtroendet har förstörts med nedskärningar
och drakoniska reformer på arbetsmarknaden.
Om förtroendet är att återuppbyggas, måste
attackerna mot kollektivavtal och fackliga rättigheter sluta, säger hon.
ITUC:s rapport drar slutsatsen att en hållbar
tillväxt, anständiga arbetstillfällen för alla, ekono-
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MYTER OCH FAKTA OM EMU

FÅR GREKERNA SKYLLA
SIG SJÄLVA?
I borgerliga media har det påståtts att greker levt
gott utan att betala för sig. Anders Borg hävdade
att de går i pension vid 40, Angela Merkel att de
tar för långa semestrar. Den offentliga sektorn
påstås vara överdimensionerad och lönerna för
höga. Och dessutom lurade Grekland in sig i
EMU-samarbetet med hjälp av friserade siffror,
heter det. Det är uppenbart att den grekiska
ekonomin länge kännetecknats av korruption,
bristande skatteindrivning och en omfattande
svart sektor – precis som i många andra nyliberalt
styrda länder. Men vinsterna från detta har inte
tillfallit de breda samhällsgrupperna.
GÅR GREKER I PENSION TIDIGARE? Tvärtemot

vad Anders
Borg påstår är den faktiska avgångsåldern för
pension högre i Grekland än det europeiska
genomsnittet, och också jämfört med Sverige.
Däremot har pensionernas storlek som en följd av
trojkans ingripande sänkts kraftigt.
Enligt siffror från Näringslivets ekonomifakta arbetar grekerna mest i hela
Europa, 2037 årstimmar, mot ett genomsnitt
inom OECD på 1.770 timmar. Svenskarna jobbar
1.607 timmar och i Tyskland, där hetsen mot ”de
ARBETAR GREKER MINDRE?

lata grekerna” varit som störst arbetar man 1.388
timmar. Minimilönen som tidigare låg på 751
euro sänktes under den tidigare koalitionsregeringen mellan socialdemokratiska Pasok och
högerpartiet Ny demokrati efter krav från och
IMF till 480 euro.
ÄR DEN OFFENTLIGA SEKTORN ÖVERDIMENSIONERAD?

I Grekland har den offentliga sektorns del av
BNP varit lägre än det europeiska genomsnittet,
cirka 45 procent och betydligt lägre än de 50-55
procent som länge gällde för Sverige. Andelen
som arbetar inom offentlig sektor är i Sverige
närmare 30 procent, i Grekland cirka 20 procent.
LURADE GREKLAND IN SIG I EUROSAMARBETET? ”Det stora

fusket stod EU själv för”, skriver ekonomen
Sandro Scocco. EU hade full koll på Greklands
ekonomiska status, men var angelägna att kunna
knyta såväl Grekland som Italien, som befann sig
i samma ekonomiska läge, till EMU-projektet.
Greklands statsskuld låg fram till eurokrisen
länge relativt stabilt kring 100 procent av BNP,
ungefär i nivå med Italien och lägre än till exempel USA och Japan. Den stora ökningen av statsskulden, som idag uppgår till 175 procent av
BNP, är en direkt följd av de lån Trojkan [i dag
Brysselgruppen] gav Grekland på kommersiella
villkor, dvs. lånen ska betalas tillbaka med ränta,
för att lösa ut franska och tyska banker.
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BOKRECENSIONER

