Den tyske regering ville acceptere
Grækenlands udtræden af euroen, siger
Der Spiegel
3. jan. 2015 – De store tyske og østrigske avisers websider har opfanget en
kort, nummer-et-nyhed i Der Spiegel, som blev udlagt sent lørdag aften (kl. 18),
der citerer tyske regeringskredse, som siger, at den tyske regering nu ville
acceptere en græsk udtræden af euroen, hvis det blev nødvendigt. Nyheden
præsenteres som et radikalt skift fra finansminister Wolfgang Schäubles og
kansler Angela Merkels side. Ifølge pressens rapport anser de dette for det mest
sandsynlige resultat i et valg, hvor en valgsejr til Tsipras ikke længere er en
trussel mod systemet; de angivne grunde er de væsentlige fremskridt, siden
krisen toppede i 2012; den rensede situation i Irland og Portugal; samt
eksistensen af Den europæiske Stabiliseringsmekanisme (ESM) og bankunionen.
Den relevante passage i begyndelsen af nyhedsrapporteringen, der angiveligt
skulle være en »indledende rapport«, som andre aviser kalder det, siger:
»I modsætning til dens aktuelle linje, er den tyske regering, iflg. Der
Spiegels information, parat til at lade Grækenland træde ud af eurozonen, om
nødvendigt. Kansler Angela Merkel og finansminister Wolfgang Schäuble (begge
CDU) anser det for håndterbart, at Grækenland udtræder af den fælles valuta.
Ifølge regeringskredse skyldes dette de fremskridt, som eurozonen har opnået,
siden krisen toppede i 2012.«
Dette er, selvfølgelig, et forsøg på at »fløjte muntert, mens man går forbi
kirkegården«, som vi har hørt fra flere sider i de seneste dage. Det er
imidlertid virkelig et betydningsfuldt skift, hvis den tyske regering, der
hidtil altid har insisteret: der er intet alternativ til euroen, og enden på
euroen er enden på Europa, nu siger, at et land kan forlade enhedsvalutaen uden,
at himlen falder ned. Virkeligheden i dette tilfælde er, at andre lande
selvfølgelig omgående vil følge efter.
Spørgsmålet, om et land kan forlade euroen og forblive i EU, diskuteres også.
Der Spiegel citerer en »højtplaceret valutaekspert«, der siger, at »hvis det
bliver nødvendigt, vil erfarne juraeksperter finde et svar på dette spørgsmål«.
Under det internationale finanssystems aktuelle, ekstremt usikre situation vil
sådanne erklæringer forhindre enhver falsk stabilitet før det græske valg om tre

uger. Har nogen trukket stikket ud i Europa, for at udløse et sammenbrud og
omgående frembringe et finansdiktatur (bail-in; dvs. ekspropriering af
bankindeståender, -red.), under påskud af at forhindre et finansielt kaos? Er
det et forsøg på at begrænse skaden efter Schäubles trussel om, at Grækenland
hellere måtte stemme rigtigt? Eller er der faktisk nogen i Tyskland, der ønsker
at komme ud af eurosystemet i sidste minut?
Dette kunne blive et Schabowsky-øjeblik (Schabowsky var den østtyske
partifunktionær (fra Tysklands Socialistiske Enhedsparti), som på en
pressekonference annoncerede muligheden for at rejse til Vesten, hvilket fik
horder af DDR-borgere til at krydse grænserne til Vestberlin samme aften, og som
gjorde Berlinmurens fald til et fait accompli). Denne gang er en udtræden
defineret af det fulde LaRouche-program.

