Alle fire paneller: Schiller
Instituttets konference i Tyskland
forener folk med god vilje til
at skabe et nyt paradigme
Panel 2:

Panel 3:

Panel 4:

Den 17. nov. (EIRNS) – To begivenheder i den forgangne uge demonstrerer de to
modsatrettede fremtider, som menneskeheden står overfor i dag. I Washington er
den skandaløse og selvklart svigagtige rigsretsundersøgelse, der ledes af
demokraterne og de korrupte efterretningsfolk og embedsmænd, som sidder tilbage
efter George Bush’ og Barack Obamas mislykkede præsidentskaber – alt imens de
keder de fleste amerikanere, ude af stand til så meget som at nævne hvilken
forbrydelse der undersøges – ikke desto mindre en farlig fortsættelse af
kupforsøget mod USA’s præsident; et kupforsøg, der hidrører fra den britiske
efterretningstjeneste og deres nynazistiske allierede i den tidligere ukrainske
regering. Med mindre dette kup afværges, vil det så godt som givet føre til
verdenskrig på kort sigt. Samtidigt afholdtes Schiller Instituttets
internationale konference med deltagelse af over 300 ”nationale patrioter og
verdensborgere” (som Schiller definerede ægte statsborgerskab). Under titlen:
“The Future of Humanity as a Creative Species in the Universe” (Menneskets
Fremtid som Kreativ Art i Universet) var konferencen viet til mindet om Lyndon
LaRouches levende ideer. Alt imens hovedtalen blev holdt af grundlægger og
præsident for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, inkluderede rækken af
talere:
* Wang Weidong, ministerrådgiver, direktør for handels- og handelsafdelingen ved
den kinesiske ambassade i Tyskland, om ”Potentialet for den Nye Silkevej for
Europa”;
* Natalia Vitrenko, doktor i økonomisk videnskab, leder af det progressive
socialistiske parti i Ukraine, tidligere parlamentsmedlem, Ukraine, om

“LaRouches Videnskab om Fysisk Økonomi som nøglen til at løse verdens problemer,
Eurasien og Ukraine”;
* Professor Andrei Ostrovskii, vicedirektør for Institut for Fjernøsten Studier
ved Det Russiske Videnskabelige Akademi, om “Rusland i det kinesiske Bælte-og
Vejinitiativ: Muligheder og udsigter”;
* Jozef Miklosko, tidligere vicepremierminister i Tjekkoslovakiet, om “LaRouche
og videnskab”;
* Theo Mitchell, tidligere delstatssenator i South Carolina, om LaRouche,
“manden, der skulle have været præsident for De Forenede Stater”;
* Nino Galloni, tidligere generaldirektør for budget- og arbejdsministerierne,
Italien, om “Fædreland, nation og stat som set af progressive katolikker og af
Lyndon LaRouche.”
Der blev endvidere holdt taler af andre medlemmer og venner af Schiller
Instituttet fra U.S.A. Grækenland, Frankrig, Irak og Libanon. En koncert med
musik af Beethoven, Schumann og Schubert blev afholdt på den første aften af
todages begivenheden; koncerten var viet til mindet om Lyndon LaRouche.
Fru Zepp-LaRouche indfangede i hendes bemærkninger de afgørende aspekter af
hendes afdøde mands ideer, der er nødvendige for, at nutidens ”verdensborgere”
kan overvinde den permanente krigsførelse, kulturelle nedbrydning og det
endelige sammenbrud af verdens finansielle system, som vi nu står overfor, og
skabe et nyt paradigme baseret på en global renæssance af kunstnerisk og
videnskabelig kreativitet:
”Det er absolut enestående for LaRouche, at han demonstrerer overgangen mellem
relativistisk fysik og kreativiteten i det menneskelige sind som sådan, og
forbindelsen mellem dette domæne og klassiske former for kunst og
statsmandskunst. Lyn leverede rigeligt bevis for, at det alene er gennem
klassiske former for poesi, drama og musik, at de åndsevner, der er i stand til
at skabe gyldige hypoteser og nye indsigter i universets lovmæssighed, kan
udvikles. Og hvorfor det er i musik, poesi og drama at de samme kampe mod
reduktionistiske og deduktionistiske forestillinger må udkæmpes, og hvorfor
kvaliteten af metafor, ironi og Furtwänglers idé om at spille mellem noderne er
så afgørende for at hæve sindet til denne højere riemannske tankemåde. Hermed
følger opøvelsen af følelserne væk fra det sanselige og profane område, til
niveauet for lidenskabelig kærlighed til menneskeheden (agape). Den oligarkiske
samfundsmodel og dets menneskesyn reducerer individet til en skabning af

hedonistiske ønsker og begær, hvilket gør det let manipulerbart og modtageligt
for rollen som ‘undersåt’ for Thrasymachos’ lov og orden’. Det er den kognitive
oplevelse forbundet med klassiske former for komposition, der frigør individet
ved at appellere til sindets skønhed og frigøre den form for ”agapisk” kærlighed
til menneskeheden, som er nødvendig for at vælge det Nye Paradigme for
menneskeheden, der kan sætte en stopper for den privilegerede klasses
snæversynede og onde stræben efter påståede geopolitiske interesser på
bekostning af de lavere klasser”.
Program for Schiller Instituttets Europæiske Konference d. 16.-17. november
Menneskehedens Fremtid som Kreativ Art i Universet
Lørdag d. 16. november
Panel 1: I en tid med strategiske omvæltninger: Vil Europa være i stand til at
hjælpe med udformningen af det ’nye paradigme’?

* Vi kan forme en ny æra for menneskeheden!: Helga Zepp-LaRouche, formand for
Schiller Instituttet
* Potentialet for den Nye Silkevej for Europa: Wang Weidong, ministerrådgiver,
direktør for ‘handelsdepartementet’ ved den kinesiske ambassade i Tyskland
* LaRouches videnskab om fysisk økonomi som nøglen til at løse verdens
problemer, Eurasien og Ukraine: Natalia Vitrenko, doktor i økonomisk videnskab,
leder af det Progressive socialistiske Parti i Ukraine, tidligere
parlamentsmedlem, Ukraine
* Ruslands deltagelse i det kinesiske “Ét Bælte Én Vej”-initiativ: Muligheder og
fremtidsudsigter: Professor Andrei Ostrovskii, viceadministrerende direktør for
Institut for Fjernøstenstudier ved Det Russiske Videnskabelige Akademi
* Broforbindelserne mellem Italien-Tunesien og Italien-Albanien: Forbindelsen af
Bælte- og Vejkorridorerne: Prof. Enzo Siviero, direktør, E-Campus Universitet,
Italien; Næstformand i Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs (Netværk af
Ingeniører i Middelhavsområdet)
* Udvikling af forbindelserne mellem Grækenland og ‘Bæltet og Vejen’: Leonidas

Chrysanthopoulos, ambassadør, Grækenland, tidligere generalsekretær for
Sortehavets Økonomiske Samarbejdsorganisation
* Pragmatisme versus ideologier: Alain Corvez, konsulent i international
strategi, Frankrig

Panel 2: De grundlæggende videnskabelige spørgsmål vedrørende fremtiden og den
‘Nye Silkevej i rummet’

* Kan Europa spille en nøglerolle indenfor videnskaben: Jacques Cheminade,
præsident for Solidarité et Progrès, tidligere [fransk] præsidentkandidat
* Månebyen: Næste skridt mod en ny æra for menneskeheden: Sébastien Drochon,
formand for rumpolitik, det franske Schiller Institut
* LaRouches opdagelser: Uddannelse af en ny generation: Megan Beets og Jason
Ross, Lyndon LaRouches “kælder-team”
* Til forsvar for afrikansk suverænitet: Diogène Senny, præsident for den
Panafrikanske ‘Umoja’-Liga

Klassisk koncert: en hyldest til Lyndon LaRouche med værker af Beethoven,
Schubert og Schumann

Søndag d. 17. november

Panel 3: Hvem er Lyndon LaRouche?

* Fornuftens magt: Den levende arv efter Lyndon LaRouche: Dennis Small,

koordinator for Latinamerika ved Schiller Instituttet
* LaRouche og videnskab: Josef Miklosko, tidligere vicepremierminister i
Tjekkoslovakiet
* Manden der skulle have været USA’s præsident: Theo Mitchell, tidligere
statssenator i South Carolina
* ‘Fædreland, nation og stat’ som set af progressive katolikker og af Lyndon
LaRouche: Nino Galloni, tidligere generaldirektør for budget- og
arbejdsministerierne, Italien
* LaRouche, betydningen af Lyndon LaRouches ideer for den arabiske verden:
Hussein Askary, Sydvestasien-koordinator for det Internationale Schiller
Institut
* LaRouche, et “florentinsk” sindelag: Claudio Giudici, formand, Uritaxi
(Nationale Taxi Fagforening), Firenze, Italien
* Lyndon LaRouches kamp for fred og udvikling i Libanon og Mellemøsten: Bassam
El-Hachem, professor ved det libanesiske universitet, Beirut, Libanon
* Hvor er Amerika på vej hen? LaRouches løsninger som vejen ud af kaos: Harley
Schlanger, tidligere talsmand for Lyndon LaRouche, bestyrelsesmedlem i Schiller
Instituttet

Panel 4: Skønhed og klassisk kunst som et ‘kald’ for menneskeheden: Den
kulturelle silkevej

* Nødvendigheden af en klassisk renæssance for ungdommen: Diane Sare, direktør
for Manhattan Kor-projektet
* LaRouche og harmonien mellem kunst og videnskab: Antonella Banaudi, Sopran og
sanglærer, ekspert i Verdis kammertone
* Sand frihed gennem ægte kunst: ‘Negro Spirituals’ enestående bidrag til
klassisk boglig dannelse i Amerika: Elvira Green, mezzosopran, 30-årigt medlem

af Metropolitan Opera, grundlægger af Spirituel Renaissance Sangere i
Greensboro/North Carolina, USA