KAOS – ETT GREKISKT
KRISLEXIKON
Om Grekland hade fått en euro varje gång
någon använt ett grekiskt låneord – då skulle den
grekiska skuldkrisen aldrig ha uppstått. Så skriver
journalisten och författaren Alexandra Pascalidou
i förordet till sin bok, Kaos - Ett grekiskt
krislexikon, om den grekiska krisens uppkomst
och konsekvenser. Men tyvärr får Grekland inga
euro när vi säger skola, drama eller historia.
Istället befinner sig det grekiska samhället i
sönderfall som ett resultat av flera års ekonomisk
kris. Krisen skär igenom alla samhällsklasser med
fattigdom, arbetslöshet och kraftigt reducerad
välfärd som följd.
Och i den ekonomiska krisens spår följer en
politisk och social kris som fått påföljder för hela
det demokratiska systemet. De demokratiska
spelreglerna har satts ur spel när regeringar bildats av teknokrater eller när de valda politikerna
vikt sig för den internationella trojkans krav på
skuldsanering trots valutslag som tydligt visar att
folket vill något annat.
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När politikerna sviker sina löften och välfärden
raseras har väljarna tröttnat på de etablerade
partierna. I valet 2012 vände sig allt fler till det
nazistiska Gyllene gryning som vurmar för nationen, familjen och religionen och erbjuder en
enkel lösning på problemen: kasta ut alla invandrare. Samtidigt som de sitter i parlamentet sprider
nazisterna skräck genom våld och hot mot invandrare och homosexuella. Det är en skrämmande utveckling.
Texten är elegant uppbyggd som ett lexikon
kring grekiska låneord och blandar fakta med
iakttagelser och författarens egen livshistoria.
Pascalidou har med sina grekiska rötter ett inifrån
perspektiv på krisen som är ovanligt. Dessutom är
hon oerhört skicklig på att fånga mänskliga öden.
Som en kameleont beblandar hon sig med allt
från överklasskvinnor och kändisar till läkare som
inte fått lön på flera år, arbetslösa utan framtidstro, gamla tanter som försörjer en hel familj på
sjukpension och invandrare som fruktar det
nazistiska våldet.
DET BLIR IBLAND SVÅRT ATT GREPPA HUR befolkningen i

ett EU land plötsligt drabbats av extrem fattigdom som gör att barn går hungriga till en skola
utan läromedel som undervisas av lärare utan
löner. Tidigare framgångsrika karriärister flyttar
hem till sina gamla pojkrum för att försörjas av
mamma och barn lämnas till barnhem för att
familjen saknar mat.
Pascalidou beskriver på ett effektfullt sätt två
sidor av den grekiska krisen. Hon pekar ut den
grekiska statsapparaten, med all sin korruption
och nepotism, som en av syndabockarna. Statliga
anställningar har delats ut som belöningar från
politikerna utan krav på meriter. En statlig anställning innebar tidigare livslång försörjning utan
att den anställde behövde lyfta ett finger. En
tungrodd byråkrati växte fram med skrämmande
ineffektivitet som följd där vanligt folk tvingades
lägga timmar på att köa för rätt stämplar eller
blanketter. De som hade ett ärende var utelämnade till de statliga tjänstemännens godtycke i ett
Kafka-liknande system.
Pascalidou berättar om åren i mitten av 2000talet, när hon själv tjänade stora pengar som
hyllad TV-stjärna i Grekland. Det vackra och

YPOGEGRAMENO
åtstramningspolitiken prövats i fem år utan att ge några positiva
resultat. Tvärtom. Greklands ekonomi har krympt
med över 25 procent. Människor har fått kraftigt
sänkt levnadsstandard och många lever i misär.
Genomsnittslönen är 23 procent lägre än 2010.
SYRIZAS BÄSTA ARGUMENT ÄR ATT

ROLF GUSTAVSSON, KRÖNIKÖR I Svenska Dagbladet och

ALEXANDRA PASCALIDOU

glamorösa folket strödde pengar omkring sig
genom att konsumera importerade lyxvaror,
champagne och dyra bilar. Skönhetsoperationer,
tjänstefolk, dyra resor och exklusiva restaurangbesök var vardagsmat. Det bidrog naturligtvis till att
fallet blev så högt när allt vände.
Men författaren sticker också hål på myten att
grekerna har sig själva att skylla för krisen genom
att bara äta och dricka, aldrig jobba och pensionera sig vid 45. Istället menar hon att de flesta
greker alltid har jobbat betydligt mer än en genomsnittlig svensk, utan att för den skull ha
tillgång till fem veckors semester, föräldraledighet
och tjänstledighet som vårt välutvecklade välfärdssamhälle erbjuder. Grekerna är inte lata
livsnjutare och har inte förtjänat det som nu sker.
ha sagt
när han ville göra grekerna medskyldiga till
krisen. Men huvudansvaret för krisen måste
istället läggas på politikerna och bankerna. Pengarna från de tyska krispaketen vänder i stort sett
bara i Grekland för att gå tillbaka till tyska och
franska banker eller till andra EU-länder som
betalning för krigsmaterial till den oproportionerligt stora grekiska militärmakten. Istället för
krispaket och enorma nedskärningar i den grekiska välfärden måste skulderna avskrivas, den
ståndpunkten håller allt fler med om. Frågan är
naturligtvis om det grekiska samhället går att
rädda.
JORUN KOCA JAKOBSSON