Fra LaRouche-bevægelsen 4. jan. 2015:
I har langt mindre tid, end I tror
Under en diskussion om den aktuelle, strategiske situation i går intervenerede
Helga Zepp-LaRouche skarpt for at fremstille den aktuelle situations
virkelighed. »Historien vil måske ikke vente til den 17. januar«, understregede
hun under en diskussion om Schiller Instituttets planlagte arrangement den 17.
januar i New York. Vi må mobilisere ud fra et standpunkt om den umiddelbart
overhængende krise – der står umiddelbart foran at komme ned over vore hoveder,
både finansielt og strategisk.
Det tempo, hvormed begivenhederne finder sted, understregedes i går af
udviklingen omkring euroen. Ifølge kalenderen vil eurokrisen finde sted efter
det græske valg, som er fastlagt til den 25. januar, og hvis resultat afgjort
forventes at blive en afvisning af EU’s politik. I virkeligheden finder krisen
sted nu, som det ses af indikationer om det rapporterede dramatiske skift i den
tyske regerings politik mht. at acceptere, at grækerne forlader euroen.
Den kommende finansielle nedsmeltning vil selvfølgelig ikke ske i Europa, men på
globalt plan, hvor også Wall Street vil bryde sammen. Vi står over for en
verdenskrise, som kunne komme væltende ned over hovedet på os hvert øjeblik, det
skal være.

Det samme gælder konfrontationen med krig.
Den umiddelbart overhængende krise gør omgående handling bydende nødvendig –
vedtagelsen af LaRouches Fire Love, der begynder med Glass-Steagall, samt en
national bevægelse med krav om USA’s såvel som Europas tilslutning til BRIKS,
for at genopbygge en verden, der er menneskeheden værdig. Zepp-LaRouche
understregede, at dette skift i USA involverer intet mindre end en genoplivelse
af den ægte, amerikanske identitet som en republik, der handler både i sine egne
borgeres og hele menneskehedens interesse.
En ledende amerikaner, der handlede i denne hensigt, var Alexander Hamilton fra
New York, USA’s første finansminister, og af hvis geni fødtes det Amerikanske,
økonomiske System, som BRIKS-nationerne nu har vedtaget. Denne briefing indleder
en række lejlighedsvise historiske overblik over Hamiltons lidenskabelige kamp
for dette system – denne gang kampen omkring hans Report om Offentlig Kredit,
som han fremlagde for Kongressen den 9. januar 1790.
(Link hertil følger senere)

Red euroen – Afskaf vælgerne
30. dec. 2014 – Finansoligarkiet kan muligvis beslutte fuldstændig at annullere
den smule »demokrati«, der måtte eksistere i Europa, efterhånden som man indser,
at det virkelig farlige i det græske valg ligger i, at det meget let kunne dreje
vælgere over hele Europa imod den vanvittige politik i eurozonen i særdeleshed,
og Den europæiske Union generelt.
Londons finansoligarkis egen avis Financial Times understreger dette gennem sit
talerør Gideon Rachman, der har skrevet en kronik med overskriften »Eurozonens
svageste led er vælgerne«. Han hævder, at lederne af eurozonen hidtil har kunnet
lukke sig inde i Bruxelles og lave så mange beskidte aftaler som muligt for at
redde eurozonen, men nu, med valget i Grækenland, kunne en venstreorienteret
regering, der er imod nedskærings- og bailout-politik, under ledelse af Syriza,
ændre alt dette. En valgsejr til Syriza truer med at give fremgang til alle de
euroskeptiske partier, fra det venstreorienterede Podemos i Spanien og til de
venstre- og højreorienterede partier i Italien og Le Pens Front Nationale i
Frankrig.

