Græsk ombudsmand: Landet styrter ud i
en humanitær nødsituation
8. mrs., 2017 – Grækenlands ombudsmand, Andreas Pottakis, afslørede i sit
embedes årlige rapport, at arten af det store flertal af borgernes klager viser,
at Grækenland lider under en humanitær krise.
»I de 18 år, funktionen af ombudsmand har eksisteret, har den undersøgt henved
en kvart million klager fra borgerne. I 2016 kom antallet af nye klager op på
12.000, hvilket udviser en markant stigning fra 2015«, sagde Pottakis.
Langt de fleste klager kom fra borgere, der er ude af stand til at imødekomme
deres basale fornødenheder og forpligtelser – en udvikling, som Pottakis siger,
kan tilskrives det faktum, at den offentlige administration i stigende grad er
ude af stand til at respondere til samfundets sårbare individers behov, eller at
den mangler fleksibilitet til at handle ud over det, der er dens ansvarsområde,
strengt taget. Sårbare medlemmer af samfundet inkluderer personer, der ikke
længere er i stand til at opretholde en værdig levestandard.
Pottakis refererede til flygtningekrisen som en »humanitær krise i en humanitær
krise«. Han bemærkede, at, alt imens der i 2016 ikke havde været de samme,
enorme indstrømninger som året før, så har der været en stigning mht.
håndteringen af krisen og de bredere, sociale og økonomiske problemer, der
stammer fra krisen.
Den Europæiske Centralbanks Undersøgelse af Husstandsøkonomi og -forbrug for
2010-2014 viser tal, der bekræfter Pottakis’ rapport. Undersøgelsen viste, at et
voksende antal husstande oplever en skrumpning af deres bankkonti, voksende
manglende evne til at betale af på deres lån til tiden og en likviditet, der
nærmer sig nul. Arbejdsløshed har tvunget unge og ældre til at leve under samme
tag.
Raten af græske husstande, der sagde, de kunne søge finansiel hjælp fra
slægtninge og venner, faldt fra 59,4 % i 2009 til 36,5 % i 2014, en situation,
der med sikkerhed er blevet forværret siden da. Kun 13,5 % af husstandene havde
mulighed for at spare yderligere op, et fald fra 21,9 % fem år tidligere, og som
er langt den laveste rate i EU.
Indekset over likviditet som en grad af disponibel indkomst lå på blot 2,8 % i
Grækenland, et fald fra 4,9 % fem år tidligere, og i kontrast til et gennemsnit

i eurozonen på 16,7 %.
Foto: Iflg. avisen kathimerini af 24. jan., 2017, lever 49,2 % af græske
husstande hovedsageligt af pensioner … næsten halvdelen af alle husstande i
landet?
(http://www.ekathimerini.com/215576/article/ekathimerini/business/half-of-famili
es-in-greece-live-on-pensions)