VI ÅT ALLT TILLSAMMANS SKA PREMIÄRMINISTERN

[Du kan köpa boken för 50 kr [porto tillkommer]
genom att mejla gosta.torstensson@ownit.nu]

tillsammans med Carl Bildt den största EUentusiasten med svenskt medborgarskap, skriver
om Schengenavtalets välsignelser med nedmonterade gränskontroller mellan de ingående
EU-länderna.
Men inte ens den störste euroisten kan förneka
verkligheten: ”Samtidigt vet vi att Europas yttre
gränser alltjämt upprätthålls och bevakas både
österut och söderut. Schengenmedaljens baksida
heter högst handgripligt avgränsning gentemot
folk som vill komma innanför gränserna och in i
det gränslösa Europa. Medan vi inåt försöker
förverkliga modernitetens drömmar så tillämpar
vi själva 1800-talets tänkande utåt. Här ligger en
svårhanterlig europeisk självmotsägelse.”
22.554 EURO [CIRKA 210.000 KRONOR] tjänar Jean-

Claude Juncker som EU-kommissionens ordförande i månadlön. Utöver det så får han 1.418
euro [drygt 13.000 kronor] i månaden för representation samt bostad, bil och olika traktamenten.
EU:S KOMMISSIONÄR FÖR MIGRATIONSFRÅGOR Dimitris

Avramopoulos sade nyligen att 276.000
irreguljära immigranter kom till EU förra året.
”Under 2014 kom mer än 276.000 immigranter
till EU, vilket var 138 procent mer än föregående
år” sade han. Av dem kom omkring 207.000 via
Medelhavet.
Men det ska EU:s gränsbevakningsmyndighet
Frontex sätta stopp för genom den pågående
Tritonoperationen. Med fartyg, helikoptrar,
flygplan, satellitövervakning osv. ska flyktingar
stoppas från att via Medelhavet komma in i något
sydeuropeiskt EU-land, typ Grekland. Vid senaste EU-toppmötet beslöts att tredubbla det
ekonomiska bidraget till Tritonopertionen och
enskilda medlemsländer, däribland Sverige,
erbjöd sig att ställa upp med flygplan och båtar.
HUGO TORSTENSSON
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VAD HÄNDER MED
GYLLENE GRYNING?
Gyllene gryning är ett nynazistiskt och främlingsfientligt politiskt parti i Grekland som förespråkar en mycket auktoritär samhällsordning.
Partiet grundades i januari 1985 när Nikolaos
Michaloliakos, ledare för Nationella politiska
unionens ungdomsavdelning, och andra partimedlemmar hoppade av och bildade ett nytt parti.
Gyllene gryning registrerades 1993 av den grekiska valmyndigheten. Mellan 1 december 2005
och mars 2007 bedrev man sin verksamhet inom
ramen för valkartellen Patriotiska alliansen.
GYLLENE GRYNING FICK ETT UPPSVING I opinionen åren

därpå som höll i sig allt eftersom Greklands
skuldkris förvärrades. Partiledaren Michaloliakos
tog sig i lokalvalet 2010 in i stadsfullmäktige i
Aten.
Det stora genombrottet för Gyllene gryning
kom i samband med parlamentsvalet i maj 2012
med motstånd mot invandringspolitiken och
Greklands låneuppgörelse med EU som partiets
främsta frågor. Partiet fick 7 procent av rösterna
och 21 platser i det grekiska parlamentet.
I september 2013, bland annat med anledning
av mordet på den antifascistiske rapparen Pavlos
Fyssas, greps Michaloliakos och flera andra av
partiets parlamentsledamöter och funktionärer av
antiterrorpolisen anklagade för flera åtalspunkter,
fram för allt att leda en kriminell organisation.
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Om domstolen faststlår att Gyllene gryning är en
kriminell organisation kommer partiet att förbjudas.
Fler gripanden följde under utredningens gång
och i juli 2014 var åtta av Gyllene grynings
parlamentsledamöter häktade, tre satt i husarrest
och ytterligare fem hade belagts med reseförbud.
Samtliga har dock fortsatt att uppbära sina löner
och andra ersättningar från parlamentet trots att
de är helt eller delvis förhindrade att utöva sitt
arbete där eftersom de sitter häktade i väntan på
rättegång.
I PARLAMENTSVALET I JANUARI I ÅR FICK partiet fick 6,28