Verden i oprør: Et øjeblik til
afgørende indgriben, set fra
historiens højeste niveau
Den 11. november (EIRNS) – Verden er i oprør, som det ses mest dramatisk i de
mange masseprotester – fra Chile, til Libanon og Irak, og voldelige
deployeringer i Bolivia og Hongkong af agenter for det døende neoliberale
geopolitiske system. Samtidig er dette et øjeblik til afgørende indgriben for
det gode, hvis folk står klar med programmerne og metoderne til at arbejde
sammen for at vise vejen sikkert fremad.
Ved gennemgangen af aktuelle begivenheder i dag, understregede Schiller
Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, behovet for at inspirere os selv og
alle andre til at se tingene fra historiens højeste udsigtspunkt. På den måde er
man ikke fanget i en flad, todimensionel falsk virkelighed, manipuleret til at
“vælge side” og stillet over for undergang.
Zepp-LaRouche brugte til sammenligning eksempelet med den systemiske krise i
1989, hvor hele det kommunistiske partisystem uddøde mellem 1989-1991,
sammenlignet med nutiden, hvor det neoliberale finansielle/økonomiske system
står over for et endeligt. I tilfældet fra 1989 blev det positive alternativ
forpurret op gennem 1990’erne. Men i dag kan vi sørge for, at det ikke sker
igen.
Se på metoden for samarbejdsvillig tankegang, som udtrykt i dag ved Middelhavet
af den kinesiske præsident Xi Jinping, der mødtes med græske ledere i Athen. Xi
talte om de nye relationer mellem Asien og Europa, understøttet af Grækenland,
da det fungerer som omskibningspunkt for udvidelsen af den fælles handel og den
gensidige udvikling. Xi og hans græske værter var på en personlig rundtur i
Piræus’ havn. I mellemtiden er situationen meget farlig i Bolivia og Hongkong,
hvor “Maidan”-modellen, der involverer fremmede indgreb fra fælles netværk af
fascistiske grupperinger og agenter fra Whitehall (gaden i London hvor de fleste

regeringsbygninger ligger) og USA’s udenrigsministerium. I de seneste dage har
der været uhørt voldeligt i Hongkong. I Bolivia er der et totalt magtvakuum uden
nogen formel regering overhovedet. Santa Cruz-fraktionen, under Bolivias
fascistiske operatør Luis Fernando Camacho, dræber og raserer hensynsløst i den
“guddommelige retfærdigheds” navn. Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) og
det amerikanske Udenrigsministerium er medskyldige i processen ved at billige
den “professionelle” rolle, som den korrupte OAS har spillet, da den erklærede
valget den 20. oktober for at være svigagtigt, hvilket satte scenen for det
voldelige oprør, som førte til præsident Evo Morales fratræden 10. november.
Zepp-LaRouche understregede, at den “geopolitiske tankegang” må overvindes. I
USA er prøvestenene de præsidentskaber og livsanskuelser, der tidligere har
været: George Washington, John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Franklin
Roosevelt, John F. Kennedy, og de historiske bidrag fra Alexander Hamilton,
Benjamin Franklin og Lyndon LaRouche. Det amerikanske System er den afgørende
arv. Folk er nødt til at rejse sig og tage ansvar på et verdenshistorisk plan.

Eurogruppe indgår aftale med
Grækenland om gæld
22. juni, 2018 – Mens Grækenland har bedt om seriøs gældssanering, har
Eurogruppen, der består af finansministre i Eurozonen, kun indgået aftale om at
frigive endnu en låneportion på €15 mia., af hvilke €3,3 mia. vil gå direkte til
den Europæiske Centralbank og den Internationale Valutafond. Snarere en at
nedskrive gælden, aftalte de simpelt hen en 10-årig forlængelse af
tilbagebetalingen af lån fra den Europæiske Finansielle Stabilitetsmekanisme
(EFSF) og desuden en 10-årig afdragsfri periode med hensyn til betaling af
renter. IMF hilste aftalen velkommen, men tog forbehold for gældens
erholdelighed på lang sigt.
»De nye forholdsregler til gældslettelse, som i dag blev annonceret, vil afbøde
Grækenlands finansielle risici på mellemlang sigt og forbedre gældsudsigterne på
mellemlang sigt«, sagde adm. dir. for IMF, Christine Lagarde, iflg. Kathimerini.
Men hun sagde også, at Fonden ikke vil tilslutte sig de €86 mia. i bailouts, der
nu udløber, idet »tiden er udløbet« og IMF tog forbehold for den græske gælds
erholdelighed på længere sigt. Gælden løber frem til 2060.

Foto: Græsk graffiti: Befri Grækenland for det europæiske fængsel.

Græsk parlamentsformand Voutsis på
femdagesbesøg til Kina
18. juni, 2018 – Formand for det græske parlament fra det regerende Syrizaparti, Nikos Voutsis, rejser 18. juni til Beijing i fem dage for forhandlinger
med kinesiske regeringsfolk for at styrke bilaterale, politiske og økonomiske
relationer, især i sammenhæng med Bælte & Vej Initiativet.
I et interview med Xinhua, der blev udgivet på engelsk af Greek Observerportalen forud for hans afrejse, sagde Voutsis: »Vi har fremragende relationer
som folkeslag og lande, især i de seneste år i finans- og handelssektoren. Vi er
overbeviste om, at vi udgør en bro mellem Europa og Kina for økonomien såvel som
for kulturen«.
Voutsis udtalte, at, i sammenhæng med det kinesisk-græske strategiske
partnerskab og Bælte & Vej Initiativet, har Grækenland og Kina i de seneste år
gjort betydningsfulde fremskridt mht. deres samarbejde inden for mange sektorer,
men mere kunne opnås. Indblanding fra EU’s side er det eneste, der forhindrer de
græsk-kinesiske relationer i at udvikle sig endnu hurtigere, end de nu gør,
sagde han til Xinhua: »Grækenlands kurs og indsats for sine relationer med Kina
er ikke uforstyrret. Der er nogle forhindringer, der ligger iboende i EU-regler,
og som ved flere lejligheder er forstørret i forhold til den ’trussel’, som
nogle europæere føler, Kinas rolle udgør. Vi er nu meget godt bekendt med de
grænser, EU tillader i relationer, der ellers kunne udvikle sig meget hurtigere,
og i større udstrækning«, sagde han.
»Jeg er meget optimistisk mht., at hele Europa, og især Balkanlandene og vores
land, ville være åben og støtte denne betydningsfulde, strategiske plan, der
også vedrører andre kontinenter, således, at der kommer en aftale om
handelsbetingelser, men også om kulturelle produkter og mellemfolkelige
udvekslinger«, sagde han.
»Vi er i færd med at konsolidere vores relation med nabolandet, F.Y.R.O.M. [Den
tidligere jugoslaviske republik Makedonien], gennem en aftale, der har et
perspektiv og også er med til at åbne vejen for Bælte & Vej, også for handel«,
sagde Voutsis. »Disse træk er ikke tilfældige«, med henvisning til aftalen af

17. juni mellem Grækenland og F.Y.R.O.M. om at afslutte den årelange navnestrid.
Foto: Nikos Voutsis er formand for det græske parlament siden 2015 og var forud
indenrigsminister fra januar til august 2015 i Tsipras’ første regering.

Smitte kunne forårsage en ny
gældskrise i Grækenland, Spanien og
Portugal
30. maj, 2018 – Der er voksende snak om smitte pga. den italienske politiske
krise. Ikke alene vokser bond spreads (forskellen mellem afkastet på to
obligationer, der har forskellig kreditrating, -red.) i Italien, men også i
Spanien, Portugal og Grækenland. De græske bankierer er især bekymret.
Grækenland forventes at afslutte bailout, men det afhænger af, om landet kan
vende tilbage til markederne. En tilbagevenden er usandsynlig, med de voksende
bond spreads.
»Det, der foregår i Italien, bekymrer os enormt«, sagde en seniorbankkilde til
Storbritanniens Guardian. »Lånemarkederne er gået amok i det sydlige Europa.
Sådanne afkast forhindrer fuldstændigt Grækenland i at vende tilbage til dem,
når programmet slutter.«
Desuden er der ingen, der ved, hvor meget der er tilbage af Grækenlands enorme
’pot’-gæld[1], der nærmer sig forfald og skal betales på et tidspunkt. Guardian
citerer en velplaceret, græsk embedsmand, der advarede om, at Grækenland vil få
brug for hjælp udefra, hvis landet ikke kan gå til markederne.
I Spanien er afkastet også steget. En spansk kilde rapporterede til EIR, at EU’s
politikker hidtil ikke havde været et betydningsfuldt spørgsmål.
Mistillidsvotummet mod Rajoy-regeringen og mulige nyvalg drejer sig om
spørgsmålene om korruption og Madrids håndtering af catalansk separatisme. Men
dette kunne hurtigt ændre sig, hvis en finanskrise udløses af en stigning i
lånerater.
Forskellen på afkast (’spreads’) mellem spanske 10-årige obligationer og tyske
statsobligationer steg med 15 basispoints til 135 basispoints den 29. maj. Dette
skal sammenlignes med italienske spreads, der nu ligger mere end 300 points over

tyske statsobligationer.
Spanske bankaktier blev også hårdt ramt, med Santander, Sabadell og Bankia, der
tabte mere en 5 % af deres værdi.
Portugisiske bond spreads er også steget.
Moody’s har truet med at nedgradere Italiens rating – som i øjeblikket ligger to
hak over junk-niveau – hvis den næste regering ikke fremlægger et nyt
nedskæringsbudget. Sådanne trusler kan blot sprede smitten til andre lande.
Foto: Befolkningen i Athen protesterer mod nedskæringer i statsbudgettet, på
grund af de enorme ratebetalinger på lån, der har førsteprioritet på budgettet
– foto

fra 2016.

