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Med anledningen av praktisk solidaritet 
 

Det har kommit till Klubben olika frågor angående initiativet som Klubben har tagit 

för att hjälpa en del arbetare i Grekland som får stå mycket lidande från regeringens 

och EU attacker. T ex en del medlemmar och andra frågar varför hjälper vi bara 

Grekland, var ska vår hjälp hamna, är det rätt att vi gör detta medan många andra 

behöver hjälp osv. 

Arbetarklassen i Grekland blir offer för kapitalets attack som stöds av regeringen och 

EU att skära ner lönerna till Kinas nivå, ta bort rätt till kollektivavtalet, skär ner 

pensionerna till en nivå som ingen vanlig människa klarar sig. Utöver detta stängs 

ner skolor och sjukhus som äventyrar folkets hälsa. Många barn i skolor svimmar av 

svält och bebisar hamnar på barnhem för att deras föräldrar inte har råd att ta hand 

om dem. Arbetslösheten i Grekland har kommit upp till overkliga siffror på 28 %, 

dvs. ca 1,5 miljoner arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten för personer mellan 18-24 

år har gått upp till ca 56 %! 

I påminner igen att 2009 arbetslöshet låg på ca 8%, såsom i Sverige idag. 2013 har 

kommit den upp till overkliga siffror på 28 %, dvs. ca 1,5 miljoner arbetslösa. 

Ungdomsarbetslösheten för personer mellan 18-24 år har gått upp till ca 56 %! 

Detta händer i Europa och om vi inte ska stoppa det kommer den nya modellen att 

spridas som eld i alla EU-länder. Samtidigt de stora företag i Grekland i år visar ännu 

större vinster. 

Vad som gör Grekland intressant för oss är: 

1. Vad som händer där kommer snart eller senare att hända på hela EU, dvs hos 

oss också, då EU för samma politik överallt. 

2. Vad som händer också där är inte ett naturkatastrof, som te x Filipinerna men 

detta händer pga av de olika politiska och ekonomiska beslut som tas på hela 

EU-nivå. 
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3. I Grekland finns en av de mest radikala fackföreningsrörelser. Om kapitalet 

lyckas krossa den, då andra fackliga organisationer som är mer 

kompromissvilliga kommer ha det ännu svårare.  

Därför är vi mycket angelägna att stödja de radikala fack i Grekland, dess arbetare 

och de arbetsplatserna som kämpar mot attackerna från regeringen, kapitalet och 

EU. 

Vi kommer att förmedla materialet till de radikala fackföreningarna (LO-distrikt, 

fackförbund samt olika klubbar) för att de i sin tur ska kunna distribuera det vidare 

till sina arbetslösa medlemmar och dess familjer, samt till de strejkande 

arbetskamrater som är i behov och strejkkassor finns inte. 

Internationell solidaritet, arbetarklassens kampenhet!  

Så glöm inte våra bröder och systrar! 

Vi samlar kläder (för män, kvinnor och barn), skor (för män, kvinnor och barn), 

leksaker, mat som inte blir förstört så lätt så som spaghetti, ris, bönor, mjöl osv 

samt konserver. I fall det finns intresse av att skicka med annat material, vänligen 

kontakta oss för att kontrollera behovet. Om ni vill skicka pengar, går det också bra. 

Perioden för insamlingen är fr.o.m. den 15 november 2013 t o m den 31 januari 

2014, i vår lokal vid Gullmarsplan, T-Gullmarsplan, 4:e våning in i tunnelbanestation. 

Därefter kommer vi att skicka dem till fackföreningarna i Grekland för att lindra en 

del för arbetarna. 

Pengarna, oavsett om de är små eller stora bidrag skickas till plusgiro nr  456214-6, 

märk då: Solidaritet Greklands arbetarklass 

 

 

Med vänliga hälsningar 
 

Jannis Konstantis 
Ordförande 
 

 


