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v Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj in vsej koaliciji Združena levica Slovenija z
zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje, povezano z reševanjem grške dolžniške krize, predvsem
ker, kot kaže, trojka nikakor ne odstopa od svoje izrazito agresivne drže nasproti novi - levi -
grški vladi. Uradnikov l.v.Pankirjem, zavarovanih v steklenih palačah, živečih z enormno visokimi
dohodki, očitno prav nič ne zanima beda Grkov in Grkinj. Vseeno jim je, da se je zdravstvo sesulo,
ker je trojka zahtevala od Grčije strogo zategovanje pasu in krčenje sredstev za javni sektor.
Malo jim je mar, da je 25 % državljanov Grčije brezposelnih, mladih pa celo polovica. Polovica!!!
Sedeč v udobnih foteljih takšni uradniki pač ne vidijo lačnih otrok na ulicah, zdravnikov brez
zdravil, bolnih brez zavarovanja, mladine, namesto v šoli, na ulici. Ali pa jim le ni mar? Evropska
unija naj bi bila ustanovljena na načelih solidarnosti med evropskimi narodi. A s svojimi ravnanji
so to solidarnost poteptale tako VSE inštitucije Evropske unije kot tudi prav VSE države članice
EU. Poteptale! Naj smo spomnimo na izjave slovenskega finančnega ministra, ki je, bolj papeški
od papeža, žugal Grkom, da naj jim ne pade na pamet, da posojila Sloveniji ne bi vrnili.

Siryza je dobila volitve predvsem zato, ker je obljubljala konec nečloveških ukrepov, ki jih je
Grčiji in Grkom nalagala trojka. In seveda, ker je te obljube tudi resno mislila. Izpolniti. Reakcije
institucij EU, finančnih inštitucij in EU politikov so bile pričakovane. Nobenega popuščanja,
čeprav je že ptičkomna veji jasno, dci zategovanje pasu ne deluje. Ne, levo vlado Alexisii Ts~prasa
je potrebno uničiti. Na srečo vseh nas (to bomo spoznali kdaj kasneje, čez nekaj let) so Grki 's
Siryzo pridobili' odločno, pokončno državno politiko, ki. dela za ljudi in neza mednarodne
banks~~rje.' " , ' ',';i' .: "'., '<", ,

Že od izvolitve Siryze držimo pesti, da bi novi grški vladi uspelo rešiti Grčijo pred 'finanč'nimi
morskimi psi. Da bi našli zaveznike v kakšni drugi evropski vladi ali vsaj v kakšni zunajEll, V ZL
verjamemo, da je EU res lahko organizacija, kjer solidarnost prevlada nad tekmovalnost jo, kjer
smo ljudje vredni več kot podjetja in banke. Zato smo resnično upali, da bodo v trojki zmogli
toliko zdrave pameti in poguma in bodo Grčiji pustili, da zadiha, da ne zadaja novih udarcev
svojim državljanom in jim bodo pomagali iz težkega položaja. Žal se je obrnilo tako, da je tudi
Grčija zaostrila svoja stališča in je jasno povedala, da se ne pusti izsiljevati. Žal nam je, da je
prišlo tako daleč, da Grčija resno razmišlja o izstopu iz evro območja in iz EU.

Dragi bratje Grki! Člani Združene levice in, prepričani smo, mnogi Slovenci se iskreno veselimo
vaše' pokončne drže, vašega poguma,da kljubujete bankirjem in finančnikom, ki so zakuhali

. gospodarsko krizo, zdaj pa zahtevajo, da jo rešujemo državljani na svojih plečih. ,Veseli SIl10, 'da
ste zbrali pogum in ste pripravljeni izstopiti iz tega vlakca bede, ki grozi, danas bo vse posrkalv
revščino. Stojimo vam ob strani, borili se bomo, da bomo tudi v Sloveniji obrnili smer in da
bo Slovenija v prihodnje namesto hlap čevanja EU in finančnim elitam stopila na pot napredka,
solidarnosti in začela služiti svojim državljanom.

V Ljubljani, 22.06.2015
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