
Kära vänner, kamrater och mötesdeltagare, 

Tack för inbjudan,

Som representant från Syriza, vill jag vidarebefordra varma hälsningar och hjärtliga tack

för solidariteten ni har visat det Grekiska folket, genom ert värdefulla politiska och 

moraliska stöd. 

Årets Första Maj-firande är mycket viktig för det grekiska folket. För idag, för första 

gången efter fem års åtstramningspolitik och destruktiv nerbrytning av sociala och 

demokratiska rättigheter  är det också tre månader sedan den första vänsterledda 

regeringen i Greklands historia tillträdde och började återställa de enorma sociala 

orättvisorna steg för steg. 

Det Grekiska folket har nu börjat återfå sin värdighet och sitt hopp om att förbättra sitt 

liv. Den nya regeringen har redan implementerat de första lagstiftande initiativen för att 

möta den humanitära krisen, som inkluderar gratis elektricitet, mat- och bostadsbidrag, 

och tillgång till sjukvård till tusentals familjer som lever under fattigdomsgränsen.  

Samtidigt skickar vår regering ett bestämt meddelande för att bekämpa skattefusk och 

korruption. Den nya regeringen har redan under de tre första månaderna åtalat 5000 

rika greker som illegalt har överfört miljoner euro till Schweiziska banker. 

Vi förändrar vår politik i Grekland och kräver samtidigt en rättvis lösning och 

överenskommelse på en Europeisk nivå. Inte bara för det Grekiska folket, utan för alla 

Europeiska arbetare. Europeiska framtiden måste leda till avbrytning av åtstramningar 

och sociala nedskärningar och till en förändring i Europas riktning till en större 

investeringsplan för att skapa arbete. Det är det enda sättet att komma ifrån den 

katastrofala recessionen och att minska den enorma arbetslösheten som i Grekland är 

nära 30% och når 60% bland unga.

Det här årets Första Maj-firande sammanfaller med en annan ödesdiger årsdag:  70:e 

årsdagen av den stora anti-fascistsegern i Europa som befriade vår kontinent från den 

Nazistiska mardrömmen. Europas arbetare har ingenting som separerar dem. De har 

en gemensam motståndare. Det är neoliberalism. Vi måste enas i kampen mot 

neoliberalism inte bara i våra respektive länder utan i hela Europa. 



Solidaritet bland Europas folk är det enda sättet att förebygga återkomsten av de mest 

fruktansvärda, de mest reaktiva och destruktiva ideologier hos extremhögern - rasism, 

xenofobi och fascism, som växer fram i kristider.   

Europas sjögräns är den region med flest dödsfall bland flyktingar i deras strävan för ett 

bättre liv. Under 2014 dog över 3.000 flyktingar. Jag känner ett ansvar att prata om det 

idag. För dem som drunknade i havet av krig. För dem som har kämpat med vågor av 

hat och rasism för hopp och inte klarade det.

Vi måste sända ut ett symboliskt och meningsfullt budskap: Stoppa mordet av flyktingar

och migranter i Medelhavet.

Syrizas alliance är bara ni och de progressiva rörelserna i Europa och det Grekiska 

folket behöver ert politiska och moraliska stöd. 

Låt oss den här Första Maj ge ett uppsving åt våra gemensamma krav och 

gemensamma kamp, för att förkasta åtstramningspolitik och kämpa för sociala 

rättigheter, solidaritet och demokrati. 

Det här är en hälsning och hopp från SYRIZA och de Grekiska arbetarna. Ni är inte 

ensamma och vi är inte ensamma, vi behöver mer vänsterledda regeringar i Europa. Vi 

kan ändra Europa tillsammans. Den här kampen ska vi vinna.

Tack för inbjudan!

Vi kämpar tillsammans kamrater