[1] ’Pot’ er den del af et aktie- eller obligationslån, som investeringsbankerne
vender tilbage til den ledende låntager. Dette er gjort, så delen kan sælges til
institutionelle investorer. (Investopedia)

Amerikansk kongresmedlem Tulsi
Gabbard
besøger flygtningecentre i
Grækenland;
gentager krav om stop for krige for
regimeskifte
13. nov., 2017 – Medlem af USA’s Repræsentanternes Hus, Tulsi Gabbard (D-HI),
var tilbage i Mellemøsten i september, som medlem af Husets Udenrigskomite på en
officiel rejse til Armenien sammen med kongresmedlem Frank Pallone (D-NJ), og
stoppede op i Grækenland på vejen. Efter sin hjemkomst fik Hellenic News of
America et interview med hende, som avisen udgav i sin fulde længde tidligere på
måneden. I centrum for diskussionen, og for hele rejsen, var flygtningekrisen,
eftersom den har virkninger for alle sider i Middelhavsområdet.

Forespurgt, hvad USA mere kunne gøre for at bekæmpe krisen, svarede Gabbard, at
»Der er meget mere, USA og den Europæiske Union kan gøre for at yde assistance
og hjælp til disse humanitære kriser, både i Grækenland og i andre dele af
verden. Men det vigtigste, vi må gøre, er at afslutte de krige, der skaber disse
flygtninge og får folk til at flygte fra deres hjem. Jeg har været en stærk
fortaler for at afslutte de kontraproduktive krige for regimeskifte i Syrien,
der har været skyld i så mange tab af liv og så meget ødelæggelse, og med mange
mennesker, der blev tvunget til at flygte fra deres hjem.
En umiddelbar løsning, vi kan tage, og som ville have en virkning på Syrien,
Yemen og flere af disse konflikter, der forårsager humanitære kriser, ville være
at vedtage mit lovforslag, ’Loven for at stoppe bevæbning af terrorister’, som
ville forhindre, at der går så meget som én eneste amerikansk skattedollar,
direkte eller indirekte, til at finansiere terroristgrupper som ISIS, al-Qaeda
og de bevæbnede militante kæmpere, der kæmper sammen med dem. Jeg har fra mange
syrere hørt, at deres højeste ønske er at vende hjem, vende tilbage til en eller
anden form for normalitet og vende hjem til det land, de elsker og kalder deres
hjem. Det er grunden til, at jeg kræver, at Kongressen vedtager min lov, fordi
det ville have en direkte virkning på dette problem, vi står overfor …«
I erkendelse af, at Gabbard er en »velkendt« kritiker af amerikansk politik i
området, spurgte intervieweren, hvilke yderligere forandringer, hun ville søge
at få, ud over sin lov. »Vi må fokusere på faktisk at besejre dem, der udgør en
trussel mod os – terroristgrupper som ISIS og al-Qaeda «, sagde Gabbard, »og
ikke videreføre politikker, der resulterer i en styrkelse af disse
terroristgrupper. Og igen, så mener jeg, at USA og Grækenland har mange fælles
muligheder, og vi bør yderligere udforske samarbejdsmåder, der vil resultere i
en besejring af terroristgrupper, der truer os, samt skabe mere langfristet
stabilitet inden for regionen.«
Gabbard har aftjent to perioder med militærtjeneste (med rang af major) i
Mellemøsten, den ene i Irak.
https://hellenicnews.com/congresswoman-tulsi-gabbard-visits-greece/
Foto: USA’s ambassadør til Grækenland, Geoffrey R. Pyatt, kongresmedlem Tulsi
Gabbard og den græske minister for beskyttelse af borgere, Nikolaos Toskas, i
Athen.

En tredjedel af grækerne lever i
fattigdom eller social udelukkelse
16. oktober, 2017 – Alt imens Kina har løftet 700 millioner mennesker ud af
fattigdom i løbet af omkring 30 år og nu arbejder på at befri de resterende 40
millioner kinesere, der stadig lever i fattigdom, så driver Den europæiske Union
flere og flere mennesker dybere ud i elendigheden, iflg. en rapport i dag af
Greek Observer.
Ifølge EU’s statistiske myndighed, Eurostat, levede i gennemsnit 23,4 % (eller
117,5 mio. mennesker) under omstændigheder med social udelukkelse i 2016. Men i
Grækenland lever én ud af tre grækere i vilkår med fattigdom og social
udelukkelse, eller 35,5 % af den græske befolkning (3,8 mio. mennesker), en
stigning fra 28,1 % i 2008. Situationen er værre i Bulgarien og Rumænien, hvor
hhv. 40,4 % og 38,8 % af folk anses for at leve under forhold med fattigdom og
social udelukkelse.
Ikke overraskende er de EU-lande, der har den laveste fattigdomsrate, den
Tjekkiske Republik, Finland og Danmark, med hhv. 13,3 %, 16,6 % og 16,7 %. Måske
skyldes det, at ingen af disse lande er med i eurozonen.
Eurostat definerer, at en person lever i fattigdom eller social udelukkelse, når
de tjener mindre end 60 % af den gennemsnitlige nationale indkomst.

Europa, Bælte & Vej:
Thessaloniki Internationale Messe
åbner med Kina som æresgæst
11. sept., 2017 – Thessaloniki Internationale Messe åbnede i weekenden 9. – 10.
sept. med Kina som årets æresland. Den græske premierminister Alexis Tsipras,
der talte ved åbningen af Kinas pavillon den 9. sept., hyldede det kinesiskgræske samarbejde og udtrykte sin tillid til de bilaterale bånd, der
intensiveres, rapporterede Kathimerini og Nyhedsagenturet for Athen og
Makedonien.

Tsipras sagde, at Kina som æreslandet var »en milepæl i de bilaterale
relationer, der er blevet styrket i de senere år og har store fremtidsudsigter«.
Han roste Kinas Bælte & Vej Initiativ, gentog Grækenlands stærke støtte og
understregede den nøglerolle, de kinesiske investeringer spiller for Grækenlands
bestræbelser for at overvinde statsgældskrisen og genoprette økonomisk vækst.
»Den kinesiske regerings strategiske initiativ for at investere mere end $1
billion på globalt plan med den ’Nye Silkevej’ sker på et tidspunkt, hvor
Grækenland befinder sig i en fase, hvor det skal rejse sig fra den økonomiske
krise på et tidspunkt, hvor landet må benytte sin vigtigste, relative fordel,
som er, at vort land er det sted, hvor tre kontinenter mødes og bliver et
globalt omdrejningspunkt for transport, handel og energi«, sagde den græske
premierminister i sin åbningstale.
»COSCO’s store investering i havnen i Piræus fulgtes op af udtryk for betydelig
interesse i en række investeringer på et tidspunkt, hvor den græske økonomi er
ivrig efter investeringer. De kinesiske selskabers tilstedeværelse er i
særdeleshed vigtig og hilses velkommen«, sagde han.
»Vi vil gå hurtigt frem og, via samarbejdet med kinesiske foretagender og
kinesiske investeringer her, transformere Grækenland til at blive et
internationalt omdrejningspunkt for transport, handel og energi«, sagde Tsipras.
Den kinesiske ambassadør til Grækenland, Zou Xiaoli, sagde i sin tale, at dette
var første gang efter 19 år, at Kina var æreslandet ved Messen i Thessaloniki.
»Dette er et klart tegn på de fremskridt, vi har opnået mht. gensidig forståelse
og tillid mellem de to lande og folkeslag, og på de fælles bestræbelser på at
adressere udfordringer, til alles fordel«, sagde ambassadøren. »Det vil
ligeledes udvide udsigterne til udvikling og styrke økonomisk fremskridt i hele
Balkanområdet og det sydøstlige Middelhavsområde.«
Zou kaldte Tsipras’ nylige besøg i Beijing for en »milepæl« for de to lande, som
gjorde det muligt at skabe en gensidigt fordelagtig relation.
Thessaloniki Internationale Messe er den største handelsmesse i Balkanområdet.
Det tiltrækker besøgende fra 17 lande og omfatter 1.500 udstillere. Kina har det
største udstillingsområde på messen og dækker 6.000 m². Blandt de kinesiske
selskaber, der deltager, er China Cosco Shipping Corp., China Development Bank,
Shehua Group Ltd., Huawei Technologies Co. Ltd., Zhingxing Telecommunication
Equipment Corp., State Grid Corporation of China og Air China; alle er blandt
Kinas største.

Foto: Den 82. Thessaloniki Internationale Messe åbnede lørdag, 9. sept. med Kina
som æreslandet. Premierminister Alexis Tsipras (midten) ses her klippe båndet
ved indvielsen af den kinesiske begivenhed.