procent av rösterna vilket gav det 17 mandat, ett
mandat mindre än i valet 2012.
Bedömare menar att resultatet är extra oroväckande eftersom nazistpartiet kunnat bibehålla
sitt stöd trots att ledningen sitter häktade. Partiet
har inte kunnat genomföra en ordentlig valrörelse
och det borde inte undgått någon väljare att
Gyllene gryning har kopplats till brutala våldsdåd
mot migranter och politiska motståndare, bland
annat mordet på musikern Pavlos Fyssas 2013.
Nikos Mihaloliakos gjorde ett uttalande från
häktet efter valresultatet där han beskriver sig
som en segrare: ”Vi har förnyat förtroende. Alla
som slogs för att hålla Gyllene gryning borta har
förlorat. Gyllene gryning har vunnit”.
Det högerextrema partiet LAOS som åkte ut
ur parlamentet 2012 har inte lyckats återhämta
sig och fick endast en procent i valet i januari.
HUGO TORSTENSSSON

RÄTTEGÅNG PÅGÅR MOT
NAZISTPARTIET
I slutet av april inleddes en rättegång för bildande
av en kriminell organisation, vapeninnehav och
mord mot 69 medlemmar i det grekiska nazistpartiet Gylllene gryning. Bland de åtalade finns
partiets ordförande Nikolaos Mihaloliahos och
ett antal parlamentsledamöter. Mihaloliahos och
flera andra åtalade häktades efter mordet på
rapparen Pavlos Fyssas i september 2013.
De släpptes dock i slutet av mars ur häktet.
När rättegången inleddes fanns ingen av de högt
uppsatta partimedlemmarna på plats. Förhandlingarna sköts därför upp till den 7 maj.
Då startar den största politiska rättssak i
grekisk historia sedan det rättsliga efterspelet till
militärjuntans fall 1967. Trots att stora delar av
ledningen satt häktade stadfäste Gyllene gryning
sin position som tredje största parti i nyvalet den
25 januari.
DEN STARKA HÖGEREXTREMISTISKA MILJÖN i Grekland är

en kombination av ideologi och historia, förstärkt
med den ekonomiska kris som landet drabbade av
i slutet av 00-talet och som man fortfarande lider
av.
För många greker, både på högersidan och
vänstersidan, blev Trojkan en symbol för att
Grekland inte längre var styrt av och för greker,
utan av utländska herremän i Bryssel och Berlin,
och att koalitionsregeringen mellan socialdemokratiska Pasok och högerpartiet Ny demokrati
under ledning av Antonios Samaras samtyckte
med EU:s nyliberala krisåtgärder visade att den
landsförrädiska koalitionsregeringen frivilligt
avhände sig självstämmanderätt.
Gyllene gryning var inte senare att utnyttja
situationen. I en intervju med den australiska
nyhetskanalen 60 minutes uttalade parlamentsledamoten Ilias Panagiotaros: Nationen är en ras.
Det var så Gud skapade jorden.
Uttalandet illustrerar Gyllene grynings officiella ideologi, uttryckt i partiprogram och andra
manifest från organisationen. Partiet verkar för
att Grekland ska tillhöra grekerna. Som porten
till Europa har Grekland ett högt antal «illegala»
invandrare som Gyllene grynings aktivister
angriper med våldsamma metoder.
Gyllene gryning har en hög uppslutning bland
unga greker. Ungdomsarbetslösheten är över 50