»Det svage led«, tilstår Rachman, er »risikoen for, at vælgerne vil gøre
oprør imod den økonomiske nedskæringspolitik og stemme på ’antisystempartierne’«. Det ville, græmmes han, betyde, at »hele det skrøbelige
korthus med gæld, bailout og nedskæringspolitik begynder at vakle«.
Rachmans profascistiske argument ligger tæt op ad det argument, som blev
offentliggjort i maj 2013 af JP Morgan, som sagde, at den største forhindring
for deres planer om nedskæringspolitik i Europa er eksistensen af de
antifascistiske forfatninger, der blev vedtaget i Europa i kølvandet på Anden
Verdenskrig.
I øvrigt er den store frygt, som bekymrer Rachman og andre finanskommentatorer,
at Spanien, der afholder valg i slutningen af 2015, bliver den næste dominobrik,
der falder efter Grækenland. Alle de spanske medier rapporterer, at
premierminister Mariano Rajoy har antydet, at han måske vil danne en koalition
med Socialisterne for at standse Podemos-partiet, der, til trods for, at det
først blev dannet i år, nu ligger forrest i opinionsmålingerne. Rajoy har også
krævet en ekstraordinær parlamentssamling i januar for at debattere og vedtage
hans reform af straffeloven samt forholdsregler, der er rettet imod korruption
og for finansieringen af partier, og som kunne føre til overraskelser.
Andre EU-lande, der afholder valg i 2015, inkluderer Storbritannien, Polen,
Danmark, Finland, Portugal og Estland.

Fra LaRouche-bevægelsen 31. dec.
2014:
De afgørende slag vil finde sted i
begyndelsen af januar
Foran os ligger der en nedsmeltning af hele det transatlantiske finanssystem,
muligvis så tidligt som i begyndelsen af januar, understregede Lyndon LaRouche i
dag (30. dec.). Det dikterer nødvendigheden af hurtigt at få et resultat mht. at
få USA og Europa ind i BRIKS-dynamikken, og ikke planer og løsninger på længere
sigt, som måske vil komme for sent til at gøre en forskel, med mindre vi handler
nu. Under disse betingelser kan det være farligt at planlægge for længere ud i
fremtiden, erklærede LaRouche.

Den aktuelle udvikling i Grækenland er et eksempel på, hvor hurtigt situationen,
så vel som gældskrisen, udvikler sig. Der er nu udskrevet nyvalg til den 25.
januar, og det vil sandsynligvis resultere i en regering ledet af Syriza, der
allerede har gjort det klart, at de har til hensigt at bryde væk fra den
folkemorderiske nedskæringspolitik, som Trojkaen har tvunget ned over landet.
Som rystede kommentatorer i Det britiske Imperiums medier alle indrømmer, så kan
denne »antisystem«-smitte lynhurtigt sprede sig til Spanien, Portugal, Italien,
Frankrig og selv Storbritannien.
I en artikel i Financial Times sagde Gideon Richman det direkte: den største
risiko er, at »vælgerne gør oprør mod den økonomiske nedskæringspolitik«; sker
det, vil hele »korthuset, med gæld, bailout (statslige redningspakker) og
nedskæringspolitik begynde at vakle«. Dette minder om JP Morgans klage fra
begyndelsen af maj 2013 over, at det største problem i Europa er eksistensen af
anti-fascistiske forfatninger, der blev vedtaget efter Anden Verdenskrig.
For fascisme ville forstås gøre livet så meget lettere for Det britiske
Imperium. En skam, at russerne, kineserne, andre BRIKS-lande og et voksende
antal nationer i hele Latinamerika og Asien ikke er enige og ikke bøjer sig for
afpresningen med trusler om en militær og finansiel atomkrig.
Med hensyn til USA, erklærede LaRouche, så er vi bankerot, og befolkningen er
demoraliseret. Vore militære kapaciteter er ødelagt, vore institutioner
inkompetente og i færd med at bryde sammen. USA er forkrøblet, understregede
LaRouche, og vi må foretage en udrensning af den økonomiske og moralske sygdom,
der har taget over, især efter mordet på Kennedy. Til dette formål har LaRouche
udstedt et offentligt krav om retsforfølgelse af Cheney og andre i
Bushregeringen for deres torturprogram, og retsforfølgelse af Obama for hans de
facto medskyldighed ved at mørklægge disse forbrydelser.
»Som en af de 16 millioner overlevende amerikanere, der gjorde tjeneste i
Anden Verdenskrig og kæmpede for at besejre et Hitler-regime, der begik
ubeskrivelige forbrydelser mod menneskeheden, kan jeg tale med særlig
autoritet«, erklærede LaRouche. »At stille disse forbrydere for retten er den
ultimative prøve for, om vores nation er i besiddelse af den moralske
standard, der skal til for at overleve. At tolerere og mørklægge sådanne
afskyelige handlinger, der udføres i så stor målestok af elementer i vores
egen regering, er i sig selv en forbrydelse imod vores nations principper,
der er bevaret som en helligdom i vores Forfatning.«