Grækernes fødevareindtagelse faldet
med 27 procent samtidig med,
at kreditorer bliver fede på profit
fra bail-out
20. juli, 2017 – En rapport, udfærdiget af Bank of Greece – den græske
nationalbank – afslørede, at den græske befolknings indtagelse af fødevarer er
faldet med 27 % siden 2010, da bail-out begyndte. Samtidig rapporterer Deutsche
Bundesbank – den tyske centralbank – at den har tjent profitter på over €1,5
mia. fra den græske bail-out! Den græske nationalbanks rapport er i sandhed
chokerende. Alt imens grækere har mindre mad at spise, er deres disponible
indkomst kollapset med 40 %, ødelagt af arbejdsløshed, højere skatter og
nedskæringer i pensioner og lønninger. Nettoindkomsten kollapsede med 26 % i
takt med, at folks opsparinger faldt dramatisk mellem 2009 og 2014. Kun 13,5 %
af de adspurgte kunne sige, at deres indkomst var større end deres udgifter,
sammenlignet med 21 % i 2009.
Og samtidig med, at grækerne spænder livremmen ind, så bliver landets
internationale kreditorer federe af store profitter. Ifølge den tyske avis
Süddeutsche Zeitung, og som det rapporteres i Protothema, indikerer statistikker
fra det tyske Finansministerium, at Tyskland har tjent €1,34 mia. i profitter på
lån til Grækenland siden 2009. Disse profitter inkluderer €393 mio., som den
tyske regerings Kreditanstalt für Wiederaufbau tjente på rentebetalinger på et
€15,2 mia. stort lån, det udstedte til Athen i 2010. Den første plan for
Eurozonens bankers opkøb af græsk statsgæld indbragte Bundesbank en profit på
€952 mio.
Man havde aftalt, at disse profitter ville blive returneret til Grækenland, men,
iflg. Protothema, blev aftalen suspenderet i 2015, da den Syriza-ledede regering
kom til magten, tilsyneladende som en form for straf. Dette blev endda
rapporteret i den franske finansavis, Les Echos.

På trods af den kendsgerning, at Athen har overholdt alle kreditorernes krav, er
hverken aftalen om returnering af renterne på gælden blevet genoprettet, ligesom
den lovede gældssanering heller ikke har materialiseret sig, primært pga.
Berlins politik, og især finansminister Wolfgang Schäubles politik.
Foto: På dette foto står folk i kø for at komme ind i en gymnastiksal for at få
et gratis julemåltid for de hjemløse og fattige i Athen, 25. dec., 2014. Og, som
det ses af billedet, omfatter dette altså også børn.

Prognose fra EU-kommissionen:
Afbetaling af græsk statsgæld kunne
kræve op til 56 % af BNP!
21. juni, 2017 – Selv den Europæiske Kommission giver udtryk for bekymring over
den græske gælds erholdelighed, idet de frygter, det kunne kræve mere end 50 %
af Grækenlands BNP at afbetale på den!
En analyse af den græske gæld, der kræver yderligere forholdsregler for at gøre
den erholdelig, var vedhæftet den endelige gennemgang. Ifølge Bloomberg og den
græske avis Kathimerini krævede EU-kommissionen en forlængelse af
obligationernes løbetid og en forlængelse af de afdragsfri perioder for afdrag
og renter, så vel som for afkastet af nationalbankernes profit af de græske
obligationer, de har.
Ifølge Kommissionens analyse af gældens erholdelighed, så forventer det
»optimistiske« scenarie på bundlinjen, at gælden vil absorbere, i gennemsnit, 20
% af Grækenlands bruttonationalprodukt frem til 2060 (!), hvilket ville kræve et
gennemsnitligt, primært overskud på 2,2 % af BNP i hele perioden efter 2022 –
frem til dette tidspunkt bør det primære overskud være 3,5 %, som Eurogruppens
beslutning for nylig dikterede.
Dette negative scenarie ser gælden nå op på 241 % af BNP i 2060. I dette
scenarie overstiger brutto-finansbehovet 20 % af BNP fra år 2033 og når op på
ikke mindre end 56,6 % af BNP i 2060! Betingelserne for dette scenarie er et
primært overskud på 1,5 % af BNP mellem 2023 og 2060, med en gennemsnitlig
vækstrate på 2,7 % i samme tidsrum.

Virkningen af Bælt & Vej Forum:
Lyndon LaRouche:
»En vidunderlig ændring i historien«
Leder fra LaRouche PAC, 15. maj, 2017 – I dag sluttede »Bælt & Vej Forum for
Internationalt Samarbejde« i Beijing, efter to dage med overvejelser og med
repræsentation fra 130 nationer, i en proces, som værten, præsident Xi Jinping,
beskrev som at arbejde sammen for en »fælles fremtid for menneskeheden«. Et
fælles kommunike blev udstedt her til eftermiddag, efter Ledernes
Rundbordssamtale ved Bælt & Vej Forum, hvor 29 statsoverhoveder deltog.
Præsident Xi, såvel som også præsident Putin, æresgæsten, holdt bagefter en
pressekonference. Xi meddelte, at det andet internationale forum bliver i 2019 i
Kina.
»Dette er en vidunderlig ændring i historien«,
erklærede Lyndon LaRouche om konferencen. Han sagde, at
»Kina gør et godt stykke arbejde. Kina stiller sig selv i front for dynamikken
for verdens udvikling.«
Han sagde, at
»vi er parat til at satse på den totale sejr i USA og andre steder«. Lad være
med at »forklare« det. »Acceptér processen og aktualisér potentialet. Få hele
verden indkapslet i denne proces. Kampen går ud på at arbejde på dens
virkeliggørelse.«
Lyndon LaRouches hustru, Helga Zepp-LaRouche, befinder sig lige midt i
handlingens centrum i Beijing. Dette kommer efter årtiers lederskab fra
LaRouche-parret, for netop denne form for mobilisering for verdensomspændende
udvikling. Siden 1990’erne og Helga Zepp-LaRouches første deltagelse i en
international konference i Kina, hvor hun opfordrede til en »Eurasisk Landbro«,
er hun i Kina blevet vidt kendt som ’Silkevejsladyen’.
Repræsenterende Schiller Instituttet, som hun stiftede og er præsident for,
talte Helga Zepp-LaRouche søndag, den 14. maj, på konferencens første dag, på
panelet, »Bælt & Vej for fremme af en stærk, afbalanceret, inkluderende og

bæredygtig, global økonomi«. Hun sagde:
»Bælt & Vej-initiativet har det indlysende potentiale til hurtigt at blive til
en Verdenslandbro, der forbinder alle kontinenter gennem infrastruktur, såsom
tunneller og broer, og som forstærkes gennem den Maritime Silkevej. Som sådan
repræsenterer initiativet en ny form for globalisering, der ikke bestemmes af
kriteriet for profitmaksimering for finanssektoren, men derimod af kriteriet for
den harmoniske udvikling af alle deltagende lande på basis af win-winsamarbejde.
Det er derfor vigtigt, at man ikke ser på Bælt & Vej-initiativet ud fra en
bogholders synspunkt, som fremskriver sit statistiske cost-benefit-synspunkt ind
i fremtiden, men at vi derimod tænker på det som en vision om et fællesskab for
en fælles fremtid. Hvor ønsker vi, menneskeheden som helhed skal være om 10, 100
eller endda 1000 år? Er det ikke menneskehedens naturlige skæbne, som den hidtil
eneste kendte, kreative art i universet, at vi i fremtiden vil bygge landbyer på
Månen, udvikle en dybere forståelse af de billioner af galakser i vort univers,
løse spørgsmålet om sygdomme, der hidtil ikke har kunnet kureres, eller løse
spørgsmålet om sikkerhed for forsyning af energi og råmaterialer gennem
udvikling af termonuklear fusionskraft? Ved at fokusere på menneskehedens fælles
mål, vil vi blive i stand til at overvinde geopolitik og etablere et højere
fornuftsgrundlag, til fordel for alle.«
Helga Zepp-LaRouche adresserede især spørgsmålet om USA’s rolle – USA’s
delegation i Beijing blev ledet af en særlig rådgiver til præsident Trump. Med
en fremstilling af det mest positive, ’store billede’, forklarede Zepp-LaRouche:
»Når man ser på et verdenskort, så er USA ikke kun et land, der er omgivet af to
oceaner og to naboer, men at det kan blive en central del af en
infrastrukturkorridor, der, via Central- og Sydamerika, forbinder Ibero-Amerika
med det eurasiske transportsystem, via en tunnel under Beringstrædet … «
Som det kunne forudsiges, så er geopolitik-flokken, med centrum i London, ved at
få et anfald. Londons The Economist kørte i dag en strøm af modvægt, med
overskriften, »”The Economist explains, “What Is China’s Belt and Road
Initiative?” (The Economist forklarer: Hvad er Bælt & Vej-initiativet?) De
skriver, at forretningsfolk i Centralasien kalder det for »En vej, en fælde«,
fordi B&V-projekter er upålidelige. Og »Bælt & Vej Forum har en uheldig
forkortelse, opkast (BARF)«, osv.
Men tilbage i virkeligheden markerer Bælt & Vej Forum ikke alene udviklingen af
et potentielt verdensøkonomisk og videnskabeligt lift-off, men der er også en

proces i gang med overvejelser over spørgsmål om nuværende lidelse og mulig
generel krig. Præsident Trumps udsending til Beijing, Matthew Pottinger, er nu i
Sydkorea til konsultationer om spørgsmål i regionen. Med hensyn til Syrien, hvor
fredsforhandlinger, under navnet »Genève 6«, begynder i morgen, er flere møder
planlagt til denne uge med mellemøstlige ledere, der mødtes i Beijing med både
Xi og Putin. I Washington, D.C., vil den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan
mødes med præsident Trump den 16. maj. Den 17. maj vil den italienske
premierminister Paolo Gentiloni mødes med præsident Putin i Sotji. Den græske
premierminister Alexis Tsipras mødtes ligeledes med Xi og Putin i Beijing, og
også med den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov.
I dag opsummerede Helga Zepp-LaRouche det store potentiale – vores store
udfordring – ved at beskrive åbningen af Bælt & Vej Forum den 14. maj:
»I går var et fantastisk, historisk øjeblik!«
Hun talte på China Global Television Network’s program, »Dialog med Yang Rui«,
udsendt live, prime time.
Hun udbrød: »Vi befinder os i et faseskifte for menneskeheden!«
Foto: Slutscene fra Aftengallashow på forummet, med en smuk præsentation af
kinesisk kultur. Videoen kan ses her.