procent och migranterna anklagas för att vara en
del av skulden till detta. Men samtidigt är det
mycket som tyder på en mer ideologiskt baserad
uppslutning.
Nyare undersökningar redovisar en utbredd
främlingsfientlighet och det man kan kalla
hierakisk rasism; en ideologisk övertygelse om att
en del raser är födda till att härska öcer andra
[supremacy], särskilt bland unga greker.
om ett starkt
ökat våld riktat mot invandrare i Grekland, som
ofta var knutet till Gyllene gryning eller enskilda
medlemmar i partiet. Genom egna sociala program har partiet organiserat stödinsatser exklusiva
för greker, som en blodbank [med garanterat
grekiskt blod], hälsovård och liknande. Då krisen
var som värst delade Gyllene gryning ut mat på
gator och torg till nödställda, så tillvida att de
kunde visa grekiskt medborgarskap.
Till skillnad från andra högerextrema partier i
Europa är Gyllene gryning mer våldsamma och
präglade av organiserad aktivism. Den 18 september 2013 blev den vänsterradikale musikern
Pavlos Killah P Fyssas av Gyllene gryningmedlemmen Giorgios Roupakias. Mordet medförde att medlemmar i Gyllene gryning blev
arresterade och några dagar senare blev ledaren
Nikos Michaloliakis arresterad tillsammans med
flera andra framträdande partimedlemmar.
Rättegången inleddes den 7 maj. En av de
frågor som ska besvaras av domstolen är om
Gyllene gryning är en kriminell organisation och
om så blir fallet kommer partiet att förbjudas.
HUGO TORSTENSSON
2012 RAPPORTERADE HUMAN RIGHTS WATCH

SOLIDARITET 0030 | MAJ 2015 19

NUSVENSK ORDLISTA
AMORTERING, -EN, -AR, av franskans amortir, döda –
avbetalning på en skuld.
Att avbetala på sitt lån ansågs tidigare vara både hederligt
och förnuftigt. I modern ekonomi anses det av sakkunskapen
vara ett dödligt hot mot konsumtionen och därigenom mot
tillväxten: ”Medborgare som tidigare har lånat kommer nu att
amortera. Men det går att kompensera med statliga pengar.”
Jens Henriksson, chef för Nasdaq OMX Stockholm (tidigare
känt under namnet Stockholmsbörsen) i SvD 19.10 2011.
BANKGARANTI, -N, -ER – garanti, utfärdad på order av EU,
för att säkerställa att Europas banksparare inte ruineras i
samband med finansiella kriser orsakade av bankernas spekulation.
I stället kommer Europas banksparare att ruineras genom att
ländernas regeringar, på order av EU, beslutar om en extraskatt
på sparat kapital.
DEN NORDISKA MODELLEN – konkurrenskraftigt politiskt
system som blivit så kommersiellt gångbart att socialdemokraterna har begärt och fått ett varumärkesskydd för denna
ordsammanställning från Patent- och registreringsverket. Nu är
det bara socialdemokrater som har rätt att använda begreppet i
sin marknadsföring.
Konkurrerande partier torde alltså i framtiden inte kunna
tala påstå sig representera den nordiska modellen utan att sluta
ett franchisingavtal med socialdemokraterna som då får procent
på konkurrenternas partistöd.
FOLKET – ett obestämt antal personer som tycker som vi. Om
folket tycker som de andra förvandlas det till en mobb.
GEMENSKAP, -EN, -ER – EU, EMU eller NATO. Jfr Värme.
INTERNATIONALIST –EN, -ER – person som tidigare ansåg
att Sverige borde ansluta sig till euron och nu anser att Sverige
bör ansluta sig till NATO.
KRIS, -EN, -ER – av grekiskans êñßóéò , avgörande prövning, dom – brydsam situation; kritiskt stadium; ödesdiger
rubbning; genomgripande vändning. [SAOB]
Alla ansvarsfulla bedömare är överens om att det enda sättet
att komma till rätta med en ekonomisk kris är att ge oändligt
mycket mer pengar och inflytande till dem som förorsakat den.
KRISMEDVETANDE, -T , -N – andligt tillstånd som medför
omedelbar och ovillkorlig lydnad inför alla påbud från överheten.
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MARKNADSKRAFTER, -NA – mäktiga naturfenomen vilkas
fria spel garanterar en vital och dynamisk ekonomisk utveckling.
De viktigaste marknadskrafterna är Federal Reserve Bank,
People´s Bank of China, Världsbanken, Internationella Valutafonden samt EU:s räddningsfond.
MONARKI, -N, -ER, av grekiskans monos, ”en” och
”archein”, härskare – statsskick där statsöverhuvudet är en
monark, ett ämbete som vanligen går i arv. Sverige är en av 29
stater i världen som har behållit en ärftlig monarki.
Länge betraktades monarkin i liberala kretsar som en
feodal kvarleva. Emellertid synes på senare år den monarkiska
principen ha fått ett uppsving i republiker som Nordkorea,
Syrien, Pakistan, USA och Azerbajdzjan. Flertalet liberala
bedömare torde idag vara överens om att ifall man kan ärva en
bank så är det väl rimligt att man även kan ärva ett land.
PENGAR – en sorts små livliga, men ytterst känsliga varelser,
omtyckta i vida kretsar. Pengar älskar att vara i rörelse och trivs
bäst i stora grupper. I små, glest spridda flockar blir de lätt
deprimerade och söker sig därför snarast möjligt till större
sammanhang där de kan träffa sina likar, umgås och föröka sig.
Det innebär att pengar, trots sin popularitet, är olämpliga som
sällskap åt t ex pensionärer och barnfamiljer.
PRIVATISERING, -EN, -AR – det effektivaste sättet att
bekämpa byråkrati inom den offentliga sektorn, liksom
halshuggning är det säkraste botemedlet mot tandvärk
RÄDDNINGSPAKET – ET, – den Europeiska Unionens
moderna motsvarighet till det sovjetiska begreppet ”broderlig
hjälp”. Väcker ungefär samma entusiasm hos mottagarna.
CARSTEN PALMAER