Se også: https://larouchepac.com/20151230-8

Det lykkedes ikke det græske
parlament at få Dimas valgt til
præsident
– Nyvalg til parlamentet i Grækenland
29. dec. 2014 – Det lykkedes ikke det græske parlament at få Stavros Dimas valgt
som ny præsident under den tredje og sidste afstemning, som blev afholdt i dag.
Ifølge forfatningen vil parlamentet nu blive opløst, og der vil blive udskrevet
nyvalg til parlamentet. Den græske premierminister Antonis Samaras har meddelt,
at han har anbefalet den græske præsident, at der afholdes valg den 25. januar
2015.
Rædsel er fejet gennem de »internationale markeder« for, at de græske valg vil
udløse en ny og ødelæggende krise i eurozonen. Der har allerede været store
frasalg til lave priser på det græske aktiemarked, og ligeledes af obligationer
i udenlandske bankers porteføljer. Mere generelt har bankernes
aktiebeholdninger, ikke blot i Grækenland, men også i Italien, Spanien og andre
lande, lidt store tab. Den britiske avis, The Daily Telegraph, havde følgende
overskrift på dækningen af Bruno Waterfield, der skrev fra EU-hovedkvarteret i
Bruxelles, »Grækenland har kurs mod valg – Krisen i eurozonen er tilbage, nu er
den politisk.«
Ifølge alle senere opinionsundersøgelser står det største oppositionsparti,
Syriza, til at få et flertal ved valget og danne en koalition sammen med andre
anti-bailout-partier, såsom Demokratisk Venstre (Dimar) og Uafhængige Grækere
(ANEL), samt kræve en genforhandling af hele aftalen om bailout og memorandaet,
og endda et gældsmoratorium pga., at landet umuligt kan betale sin udenlandsgæld
på 320 mia. euro.
I en udtalelse efter, at det ikke lykkedes at vælge en præsident i parlamentet,
sagde lederen af Syriza, Alexis Tsipras,

»Græske parlamentsmedlemmer, de demokratiske oppositionspartier har bevist,
at demokrati ikke kan afpresses, på trods af pres eller endda intriger. Når
det store flertal af den græske befolkning er fast besluttet på at sætte en
stopper for memoranda-politikken og nedskæringspolitikken, har
parlamentsmedlemmerne intet andet at gøre end at imødekomme deres
forpligtelser og komme i harmoni med folkets vilje. I dag er hr. Antonis
Samaras’ regering, der har udplyndret samfundet i to et halvt år … en ting
fra fortiden. Ved hjælp af vort folks vilje vil nedskæringsmemorandaet også
være en fortidig ting om få dage. Fremtiden er allerede begyndt, vær
optimistiske og glade.«
Panos Kammenos, lederen af Uafhængige Grækere, erklærede,
»I dag er en vigtig dag for Grækenland … Det er en vigtig dag, fordi
parentesen med ’Samaras-Venizelos’ er slut. Denne duo, som opgav landets
nationale suverænitet, den duo, der indgik aftale om, at landet kunne regeres
via e-mails og gennem ordrer fra Trojkaen, træder nu, med de græske
parlamentsmedlemmers stemmer, tilbage. Vi må praktisere Forfatningen og danne
en national enhedsregering, der ikke vil udføre udlændinges ordrer, men det
græske folks.« Han sagde også, at ANEL’s røde linjer »ikke kan forhandles. Vi
opfordrer til national enhed mellem alle kræfter i landet.«
I en lignende erklæring sagde lederen af Dimar, Foti Kouvelis,
»Afstemningen i dag betyder starten på nye udviklinger i landet. Landet er på
vej mod parlamentsvalg. Landet må vende et nyt blad, og politik må få en
progressiv sammenhæng. Vi arbejder i denne retning.«
De seneste opinionsundersøgelser udført af den græske avis Protothema afslører,
at Syriza ville vinde flertal og få 144 ud af 300 pladser i parlamentet. Den
samme undersøgelse giver ANEL, Syrizas potentielle koalitionspartner, 9 pladser,
mere end nok til at danne regering.
Den populære blog, Zero Hedge, hævder, at den finansielle krise, som en regering
ledet af Syriza ville udløse, ville være »begrænset« til Grækenland, selv om de
dårlige virkninger kunne sprede sig til andre lande, fordi mange vil se det
»som en model, som flere populist-/anti-nedskæringspartier forsøger at følge.
Dette understreges af den kendsgerning, at Pablo Iglesias, lederen af
Spaniens anti-etablissementsparti, Podemos, tweetede følgende tidligere på
dagen, ’2015 vil blive året for forandringer i Spanien og Europa. Vi begynder
med Grækenland. Kom så, Alexis! Kom så, Syriza!’«