Græsk præsident giver fuld støtte til
Bælt & Vej-initiativ
8. maj, 2017 – Grækenlands præsident, Prokopis Pavlopoulos, udtalte sin
helhjertede støtte til den kinesiske præsident Xi Jinpings transnationale Bælt &
Vej-udvikling og kommercielle initiativ i en udtalelse forud for Bælt & Vej
Forum for Internationalt Samarbejde i denne måned. Udtalelsen, der blev
rapporteret af Athens News Agency, kommer forud for den græske premierminister
Alexis Tsipras’ besøg til Beijing for at deltage i forummet den 14.-15. maj.
»Som et medlemsland i EU opmuntrer Grækenland til større samarbejde mellem EU og
Kina. Det er henimod dette, at Grækenland promoverer ethvert initiativ, der
bringer Europa nærmere til Asien«, sagde Pavlopoulos. Han understregede, at,
»for Grækenland er den maritime rute [på den genoplivede Silkevej] af særlig

betydning, i betragtning af, at havnen i Piræus er den første indgangsport til
Europa via den nye Suezkanal«.
»Cosco’s investering i havnen i Piræus er et eksempel på det venskabelige og
gensidigt fordelagtige samarbejde mellem Grækenland og Kina, og viser Piræus som
ét af de mest betydningsfulde nav i den geostrategiske forbindelse mellem Kina,
og hele Asien, og så Europa«, sagde han.
Han fortsatte: »Vi støtter helhjertet dette initiativ inden for rammerne af
vores strategiske samarbejde med Kina; og vi er rede til at arbejde sammen,
resursestærkt, mod denne retning. Dette understreges også af den græske
premierminister Alexis Tsipras’ deltagelse i Beijing-forummet. For Grækenland
demonstrerer OBOR-initiativet en fast beslutsomhed med hensyn til endnu tættere
relationer mellem alle de involverede parter … Som lande, der er arvtagere til
to af de ældste civilisationer, har Grækenland og Kina altid værdsat og støttet
hinanden og har udviklet samarbejde på mange niveauer.« Han udtrykte sine bedste
ønsker for et succesrigt forum. Pavlopoulos understregede den rolle, som
Konfucius og gammel, kinesisk filosofi spiller i dannelsen af initiativet med
den Nye Silkevej, rapporterer Xinhua.
Forum for Oldtidscivilisationer, der blev lanceret i fællesskab af Grækenland og
Kina, afholdt sin første ministerkonference i slutningen af april 2017. Her
åbnede Pavlopoulos forummet, som omfattede deltagelse af den kinesiske
udenrigsminister Wang Yi og repræsentanter for 10 oldtidskulturer i hele verden.
http://schillerinstitut.dk/si/?p=19082
Foto: Grækenlands præsident, Prokopis Pavlopoulos.

Kina og Grækenland konsoliderer
’allround strategisk partnerskab’
baseret på Bælt & Vej-initiativet
29. april, 2017 – Liu Qibao, chef for Kinas Kommunistiske Partis Centralkomites
PR-afdeling, sagde under et besøg i Athen, at Kina ønsker at arbejde sammen med
Grækenland for at »implementere Bælt & Vej-initiativet og således fremme
udviklingen af det kinesisk-græske allround strategiske partnerskab«,

rapporterede Xinhua den 28. april. Den græske premierminister Alexis Tsipras på
sin side sagde, at Grækenland ønsker »at benytte Bælt & Vej-initiativet som en
mulighed for yderligere at fremme bilateralt samarbejde i felterne for handel,
investering, kultur, videnskab og teknologi, så vel som turisme«, iflg. Xinhua.
Tsipras og andre højtplacerede græske folkevalgte vil være i Beijing for at
deltage i Bælt & Vej Forum 14.-15. maj.
Liu var også involveret i underskrivelse af flere kulturaftaler i Grækenland,
inkl. to forståelsesmemoranda om »fælles filmproduktion og -oversættelse, og
udgivelse af klassiske og moderne, græske og kinesiske, litterære værker«.
Foto: Den græske premierminister Tsipras og Liu Quibao under sidstnævntes besøg
i Grækenland.

Grækenland og Kina sponsorerer
Forum for Oldtidscivilisationer i
Athen
22. april, 2017 – Grækenlands og Kinas udenrigsministre sponsorerer den første
konference på ministerielt plan, af ’Forum for Oldtidscivilisationer’, også
kaldet GC10 (Store Civilisationer 10), i Athen den 23.-24. april. Grækenlands
udenrigsminister Nikos Kotzias og Kinas udenrigsminister Wang Yi vil være værter
for udenrigsministre fra Bolivia, Egypten, Indien, Irak, Iran, Italien, Mexico
og Peru.
Under en pressekonference den 21. april sagde den græske udenrigsminister:
»Søndag begynder mødet mellem stater, der har en lang historie for
civilisationer. Det er relevant i dag og indvirker på menneskeheden via ’blød
magt’ og økonomisk indflydelse. Initieret af Grækenland og støttet af Kina, har
vi arrangeret et møde mellem 10 lande med en signifikant historisk, kulturel
bagage … Vi vil diskutere, hvordan vi kan bruge de muligheder, som kulturelt
samarbejde tilbyder til gode for verden og vore folk.«
Han fortsatte: »Der er en stor udsigt til og mulighed for at forvandle det til
en stor institution, der vil vise internationale institutioner, at man ikke blot
behøver ’hård magt’; militærmagt eller økonomisk magt, men også ’blød magt’, som
bør opgraderes.

At opgradere kultur er vigtigt, fordi kultur bringer fred, det bringer ikke
krig. Det bringer uddannelse; derfor opgraderer det menneskers livskvalitet.«
Kotzias udtrykte sin overbevisning om, at Grækenland er et geostrategisk og
kulturelt omdrejningspunkt, hvor civilisationer fra Afrika, Asien og Europa
mødes, og tilføjede, at forummet er en del af ministeriets multi-dimensionale
politik for blød magt, som man forfølger, og som drejer sig om at bruge
intellektuelle, traditionelle, historiske og kulturelle spørgsmål.
»Inden for kultur er Grækenland en stor magt. Vores arv er speciel, og det er en
sektor, hvor vi kan og bør spille en rolle i verdensanliggender. Det er en
sektor, hvor Grækenland har meget at tilbyde«, sagde han.
Initiativet for GC10-gruppen blev afsløret i slutningen af 2015 af det Græske
Udenrigsministerium. »Gruppen af ti« af verdens største civilisationer er
hjemsted for næsten halvdelen af verdens befolkning.

Officiel regeringsrapport: Grækenland
befinder sig i en gældsfælde
16. mrs., 2017 – Det græske parlaments budgetkontor har udgivet en rapport med
titlen, »Gældsfælden«, der blev præsenteret den 15. marts af kontorets leder,
Panagiotis Liargovas, og som beskriver, hvordan Grækenland befinder sig i en
»gældsfælde« og kræver en gældssanering, så vel som også reformer – men ikke
nedskæringsreformer.
Alt imens rapporten har alle de samme fejl, som officielle rapporter er kendt
for at have, så demonstrerer den ikke desto mindre, at Grækenlands nuværende
gældsbyrde er uerholdelig, og at en væsentlig afskrivning af gælden er
afgørende. Med en detaljering af økonomiens kollaps erklærer rapporten:
»Alt imens det er lykkedes Grækenland at reducere sit budgetunderskud, og på
trods af PSI [»privatsektor-involvering«] ’hårklipningen’ i 2012, så befinder
landet sig allerede på syvende år i en økonomisk recession, BNP er skrumpet med
omkring 25 %, gælden er røget op til 175 % af BNP, og i særdeleshed er
arbejdsløshedsraten høj.« Rapporten fortsætter, at »samtidig er investeringer –
der er absolut nødvendige for gennemførelsen af en ny, økonomisk
produktionsmodel – faldet signifikant, og selskabers adgang til midler er især

problematisk. Denne dystre situation øger også usikkerheden (på et politisk og
socialt niveau) og skaber en ond cirkel«. Med en demonstration af dette siger
rapporten, at »offentlige investeringer faldt med næsten 50 %, private
investeringer med 70 % (fra 49 billion euro i 2007 til 14 billion euro i 2014) …
på lignende vis blev opsparinger (årligt) reduceret med 50 %«.
Under PSI-’hårklipningen’ – hvorved udenlandske investorer fik deres fulde
betaling – blev de græske banker tvunget til at acceptere en hårklipning af den
statsgæld, de lå inde med, og som førte til tab for næsten 50 mia. euro og har
tvunget bankerne til tre gange at blive genkapitaliseret. Hertil kommer, at
økonomiens kollaps har efterladt banksystemet med misligholdte lån til mere end
100 mia. euro og efterladt bankerne ude af stand til at låne ud til økonomien og
gjort dem til en blot og bar »mekanisme, gennem hvilken regeringen indsamler
skatter«.
»Hvad betyder alt dette for Grækenland? For det første, så fremføres det, at den
overhængende gæld er en enorm byrde for den græske økonomi, og som står i vejen
for udsigten til vækst, og en gældssanering er således nødvendig. På den anden
side, er nødvendigheden af at fortsætte med strukturreformer (relateret til
produktivitet, statslige funktioner og institutioner) også åbenlys, for at
fastlægge grundlaget for en økonomisk genrejsning«, konkluderes det i rapportens
opsummering.
Rapporten fastslår den pointe, at, når reformer, såsom skattestigninger, simplet
hen »går helt til at afbetale gælden (i stedet for at komme borgerne og
foretagender til gode), så er der en manglende motivering for at gennemføre
reformer«.
»En udstrakt ’hårklipning’ af gælden er en forudsætning for, at Grækenland kan
komme ind på en kurs mod vækst«, fastslår forfatterne i deres konklusioner.
Dette ville gøre det muligt for landet at undgå recessionens onde cirkel, og
kreditorer »kunne undgå den nuværende blindgyde, hvor lån tilbagebetales med nye
lån«, sagde de. »Men en hårklipning af gælden vil, uden yderligere gennemførelse
af reformer, i sig selv være ineffektiv; om få år vil Grækenland igen befinde
sig på randen af en finanskrise. Gennemførelse af reformer (inden for diverse
sektorer, såsom loven, bekæmpelse af korruption, skatteunddragelse, vedrørende
statens funktioner, osv.) bør således fortsætte og udelukke, at Grækenland vil
befinde sig i en tilsvarende nødsituation i fremtiden«, siger rapporten.
Den konkluderer med at påpege, at »sådanne betingelser kunne, hvis de ikke løses
effektivt, få alvorlige konsekvenser (som f.eks. at sprede krisen til andre
eurozone-lande, der også konfronteres med finansielle problemer).