MYTEN OM DE LATA
GREKERNA
Grekerna är lata och otacksamma. Så moraliseras
det i EU:s norra delar. Men vart tog nödlånen
som landet påtvingades vägen?
EU-projektet skulle ena Europa, utjämna
skillnader mellan länderna och få tillväxten att
skjuta fart. En visionär eurovänster föreställde sig
att EU och dess valutaunion skulle bli en motvikt
mot det ansiktslösa finanskapitalet.
Det blev inte riktigt så. Det blev snarare som i
Sverige efter avregleringarna på 1980-talet: först
svindlande affärer och en konjunktur i spinn,
sedan finanskris, massarbetslöshet och depression.

procent hamnade i grekiska statens händer. Resten av pengarna försvann lika kvickt som de flöt
in. De gick åt till att rädda utländska banker och
finansinstitutioner ur knipan.
Var fjärde grek, hälften av de unga, är utan
arbete. Den inhemska konsumtionen av varor och
tjänster har pressats ner med ”åtminstone 40
procent”, påpekar Martin Wolf i Financial Times.
Men den systematiska dumhetens förfäktare
vill inte höra snyfthistorier. De skriver om moral
medan finanskapitalet segrar sig ner i depression
och europeiskt sönderfall.
MIKAEL NYBERG

I SVERIGE FICK VÄLFÄRDSANORDNINGARNA

DE EUROPEISKA
BANKERNA RÄDDADES

NU HEMSÖKS EUROPA AV DE LATA GREKERNA. ”Striden
gäller inte bara pengar”, skriver Richard Swartz i
DN [30 januari]. Det handlar om moral. Grekerna kommer med ”snyfthistorier” medan de
lever gott på bekostnad av skattebetalare i andra
länder. Europa har ställt upp för dem, men de
förmår inte ens tacka för hjälpen.
Siffrorna är undanstoppade i de exklusiva
tidningar redaktörerna själva läser. Vart tog nödlånen som omvärlden så generöst ställde till
Greklands förfogande 2010 till 2014 vägen? 11

