
Solidariteit met de Griekse bevolking!
Ter aanpassing van het bezuinigingsbeleid 

  een campagne door

Griekenland  ligt  aan  de  voorhoede  van  de  Europese  economische  crisis.  Het 
ervaart een ongeëvenaard niveau van bezuinigingen welke ongelijk zwaar wegen 
op de schouders van de mensen die de minste verantwoordelijkheid dragen voor 
de schulden en die het meeste lijden. Deze mensen zijn Griekse burgers en ook 
de duizenden migranten en asielzoekers.

Griekenland heeft sinds 2009 een grote toename in het aantal zelfmoorden gezien 
van wel 37%, terwijl de werkloosheidscijfer van 8% naar 27% (57% voor jongeren) 
omhoog  schoot  wat  1,29  miljoen  mensen  werkloos  maakt.  Vandaag  de  dag 
worden  3,4  miljoen  mensen  als  arm  gezien  wat  in  Griekenland  31%  van  de 
bevolking betreft1. Het falen van de politiek om de problemen van het land op te 
lossen heeft geleid dat momenteel de Neonazi partij “Gouden Dageraad” de op 
twee na grootste partij is in de peilingen met 12%-15%. Een groot deel van de 
bevolking is zo woedend en radeloos aan het worden dat zij zelfs riskeren hun 
democratie op te geven alleen om maar hun stem te laten horen.

Dit is niet alleen een Grieks, maar ook een Europees probleem. Griekenland heeft 
fouten gemaakt, maar de huidige bezuinigingen en beleid zijn niet de oplossing 
voor  de  crisis.  Integendeel,  ze  verminderen  de economische  groei  en  hebben 
dramatische gevolgen voor de bevolking.

Griekenland moet zijn economie herstructureren en zijn financiën op orde krijgen. 
Maar een duurzaam economisch herstel gaat niet alleen over een evenwichtige 
begroting en monetaire doelen. 

Menselijk lijden moet niet de prijs zijn die wij betalen voor bezuinigingen. De focus 
van het  huidig  beleid  hoort  gefocust  te  zijn  op het  herstellen  van de publieke 
sector,  het  bevorderen  van  milieuvriendelijk  duurzaam  economische  groei  en 
sociale cohesie welke op de grondslag liggen van solidariteit  waar de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen.

Europa moet de situatie in Griekenland niet uit de hand laten lopen en voor een 
humanitaire  ramp  zorgen.  Ook  is  deze  oplossing  niet  toepasbaar  op  andere 
zwakke economieën. 

Wij vragen jullie, leden van de Trojka2 en de Griekse overheid, om het huidig 
bezuinigingsbeleid aan te passen en mensen en hun behoeftes centraal te 
zetten bij jullie besluiten.

Op  9  mei  (Dag  van  Europa),  zullen  de  resultaten  van  deze  petitie  worden 
toegezonden aan de Trojka en de Griekse regering.

1 Eurostat,  2012 .  Kerndoelen.  t2020_50,  51,52,53  [Online].  Beschikbaar  op 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators.
2 De trojka  bestaat  uit  de  volgende  drie  instellingen:  de  Europese  Centrale  Bank  (ECB),  de 
Europese Commissie (EC) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
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