Grækenlands kreditorer kræver
yderligere nedskæringer
for milliarder, alt imens græske børn
lider bitter nød
15. mrs., 2017 – Græsk presse rapporterer, at landets kreditorer kræver, at der
skæres endnu flere milliarder i budgettet for at opnå et uopnåeligt
budgetoverskud på 4,5 %, op fra 3,5 %, der også er umuligt. Tror kreditorerne
rent faktisk, at Grækenland rent faktisk kan betale sin illegitime gæld på over
300 mia. euro, ud? Disse krav stilles på et tidspunkt, hvor det nu rapporteres,
at halvdelen af arbejdere i den private sektor får mindre end 800 euro (dk
kroner 5.947) om måneden i løn. Endnu en rædselshistorie, denne gang fra
Reuters, er fremkommet om, at det er børn, der lider mest i krisen.
De såkaldte »eksperter« fra EU-kommissionen, Den europæiske Centralbank (ECB) og
den Internationale Valutafond (IMF), har været i forhandlinger om en ny runde
nedskæringstiltag, så flere midler kan frigives fra bailout-fonden til at gå
direkte til de banker, til hvilke Grækenland har gæld, inkl. ECB. Alt imens man
sidste år hævdede, at det latterlige mål med et budgetoverskud på 3,5 % ville
blive taget af bordet, så rapporteres det nu i den græske avis Protothema, at
»kreditorer nu ser frem til totalt urealistiske, primære overskud på 4-4,5 % af
BNP for 2019«. Dette betyder 1-1,5 mia. euro i ekstra nedskæringer, oven i de
allerede krævede 3,6 mia. euro.
Tal fra den årlige rapport fra Arbejdsinstituttet (INE) af den Almene
Sammenslutning af Græske Arbejdere (GSEE) viser, at lønnen til næsten 52 % af
arbejdere i den private sektor er blevet reduceret til ned under 800 euro om
måneden, svarende til $851,50, iflg. en rapport i Xinhua.
Tal viser, at 51,6 % tjener mindre end 799 euro. Dette kan specificeres til 15,2
%, der tjener mindre end 499 euro, 23,6 %, der tjener mellem 500-699 euro, og
12,8 %, der tjener mellem 700-799 euro. Kun 17,3 % tjener mellem 800-999 euro,
og 17,8 % tjener over 1.000 euro; 11,1 % mellem 1.000-1.299 euro, og 6,7 % over
1.300 euro. I den offentlige sektor, alt imens kun 11 % af arbejdere i denne
sektor tjener mindre end 800 euro om måneden, så tjener kun 15 % mere end 1.300
euro. Dette betyder, at kun henved 22 % af den totale arbejdsstyrke tjener over
1.300 euro (dk krone 9.664) om måneden.

Disse tal kan sammenlignes med den gennemsnitlige månedsløn i Tyskland på 3.600
euro (26.762 d.kr.).
Som det tidligere er blevet rapporteret, så ligger den virkelige arbejdsløshed
på 29,6 %. Med 68,1 % af de arbejdsløse, der lever på fattigdomsgrænsen. Desuden
er tallet for fuldtidsansættelser faldet fra 79 % i 2009 og til 45,3 % i 2016.
Dertil kommer, at, i 2016, var henved 54,7 % ansat på »fleksible«
arbejdskontrakter, en stigning fra 21 % i 2009.
I mellemtiden, oven i rapporterne om, at den græske arbejdsløshed er over 30 %,
fattigdommen 40 %, og med et sundhedsvæsen, der næsten er kollapset, osv., så
offentliggør Reuters en historie om, hvordan græske mødre nu overlader deres
børn til børnehjem og hjem for mishandlede børn, fordi de ikke længere kan
brødføde og drage omsorg for dem.
Ét af disse hjem, Model National Nursery, der blev grundlagt som et hjem for
forældreløse børn, er nu begyndt at modtage et voksende antal børn, fordi deres
forældre ikke kan give dem de basale fornødenheder; i teorien kan disse børn
opholde sig hos deres forældre, eller forælderen, weekenden over. Dette særlige
hjem har en lang venteliste for ansøgninger, og lider alligevel under manglen på
finansiering, fordi nedskæringstiltag og økonomisk kollaps har skåret dybt ind i
hjemmets budget, hvilket er almindeligt for disse centre.
Lederen af Model Nursery, Iro Zervaki, beskriver børnenes traume, hvoraf nogle
blot er 3 år gamle, når de efterlades af deres forældre.
»Vi har haft tilfælde, hvor børnene endda forsøgte at forlade hjemmet, at løbe
væk, for at være sammen med deres mor«, sagde Zervaki. »De kender ikke forskel
på ugedagene og spørger hver dag, ’Er det fredag?’« Anthoula Zarmakoupi, en
socialarbejder, sagde: »De ved, mor kommer og henter dem i weekenden«. Men
undertiden er ikke engang dét muligt, sagde hun. »Vi har børn, hvis forældre er
hjemløse, så det er meget svært for dem selv at hente børnene hjem til
weekenden.«
Foto: Børn på børnehjemmet Model National Nursery, i Kallithea, Athen,
Grækenland, får bønnesuppe til frokost, 3. marts, 2017.

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)

Grækenland: Vi skal have en Grexitdebat eller forberede eurozonens
kollaps
2. februar, 2017 – Nogle græske politikere kræver, at Grækenland forbereder sig
på eurozonens kollaps eller også forlader den i hælene på Italien, hvis det
forlader eurozonen. Syriza-partiets talsmand, Nikos Xydakis, sagde til det
græske Skai Tv, at parlamentsmedlemmer bør afholde en debat om Grækenlands
medlemskab af euroen.
Xydakis, en tidligere minister for EU-anliggender, fremførte, at »der bør ikke
være nogen tabuer, når vi taler om menneskers skæbne. Vi har nået et punkt, hvor
befolkningen ikke længere har nogen udholdenhed tilbage. Jeg mener, at vi må
have en politisk og national diskussion, hvis lige ikke har fundet sted i løbet
af de seneste syv år. Denne diskussion må naturligvis udgå fra parlamentet.«
Udtalelsen gav anledning til hysteri fra oppositionen, og også internt i Syriza.
Xydakis udlagde sin respons til angrebene imod ham og sagde, at han ikke var
fortaler for en tilbagevenden til drakmen, men klart erklærede: »Jeg gentager,
hvad jeg sagde sidste gang: Vi må have en offentlig, seriøs og ansvarlig
diskussion om de historiske udfordringer, det græske folk står overfor, og se på
de mest brugbare sammensætninger. En diskussion i offentligheden, i
institutionerne – eller i cafeer, eller bag kulisserne. De stadigt mere
besværlige betingelser for vore memoranda kræver en stadig mere grundig
strategisk og politisk debat.«
»I denne ånd talte jeg for, at ingen diskussion bør dæmoniseres for at borgerne
kan få et klart billede, der stemmer overens med virkeligheden. Jeg har aldrig

støttet en tilbagevenden til drakmen … Det er blot fordi, vi ved, at en kaotisk
overgang er til skade for det græske folk.«
Han satte spørgsmålstegn ved, at euroen skulle være »uigenkaldelig«, og sagde,
»Der er ingen, der ved, hvad eurozonen vil være om et par år«. Desuden sagde
han, »at forlade eurozonen i dag, under de betingelser, der er fremsat af [den
tyske finansminister Wolfgang] Schäuble, ville ikke være favorabelt.«
Xydakis er ikke medlem af Syrizas gamle garde, men er tidligere chefredaktør for
Kathimerini, den førende liberale avis, hvilket betyder, at hans kommentarer har
lidt mere vægt.
Medlem af EU-parlamentet for Syriza, Stelios Koulogou, sagde, at, hvor det ville
være »selvmord« for Grækenland at være det første land til at forlade eurozonen,
så bør Grækenland ikke desto mindre have en plan parat for det tilfælde, at
eurozonen opløses; 19 af EU’s nuværende 28 medlemsstater, kollektivt kendt som
eurozonen, bruger i øjeblikket enhedsvalutaen, euroen.
Kouloglou, som talte på Schiller Instituttets konference i Paris i juni, 2015,
satte også spørgsmålstegn ved, at euroens fremtid skulle være fastlagt. Han
krævede, at regeringen udarbejder en nødplan for et sådant scenarie: »Vi må være
forberedt på enhver eventualitet … Regeringen bør gå i gang med at arbejde på en
plan«, sagde han til Action FM radio, iflg. den britiske avis The Guardian.
Han sagde, at Grækenland ikke bør lægge Grexit frem på forhandlingsbordet, fordi
det ville spille i hænderne på Schäuble, der ønsker at vælte den græske regering
og sætte partiet Ny Demokrati tilbage ved magten. Han sagde imidlertid, »Italien
kunne forlade eurozonen. Hvis det sker, bør Grækenland gemme sig bag det og så
forlade eurozonen.«

Rapport fra ECB: Rigdom i Europa går
ned, mens de rige bliver rigere
27. dec., 2016 – En rapport fra Den europæiske Centralbank (ECB) afslører, at
europæere i gennemsnit bliver fattigere, mens de rige bliver rigere, baseret på
en rundspørge af 84.000 husstande. De rige bliver rigere, med 5 % af husstandene
i toppen, der tegner sig for 37,8 % af nettorigdommen i 2014, sammenlignet med
37,2 % i 2010. Samtidig havde 5 % af de fattige husstande kun gæld.