Den 22 april 2010 kapitulerade ett bankrutt
Grekland och fick stöd i form av miljardlån. Det
var början på eurokrisen med hårda
åtstramningar, sociala nedskärningar,
avregleringar av arbetsmarknaden och miljontals
utplånade arbetstillfällen i släptåget.
Vid kalabaliken 2010 riskerade europeiska
storbanker miljardförluster i Grekland. Trojkan
[IMF, ECB och EU-kommissionen] skyndade
till för att, som det hette, hjälpa grekerna. I utbyte
mot nya lån förband sig regeringen i Aten att
sälja ut landets tillgångar och svälta ut sin befolkning. De nya krediterna gick raka vägen till de
privata fordringsägarna, inte minst franska och
tyska storbanker, som således med allmänna
medel räddades ur knipan.
Samma finansiella operation försämrade
Greklands möjligheter att tilltvinga sig skuldlättnader. Tidigare omfattades 90 procent av
landets lån av nationell lagstiftning. Då var utsikterna till eftergifter i omförhandlingar med de
utländska bankerna goda.
I samma stund som regeringen i Aten lät
Trojkan ta över fordringarna krympte öppningen.
”Det är som att vända sig till lånehajen hos maffian för att betala igen ett handlån från mormor”,
sammanfattade en krönikör i Financial Times i
november 2010.
Sammanlagt har Grekland fått låna 240 miljarder euro, som ska betalas tillbaka med ränta,.
Den sammalgda statsskulden är i dag 315 milrader euro, omkring 175 procent av BNP vilket
ska jämföras med att sttsskulden före eurokrisen
var uner 120 procent [2010].

och den
utsorterade arbetskraften skulden för krisen.
Ingen ledarskribent på Dagens Nyheter eller
Svenska Dagbladet hade något att invända mot
de statliga miljarderna till bankerna och deras
direktörer.
Tvärtom, ledarskribenten Nils-Eric Sandberg
förklarade i Dagens Nyheter att det var kortsynt
att tänka på statsfinanserna i detta sammanhang.
Bankstödet var ju bara en ”omflyttning mellan
olika konton” i nationalräkenskaperna. Med de så
kallade bidragstagarna var det annorlunda. De
sjuka och arbetslösa ruinerade landet med sina
anspråk, hette det.
Peter Wallenberg, som nyligen med kungliga
tårar och allmänna hedersbetygelser lades i graven, såg i de arbetslösa samma lättingar som han
tyckt sig möta under sina år bland ”svartingarna” i
Afrika. ”A-kassan är den största fallskärmen vi
har i landet och den borde vi avskaffa”, förklarade
han vid Investors stämma 1998. ”Att avskaffa akassan vore ett bra sätt att få fram engagemang
hos folk för att skaffa en ny utkomst.”
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SYRIZA VILL FÖRA EN NY
FLYKTINGPOLITIK
Sedan flera år har Grekland inte ansetts säkert för
flyktingar och Dublindeportationerna har varit
stoppade sedan 2010/11. Under Samarsregeringens tid fängslades flyktingar systematiskt
som illegala immigranter – med undantag så
småningom för människor från Syrien. Idag hör
och läser vi mest om de fasansfulla båtresorna
från Libyen till Italien där Medelhavet har blivit
en massgrav. Inresorna från Turkiets kust till de
grekiska öarna har legat i mediaskugga, men är en
väg som alltfler väljer.
Nu med den nya regeringen släpps alla som
har suttit fängslade som ”illegala” mer än sex
månader. Det ska läsas mot bakgrund av bland
annat förra årets rapport från FN:s tortyrkommission [CAT] om grekiska flyktingförvar –
inlåsning, trängsel, ingrodd smuts, infektioner,
sjukdomar, brist på läkarvård, ingen sysselsättning, övergrepp och våld från polisen, samt att
människor satt där på obegränsad tid. Allt strider
mot internationella konventioner och EU:s regler.
Flera hade också tagit livet av sig. Dessutom kom
rapporter om att polisen medvetet gjorde människor ”illegala” och möjliga att fängsla genom att
inte förnya asylsökandes tillfälliga uppehållstill-
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stånd.
Under mitt besök i Aten i slutet av mars
träffade jag flyktingar från Afghanistan som
nyligen hade släppts efter nästan två år i förvar.
De berättade om samma vedervärdigheter som i
CAT-rapporten, och hade förts till förvar i norra
Grekland några dagar efter att ha kommit till en
av öarna. Som alla andra såg de Grekland som ett
transitland.
Till skillnad från under förra regeringen har nu
migrationsministern Tasia Christodoukopoulou
[Syriza] gått ut i media med informationen att de
som kommer är flyktingar, de flesta från Syrien
[cirka 50 procent], Afghanistan och Eritrea.
bli ännu mer
kaotiskt än förra sommaren med sin då tre- och
fyrdubbla överbeläggning i de få mottagningsläger som finns. Men den nuvarande regeringen
verkar nu ta tag i situationen och uppmanar
öarnas myndigheter att vaska fram vad de har av
byggnader som kan hysa nyanlända, och att västra
Grekland måste bereda sig på att ta emot omplacerade flyktingar.
Ett livsfarligt problem har också varit att
Greklands kustbevakning har skickat tillbaka
båtar med flyktingar. Hjälp- och rättighetsorganisationer har uppfattat agerandet – det är
juridiskt olagligt – som mer än tillfälligt. Flykt-

