
Tal av Karin Rågsjö vid solidaritetsdemonstration för Grekland på  
Mynttorget i Stockholm 5 juli 2015

Jag kom precis hem från Almedalen. På grund av Grekland har vi talat 
mer ideologi, mer politik som berör.

Jag har stått i DN:s tält i två omgångar och talat om det Grekland jag 
besökte i maj. Talat om den enorma arbetslösheten. Talat om de två 
miljoner utförsäkrade arbetslösa som står utanför hälso- och 
sjukvården. Talat om barnen som inte vaccineras, talat om 
självmorden som ökat med 30 %, talat om skolor som inte funkar 
längre. Talat om misär.

Talat om att för varje nytt hårt avtal och nya nedskärningar har 
Grekland sjunkit ned ytterligare. Talat om alla de som baktalar 
grekerna genom att räkna upp myter om pensioner, lathet, korta 
arbetsdagen och alla andra lögner. De har köpt medias bild av 
Grekland.

Men också talat om den fantastiska solidaritet som finns från grek till  
grek.

Ex ”Solidarity for all”, den stora rörelsen, aktiviteten. Alla de 100-tals 
ideella läkarstationer som finns i hela Grekland när sjuka utförsäkrade 
får medicin, tala med en psykiatriker. Om alla de läkare, 
sjuksköterskor, psykiatriker, farmaceuter som jobbar frivilligt. All den 
medicin som lämnas in för att ges till behövande.

Många här i Sverige förstår inte situationen. Förstår inte att är du sjuk 
och arbetslös får du ingen automatisk vård. Du får betala dyrt.  Du är 
hänvisad till graven.

Jag har en lång kärlekshistoria till Grekland som många andra har i 
Sverige. 



Melina Mercouri, Andreas Papandreou och Mikis Theodorakis är 
namn som var hjältar i min familj och släkt när jag var barn. Men 
också i övriga Sverige. De stod för motståndet.

Grekland är nära för många av oss i Sverige. Det finns en bild från 
1968 med Olof Palme och Melina Mercouri i en första maj-
demonstration från 1968.

Idag har socialdemokraterna i Europa lämnat walk over till 
marknaden. 

EU är sedan starten kidnappad av marknaden. Det som är bra för 
marknaden är bra för EU är själva grundbulten för EU och EMU 
-bygget. 

I åratal och främst från början av 2000 har Greklands ekonomi 
missköts av politiker från de stora partierna Neo Democratica och 
PASOK . I nära allians med bankerna och finansmarknaden. 
Korruption har varit vardag.

Grekland har varit konkursmässigt i flera år. När Syriza nu vill bryta 
nedskärningarnas doktrin och förhandla om lånen för att utvecklingen 
inte ska leda till ännu större misär reagerar EU, IMF stenhårt. 

Den grekiska regeringen har valts på ett tydligt mandat. Med en 
mission. Sätt stopp för ytterligare nedskärningar som endast leder till  
misär. Satsa i stället för nedskärningar.

Nedskärningar gynnar knappast ekonomin.
EU:s  maktelit är rädda.
Rädda för en växande vänster. 
Rädda för att tappa ansiktet. 
Prestigeprojektet EU och EMU är i gungning. 
Det skulle kunna bli ett slut på att rädda bankerna och offra välfärden. 
det är inte bara Greklands kris, detta är EMU:s och EU:s kris! 

Droppen för makteliten blev omröstningen.



”Ska Greklands folk rösta om avtalen”.

För komplicerat att rösta om säger marknaden och högern. De är vana 
att köra över de som gör det minsta motstånd. Allt stöd till den 
sittande regeringen. Folkomröstning innebär demokrati. Och i 
demokratins vagga Grekland sker denna omröstning idag.
 
Demokrati är inte maktelitens grej. Grekerna går till val för välja sin 
egen framtid. Grekerna har inte böjt nacken för EMU, EU, trojkan. 
eller marknaden.

Ge det grekiska folket en chans till ett värdigt liv!

Idag säger vi alla OXI ! Det är nog nu! 

– Solidaritet med alla som bor i Grekland
– Nej till rasism och fascism
– Avskrivning av Greklands skuld
– Nej till rasism och fascism– Avskrivning av Greklands skuld
– Greklands sak är vår! 