Gennemsnitsrigdommen for husstande faldt med omkring 10 % til 104.100 euro i de
fire år frem til 2014, hovedsagligt pga. faldet i huspriserne. Som man kunne
forvente, havde Grækenland og Cypern de største tab og mistede i gennemsnit 40 %
rigdom. Græske husstande gik fra 108.700 euro i 2009 til 65.100 euro i 2014.
Grækenland fremviste ligeledes et lignende kollaps i sine årlige indkomster, som
faldt fra 23.500 euro før krisen i 2009 og til 17.600 euro i 2014.
»I Italien, Portugal og Spanien faldt den gennemsnitlige husstandsindkomst med
mere end 15 %, siger ECB-rapporten, iflg. Greek Reporter. I kontrast hertil
øgedes rigdommen i Tyskland med 10 % i den samme periode. En forøgelse af rigdom
blev også registreret i Østrig, Finland og Luxembourg.
»Faldet i nettorigdom var hovedsagligt et resultat af faldet i værdien af
aktiver, især ejendomme«, sagde ECB-undersøgelsen. »Reduktionen i nettorigdom er
større for husstande med lån, især for husejere, der har belånt deres hjem,
sammenlignet med ejere uden huslån og folk med lejeboliger.«
Uoverensstemmelsen mellem de forskellige lande er enorm. For eksempel er den
gennemsnitlige rigdom pr. husstand i Luxembourg 437.500 euro, mens det i Letland
kun er 14.200 euro.
(Se også artiklen: »Et græsk forslag: Sammenkald til en europæisk konference om
statsgæld«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=4759)
Foto: De sidste seks års økonomiske tilbagegang i Grækenland, der ikke mindst
skyldes Trojkaens brutale nedskæringspolitik over for befolkningen, har sat sig
dybe spor. Lukning af foretagender og arbejdsløshed har kostet mange husstande
et massivt fald i indkomst, og mange mennesker er henvist til maduddeling, som
her, mens endnu andre har mistet deres hjem og er henvist til at overleve gennem
suppekøkkener og tiggeri.

Grækere mere dystre end
postkommunistiske stater i Europa
14. dec., 2016 – Den Europæiske Union har gjort befolkningen i et af sine
kernelande mere dyster og pessimistisk end i de postkommunistiske lande, der har
været udsat for frihandels-chokterapi som en del af, at de skulle blive
»demokratiske«. Dette var det resultat, som en årlig undersøgelse med titlen,

»Livet under overgangen«, kom frem til, og som blev udført af den Europæiske
Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og Verdensbanken, der har udspurgt
husstande i postkommunistiske lande i Europa (inklusive tidligere
Sovjetrepublikker) siden 1991. I år besluttede de at inddrage Grækenland i
undersøgelsen pga. nedskæringspolitikken, som landets kreditorer kræver.
Undersøgelsen viste, at flere end 92 % af grækere sagde, at gældskrisen havde
berørt dem, mens 76 % af husstandene havde lavere indkomst pga. nedskæringer i
lønninger eller pensioner, tab af jobs, forsinket eller suspenderet aflønning,
eller færre arbejdstimer. Kun en ud af 10 grækere var tilfredse med deres
finansielle situation, og kun 24 % med livet generelt; dette sammenlignet med 72
% i Tyskland og 42 % i Italien, de to vestlige lande, der blev brugt til
sammenligning. Det er interessant, at også Italien faldt under de 48 % i
gennemsnit i de postkommunistiske lande.
Kun 16 % af respondenterne i Grækenland forudså, at deres situation ville
forbedres hen over de næste fire år, sammenlignet med 48 % i postkommunistiske
lande, og med 35 % og 23 % i Tyskland og Italien, hhv., hvilket ses i faldet
under de 48 % i gennemsnit i postkommunistiske lande, som rapporten også
bemærker.
»Dette signalerer, at, på trods af de nylige politiske forandringer og
bestræbelser på at gennemføre økonomiske reformer, der har fundet sted i landet,
så ser grækere ikke en forbedring af deres situation i den umiddelbare fremtid«,
siger rapporten.

Kreditorer vil aflyse julen for
Grækenlands pensionister
10. dec., 2016 – Grækenlands internationale kreditorer har fordømt den græske
premierminister Alexis Tsipras for at have vedtaget en engangs-godtgørelse til
1,6 mio. pensionister, der lever for 800 euro (kr. 5.950) eller mindre om
måneden. »Programmet indeholder en klar forpligtelse til på forhånd at diskutere
alle forholdsregler, der relaterer til programmets mål, med institutionerne«,
sagde en talskvinde for EU. »Kommissionen fik ikke besked om alle detaljerne i
erklæringerne, før de blev offentliggjort. Nu må vi undersøge dem.«
Det er almindelig kendt, at et stort antal pensionister i realiteten forsørger

udvidede familier med deres pensioner pga. den høje arbejdsløshed. Tsipras
sagde, at godtgørelserne i alt vil beløbe sig til 617 mio. euro.
Ifølge den britiske avis Guardian, sagde statsminister Alekos Flambouraris, at
kreditorer ikke var blevet varskoet på forhånd, eftersom pengene kom fra
overskuddet.
Sammenlignet med kreditorernes seneste krav om flere nedskæringer, som man efter
planen skal stemme om i denne uge, er julegodtgørelsen småpenge. Det nye budget
kræver en yderligere skattestigning på 1,1 mia. euro og nedskæringer i pensioner
og udgifter for 1,5 mia. euro. Dette på trods af den kendsgerning, at, pga.
økonomiens kollaps og skattestigninger, især ejendomsskatter, har det til dato
stadig ikke været muligt for ikke færre end 6,36 millioner skatteborgere at
betale det femte, månedlige afdrag på deres ejendomsskat for 2016. En kvart
million selskaber mangler stadig at betale den 6. eller 7. månedlige
indkomstskat for 2015, der vurderes til 1mia. euro.
Disse nedskæringer indgår alle i EU’s krav om, at Grækenland skal opretholde et
overskud på 3,5 % (som skal bruges til afbetaling af gælden), det højeste i
Europa, som selv IMF protesterer over, selv om Fonden kræver et overskud på 1,5
%.
Foto: Græske pensionister rokker en politibus, der blokerede deres demonstration
mod nedskæringer i pensionerne, den 3. okt. 2016 i Athen. Politiet brugte
dernæst peberspray mod demonstranterne.
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/03/greek-police-pepper-spray-protesting
-pensioners/

Eurogruppen snyder igen Grækenland
7. dec., 2016 – Eurogruppen med 19 finansministre fra
eurozonen har endnu engang snydt Grækenland med deres nye
aftale. Til gengæld for en relativt meningsløs, såkaldt
kortfristet gældssaneringsforholdsregel, som blot tilpasser

rentesatser og strækker sig frem til år 2060, må Grækenland
opretholde et primært overskud[1] på 3,5 % af BNP i op til 10
år efter, at det officielle bailout-program slutter i 2018.
Dette såkaldte overskud, der skal tages fra befolkningens kød
og blod, skal bruges til afbetaling af gælden.
Dette blev tilsyneladende tvangsindført i aftalen af Den
internationale Valutafond, IMF, og den tyske finansminister,
Wolfgang Schäuble, der ligefremt har udtalt, at, hvis
Grækenland fortsat ønsker at forblive i eurozonen, må det
implementere de »reformer« og forholdsregler, som kræves af
landet.
Ifølge avisen Kathimerini var den græske regerings officielle
talsmand, Dimitris Tzanakopoulos, særligt kritisk over for den
europæiske chef for IMF, Poul Thomsen, der repræsenterede
fonden under Eurogruppens møde den 5. dec. Han sagde, at
Thomsen lagde yderligere pres på Grækenland for at vedtage
ekstra forholdsregler med henblik på at opretholde det primære
overskud på 3,5 % efter 2018, snarere end på eurozonen, for at
denne yderligere skulle klargøre, hvad disse mellem- og
langfristede gældseftergivelsesforholdsregler, som det har
planer om at indføre fra 2018 og fremefter, går ud på. Den
græske regeringstalsmand var ubøjelig mht., at den græske
koalitionsregering ikke ville gå med til at vedtage nye
forholdsregler for at imødekomme målet om et primært overskud
på 3,5 % efter 2018.
Grækenlands to største fagforeningssammenslutninger, der
repræsenterer offentlige og private ansatte, har i mellemtiden
meddelt en 24-timers generalstrejke den 8. dec. for at
protestere mod planer om arbejdsmarkedsreformer og
skattestigninger. Sammenslutningen af læger på Athens og
Piræus’ hospitaler, EINAP, har bebudet, at den vil tilslutte
sig 24-timers generalstrejken. Bus- og sporvognsarbejdere vil
ligeledes nedlægge arbejdet fra kl. 9 om morgenen og til kl.
21 om aftenen, hvor vagten slutter.
Foto: Dimitris Tzanakopoulos, der er advokat, har været
talsmand for den græske regering fra november 2016.

