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"Efter 5 år av hård åtstramningspolitik befinner sig Grekland i en situation där en stor andel av 
pensionärer har inte råd för att handla både sina mediciner och mat. Deras pension har blivit brutalt  
sänkt sedan 2010 med c:a 48% inom den offentliga sektorn och med c:a 45% inom IKA (den största 
försäkrinskassan i privata sektorn). Resultatet är att 44,8% av pensionärer (1.189.396 personer) får 
mindre än 665 Euro/månad. Men den humanitära krisen begränsas inte endast hos äldre. Barn 
svimmar i skolan pga svaghet, för att deras föräldrar har inte råd att köpa mat åt dem. Enligt en 
rapport av Institutet Prolepsis år 2013-2014 i 64 skolor i de mest utsatta områden i Aten hade 6 utav 
10 elever inte tillgång till tillräcklig näring. De barnen har även stor risk att missa deras 
grundvaccination för att deras föräldrar är arbetslösa/utförsäkrade som leder till att de måste stå 
själva för kostnad till denna vaccination något som de inte har råd med. I den ovan nämnda 
rapporten av Institutet Prolepsis är det beskrivet att 61% av eleverna hade bara en förälder med 
någon typ av inkomst och 17% hade ingen förälder med inkomst.

Detta stämmer överens med att arbetslöshet i Grekland har stigit till över 25% totalt och till över  
50% hos bland de som är yngre än 25 år. Detta utesluter bl a en stor del av arbetsförd befolkning 
från fri sjukvården. Arbetslöshet leder snabbt till utförsäkring och då är man tvungen att betala själv 
för sin vård men man har inte råd med det. Greklands nuvarande regering har lovat att motarbeta 
humanitära krisen. Hälso-/sjukvårdsminister har lovat att ändra lagen så att utförsäkrade ska kunna 
få gratis vård. Men om detta var svårt tidigare pga krisen blir det ännu svårare nu med den pågående 
situationen i landet och hotet om konkurs. 

Flera organisationer och solidaritetsmottagningar försöker aktivt att erbjuda vård till de som har inte  
råd att söka till offentliga sjukvårdsenheter. En av de läkarmottagningarna ligger i Elliniko i Aten.  
Grundades på slutet av 2011 av volontärer med olika yrkesbakgrund och har sedan dess handlagt c:a 
33.000 fall. Är en partipolitiskt och myndighetsobunden mottagning utan finansiering (förutom från 
själva volontärer) och tar inte emot gåvor i form av pengar. Där erbjuder man förutom primärvård 
(undersökning, behandling med gratis utdelning av mediciner, gratis vaccinationer till barn) även 
barnmjölk, blöjor och annat material till småbarnsfamiljer som har inte råd med detta. 

Sedan år 2014 har Nätverket för Grekland samlat in pengar som blev vacciner och mediciner åt 
solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i Aten. Detta försök pågår, intensifieras och utökas med 
hänsyn till den försämrade humanitära krisen i Grekland."


