
Öppningsanförande av Stellan Hermansson vid solidaritetsdemonstration på Mynttorget i  
Stockholm 5 juli 2015

Jag hälsar er alla välkomna till denna demonstration som organiserats av Nätverket för 
Grekland.  Jag heter Stellan Hermansson och ingår i Nätverkets styrelse. 
Nätverket för Grekland är en demokratisk, anti-rasistisk och partipolitisk obunden 
organisation som genom information, insamlingar och utåtriktade aktiviter verkar för 
solidaritet med Greklands folk i den ekonomiska krisen.

Idag är det folkomröstning i Grekland om EU:s stenhårda lånekrav och det är därför vi 
samlats här. Vi har sex stycken olika talare idag. Och vi kommer också att samla in pengar till  
två sjukvårdskliniker i Grekland, i Aten och Thessaloniki, som garanterar att de fattiga och 
utförsäkrade människorna också får rätt till gratis sjukvård. Genom ert bidrag ges det 
möjlighet att köpa mediciner till dessa kliniker som drivs av läkare och vårdpersonal som 
arbetar frivilligt efter sin vanliga arbetstid. Visa gärna er generösa solidaritet!

Talarna idag har olika bakgrund och olika politiska åsikter, men det som förenar oss är 
solidariteten med Greklands folk och motståndet mot EU:s stenhårda åtstramningspolitik.
Förste talare är Dennis Forsgren, som är vice-ordförande i Nätverket för Grekland, och talar 
på Nätverkets vägnar…..

Jag ska också säga att Nätverket för Grekland hade också tänkt att vår styrelseledamot Kajsa 
Ekis Ekman skulle vara en av talarna här idag, men som ni säkert vet var Kajsa med på ”Ship 
to Gaza”  som bordades av israelisk militär i förra veckan, det var på internationellt vatten och 
i strid med internationell rätt. Nätverket för Grekland har i ett uttalande fördömt Israels 
fängslande av oskyldiga solidaritetsaktivister och krävt att Kajsa Ekis Ekman och alla 
deltagarna på ”Ship to Gaza” omedelbart friges”. Idag hörde vi på nyheterna att Kajsa och de 
andra deltagarna tydligen ska utvisas ur Israel och flyga hem idag och imorgon.  Vi är glada 
att Kajsa snart är hemma igen. Men idag kan hon inte vara med oss.

Vår andra talare är Konstantinos Pazarlis från vänsterpartiet Syrizas avdelning i Sverige. 
Syriza är ju det stora regeringsbärande partiet i Grekland.

Vår tredje talare är Daniel Suhonen, eller rättare sagt vi läser upp hälsning från Daniel 
Suhonen som hade förhinder att komma hit idag. Men bad oss att läsa den krönika han skrev 
häromdagen i Sydsvenskan. Daniel Suhonen är socialdemokratisk debattör och också chef för 
tankesmedjan Katalys. Han är också känd som författaren till boken ”Partiledaren som klev in 
i kylan” som handlar om Håkan Juholt. Daniel Suhonens hälsning, eller krönika, läses här av 
Stina Andrén från Nätverket för Grekland…..

Vår fjärde talare är riksdagsledamoten Karin Rågsjö från Stockholm och Vänsterpartiet. Karin 
var nyligen på besök i Grekland där hon både mötte politiker och människor som kämpar mot 
den svårqa krisen på lokal nivå….

Vår femte talare är Angeliki Vlachou som bor här i Stockholm men kommer ursprungligen 
från Aten. Angeliki talar i sitt eget namn och kommer tala både på svenska och grekiska.



Vår sjätte och siste talare är Nikos Pournaras, som är med I Nätverket för Greklands styrelse, 
och särskilt ansvarig för att våra insamlade pengar, hittills 80,000 kronor förs över till 
Grekland och blir till mediciner och vaccinationer på sjukvårdkliniker. Nikos som är läkare 
och arbetar här i Sverige kommer att tala om hälsosituationen i den grekiska krisen och också 
klargöra vilken roll de frivilliga sjukvårdsklinikerna spelar i Grekland idag.

Jag tackar alla våra talare här idag. Och jag tackar alla er som kommit hit idag för att visa er  
solidaritet med Greklands folk. Jag tackar särskilt också alla er som bidragit till vår insamling 
till sjukvårdsklinikerna. Och därmed är detta möte och demonstration som arrangerades av 
Nätverket för Grekland avslutat. Tack ska ni ha!