[1] Et primært overskud består af, at skatteindkomsterne er større end de
løbende statsudgifter, men eksklusiv udgifter til afdrag og renter på statsgæld.
Afhængigt af størrelsen af sidstnævnte, kan det virkelige resultat udmærket være
et reelt underskud. Desuden kan det primære overskud på 3,5 %, på grund af IMF’s
’betingelsespolitik’ (brutale nedskæringer for at fremtvinge et ’primært
overskud’) ikke disponeres over af regeringen til f.eks. investering i landets
infrastruktur.

Vanvittig tysk finansminister
Schäuble siger til Grækenland:
Slå enten jeres befolkning ihjel,
eller forlad EU
5. dec., 2016 – Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble talte med Bild am
Sonntag, forud for eurozonens finansministermøde i Bruxelles, hvor han
annoncerede, at, enten indvilliger Grækenland i at gennemtvinge flere drakoniske
nedskæringer, eller også må landet forlade eurozonen. Glem alt om gældssanering,
skreg han.
Statsmanden Lyndon Larouche bemærkede i dag, at dette er det samme som at stryge
tændstikker lige efter, at der er spredt benzin gennem Italiens nej i
folkeafstemningen. Den afsindige Schäuble er en pyroman.
»Athen må sluttelig implementere de nødvendige reformer«, krævede Schäuble. Hvis
landet ønsker at forblive i eurozonen, »er der ingen vej udenom«, skummede han
og erklærede, at landets gældsniveau er irrelevant. Et hovedpunkt i de krævede
reformer, rapporterede Reuters, er arbejdsmarkedsreformer – som vil
»liberalisere« arbejdsmarkedet således, at arbejdsgivere lettere kan fyre de
ansatte. Dette er lig den IMF-reform, der blev påtvunget mange latinamerikanske
lande, og i hvis centrum står ødelæggelsen af arbejdsmarkedsrettigheder,
fagforeninger, osv.
Schäuble advarede om, at Grækenland ikke kan forvente nogen hjælp fra
internationale kreditorer i øjeblikket, »da dette ikke vil hjælpe Grækenland«.

Den tyske regering, sagde han, vil ikke bede sit parlament (Forbundsdagen) om
mere finansiering til Grækenland, med mindre IMF skulle genoptage sin
udlånsvirksomhed til Grækenland. På typisk vis har IMF sagt, at nye lån ikke er
en mulighed, med mindre Grækenland kan vise, at dets gæld er »erholdelig«.
Guvernøren for Grækenlands centralbank, Yannis Stournaras, advarer om, at
gældseftergivelse er en presserende nødvendighed. »Vi har gjort det klart, at
det er udelukket, at vi skulle acceptere det, som IMF kræver i form af
nedskæringspolitik og arbejdsmarkedsreformer«, sagde Tzanakopoulos [sic] (?),
citeret af Reuters.
Ifølge en rapport her til eftermiddag fra Wall Street Journal, så enedes
finansministre endelig om en lille pakke af kortfristede forholdsregler til
gældseftergivelse for Grækenland, der forlænger visse forfaldsdatoer og
fastlåser rentesatserne på visse nuværende og fremtidige lån. Disse er
imidlertid meningsløse. Den »eftergivelse«, de tilbyder, går ud på at lette
landets gældsbyrde med omkring en femtedel – i 2060!
Foto: Wolfgang Schäuble.

Grækenland vil ikke tilslutte sig den
’Kolde Krig’ mod Rusland
28. nov. 2016 – I et interview med RIA Novosti sagde Dimitris Velanis,
udenrigspolitisk rådgiver til den græske premierminister, Alexis Tsipras, at
Grækenland ikke vil tilslutte sig en »kold krig« imod Rusland.
»Vi værdsætter den venligtsindede samarbejdspolitik, som Putin fører over for
Grækenland … Det er grunden til, at Grækenland aldrig vil gå med til at spille
’kold krig’ mod Rusland«, sagde Velanis og forklarede yderligere, at ingen andre
lande, især USA, havde gjort forsøg på at få Grækenland med i en anti-russisk
politik, som medierne rapporterede i kølvandet på den amerikanske, ’lamme and’præsident Barack Obamas besøg i Grækenland tidligere i november. »Med hensyn til
græsk-russiske relationer og mht. disse ’forbud’ fra USA, som aktivt er blevet
diskuteret i medierne … kan jeg helt ansvarligt sige, at der ikke har været
nogen forsøg på at gennemføre et forbud … Der var intet pres, og desuden intet
forbud, og det bliver der heller ikke.«

Velanis, der også rådgiver Tsipras om
russiske

anliggender,

diskuterede

Grækenlands relationer med Rusland: »Vi
forbereder

store

projekter

om

fælles

økonomisk samarbejde inden for området
skibsbyggeri

og

skibsreparationer

på

græske og russiske værfter. De pågældende
foretagender vil selv meddele detaljer om
dette samarbejde.«

Velanis udtrykte støtte til russernes standpunkt med at sende olietankere til
Syrien for at levere forsyninger til militære operationer og fremførte, at dette
ikke udgjorde en krænkelse af sanktioner imod Syrien, som nogle vestlige lande
har hævdet. Han sagde også, at Grækenland ikke overvejede et forbud mod, at
sådanne skibe sejlede gennem græsk farvand eller græske havne.
»Vi forstår, at Rusland, ved at anbringe sin flåde og sit luftvåben i Syrien,
naturligvis skal levere brændstof til dem«, sagde Velanis. »De behørige græske
myndigheder indtager en bestemt holdning. Jeg mener, at spørgsmålet om et
forbud, slet ikke er oppe til diskussion.«
Foto: Putin og Tsipras, under et nyligt møde.
Indsat foto: Dimitris Velanis.

Mere forarmelse for grækerne;
Nedskæringer i sundhedssektoren
har forvandlet hospitaler til
’bakterieinficerede sier’
23. nov., 2016 – Grækernes elendighed under EU’s diktatur har ingen ende. Den
europæiske rapport Forbruger Betaling 2016, baseret på en forbrugerundersøgelse,
afslører, at tre ud af fire grækere ikke kan betale deres regninger til tiden,
og 68 % kan ikke afdrage på deres gæld. En tredjedel af de adspurgte gav udryk
for et ønske om at forlade Grækenland og søge en bedre fremtid andetsteds,
hovedsagligt i Tyskland og Storbritannien.

Undersøgelsen, der dækker hele Europa og blev gennemført fra 12.-26. med 21.317
deltagende personer i 21 europæiske lande, fandt Grækenland på bunden af listen
over en forværret situation i Europa. Flere end 50 % af grækerne sagde, de ikke
længere har råd til en »anstændig tilværelse«, sammenlignet med gennemsnitligt
29 % i Europa (en stigning fra sidste års 26 %), alt imens 65 % sagde, de ikke
har penge nok til at klare sig, når skatten er betalt, sammenlignet med det
europæiske gennemsnit på 39 % (fra 35 % i 2015).
I Grækenland og Ungarn sagde 30 % af de adspurgte, at de overvejer at flytte til
et andet land, sammenlignet med et europæiske gennemsnit på 16 %; faktisk er
500.000 grækere allerede emigreret siden 2010.
Ikke flere end 20 % af europæere ser deres lands økonomi forbedres, hvorimod
tallet i Grækenland er 5 %. Kun 30 % af europæere føler, at deres personlige,
finansielle situation forbedres; i Grækenland medgiver kun 9 %, at de er
håbefulde.
Inden for sundhedssektoren i Grækenland rapporterer Kathimerini, at man kan dø
af at besøge et hospital, selv om man er rask, iflg. fagforeningen af statslige
hospitalsansatte (POEDIN). POEDINs præsident Michalis Giannakos sagde til
reportere, at patienter »taber kampen for livet hver eneste dag, fordi
hospitaler er blevet bakterieinficerede sier. Over 4 millioner patienter skønnes
at blive smittet med hospitalsinfektioner i EU hver dag, med et dødstal på
37.000 til følge«, sagde Giannakos. »Dødsfald som følge af hospitalsinfektioner
i EU berører 5 % af de indlagte. I Grækenland får gennemsnitligt 15 % af de
indlagte patienter infektioner, med en dødsrate på 30 % af disse, sammenlignet
med 15 % i EU.«
Giannakos advarede om, at de faktiske tal kunne være værre, fordi der mangler
omfattende data for landet som helhed. Han sagde, at, i gennemsnit har
sygeplejersker på offentlige hospitaler ansvaret for op til 40 patienter på en
vagt på almindelige afdelinger, og for 4 patienter på intensivafdelinger,
hvilket giver dem meget lidt tid til at efterleve korrekte hygiejneforskrifter.
På grund af nedskæringerne får patienter senge, der ikke er blevet
desinficerede, et problem, der også rapporteres at gælde for udstyr på
intensivafdelinger og operationsstuer. Der er også mangel på rent sengelinned,
antiseptiske midler, handsker, gaze og rengøringsmidler, som resulterer i, at
læger og sygeplejersker ikke kan give den rigtige plejestandard. Han anklagede
også private rengøringsselskaber, som hospitalerne hyrer, for at gør et sjusket
arbejde.

Han kom med disse kommentarer under en pressekonference efter, at det tidligere
parlamentsmedlem for højrefløjspartiet LAOS, Thanasis Plevsis, tilbragte flere
dage i kritisk tilstand pga. en infektion, han fik under en rutineoperation.
Det, som ikke blev rapporteret, er, at Plevris, hvis far er en ledende fascist,
var en af arkitekterne bag de brutale nedskæringer i sundhedssektoren i den
tidligere regering.