PÅ ÖARNA BEFARAS ATT LÄGET KOMMER

ingar har drunknat inte bara genom dåliga båtar
utan också dessa ”pushbacks”. I september 2014
besköts två flyktingar från Syrien i en båt. Den
ene ligger sedan dess mycket svårt invalidiserad
och icke kontaktbar på sjukhuset i Rhodos.
Migrationsministern Tasia Christodoukopoulou, som tidigare uttalade sig många gånger
i parlamentet mot högerregeringens behandling
av flyktingar och migranter, verkar ha frivilligorganisationernas förtroende. Men problemen är
många. Ensamkommande barn och vårdbehövande måste hittas och ges extra hjälp. Alla måste
få tak över huvudet, mat, kläder och skydd. Och
sedan, de flesta ser Grekland som ett transitland
men fortfarande går det inte att komma vidare in
i EU annat än irreguljärt, vilket är farligt och
dyrt. Nyanlända flyktingar, som inte kommer från
Syrien, riskerar dessutom att fängslas för illegal
invandring, om än ”bara” sex månader.
MÅNGA ORGANISATIONER HAR PROTESTERAT med hänvis-

ning till bland annat artikel 31 i FN:s flyktingkonvention från 1951: Flykting som rest in i
landet utan tillstånd ska inte bestraffas. Ännu ett
problem i Grekland är den långa eftersläpningen
för asylsökande när det gäller överklagade ärenden. Fortfarande är det inte ovanligt att få vänta
sju-åtta år innan man kallas ens till sin andra
intervju. Attityden till flyktingar inom poliskåren

och kustbevakningen är också ett problem, men
kan kanske förbättras successivt om regeringen
sätter ner fötterna och media ger mer korrekt
information om de ”illegala”. Att fler tidningar nu
skriver om vilka flyktingarna är utan att samtidigt
haka på med ord om kriminalitet är en förändring
till det bättre.
VAD SOM FÖRST OCH FRÄMST BEHÖVS Är

en solidarisk
EU-politik. De sista tre dagarna i mars hade
Grekland besök av en av FN:s kommissionärer
för mänskliga rättigheter, Jan Jarab. I snabb takt
träffade han representanter för regeringen och
många frivilligorganisationer och höll sedan
presskonferens. Fokus var flyktingarna och den
humanitära kris och fattigdom som finns generellt i Grekland i dag.
Han beklagade att så mycket resurser lagts på
förvaring och gränsbevakning i stället för att ta
emot människor värdigt men hade nu mött en
förändrad attityd från regeringen. Men han
efterlyste också en EU-politik, som i stället för
Dublinförordningen är solidarisk med länderna
vid Medelhavet. ”Vi måste få till en fördelning
inom EU, vi kan inte förvänta oss att bara några
länder ska ta det medmänskliga ansvaret.” En
sådan vidarebosättning försöker också Greklands
regering att få andra EU-länder att gå med på.
ANNETTE ROSENGREN

KOM MED I NÄTVERKET FÖR GREKLAND
Nätverket för Grekland är en demokratisk, antirasistisk och partipolitiskt obunden organisation som genom
information och utåtriktade aktiviteter verkar för solidaritet med Greklands folk i den ekonomiska krisen.
Nätverket för Grekland motsätter sig Europeiska unionens och Internationella valutafondens åtstramningspolitik
som fördjupar krisen och hotar demokratin.
Verksamheten vägleds av följande fem politiska krav:
1. Stoppa EU/IMF:s åtstramningspaket.
2. Människor före banker.
3. Ge ungdomen arbete och framtid i Grekland.
4. Stoppa nedmonteringen av demokratin.
5. Solidaritet med alla som bor i Grekland – Nej till rasism och fascism.
6. Avskrivning av Greklands skulder.
Det kostar enbart 50 kronor att bli medlem. Nordea plusgiro 71 96 32 – 2.
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