Med de kommende parlamentsvalg i Spanien i det nye år kunne Podemos, som formelt
er allieret med Syriza i EU-parlamentet, rent faktisk vinde, dog ikke et absolut
flertal.

Foto: Den græske
livgarde, også kaldet evzonerne, holder vagt foran parlamentsbygningen i
Athen.

Grækenlands fascistiske
sundhedsminister:
»Cancer er kun en overhængende
helbredsrisiko i terminalfasen«
28. februar 2014

– Grækenlands fascistiske sundhedsminister, Adonis Georgiades,

demonstrerede den totale afstumpethed i Trojkaens (EU-kommissionen, ECB, IMF)
folkemorderiske mål i en artikel den 22. februar i Washington Post, en artikel,
som visse ukrainere burde læse. Cancerpatienten Nikos Solomos, 60, som avisen
har interviewet, og som ikke har nogen sundhedsforsikring og ikke har råd til en
livsreddende operation, efter han blev tvunget til at sælge ud af
landbrugsredskaber og ejendom for at dække en allerede oparbejdet lægeregning på
50.000 euro, er blevet nægtet adgang til en nødfond for at få
operationsomkostningerne dækket. Med den samme logik som sin oligarkispytslikkende fælle Obama samtykkede den græske sundhedsminister Georgiadis over
for the Post i, at der findes en særlig fond for akutte tilfælde til patienter,
der ikke er forsikrede, men, sagde han »sygdomme som cancer anses ikke for
akutte tilfælde, med mindre man er i terminalfasen.«
Artiklen beskriver, hvordan cancerpatienter, der ikke er forsikrede, overlades
til selv at betale for deres livsreddende behandling, efter de har mistet den
sociale sundhedsforsikring som følge af langvarig arbejdsløshed. Den

rapporterer, at sundhedsbudgettet er blevet skåret ned med 25 % siden 2009, alt
imens antallet af ikke-forsikrede personer er steget fra 500.000 i 2008 til
mindst 2,3 mio. (Grækenlands totale befolkningstal er på 11,28 mio., 2012

-

red.). Georgiades’ bemærkninger ses af mange observatører som en bekræftelse på
et synspunkt, som kom til udtryk i en artikel dagen før i The Lancet, nemlig, at
den græske regering og Trojkaen befinder sig i en tilstand af »fornægtelse« mht.
skalaen af de vanskeligheder, som påføres folk af Athens uhørte nedskæringer i
udgifter til sundhedsvæsenet.
Solomos, som fornylig fik at vide, at hans cancer havde spredt sig til leveren,
har akut behov for 12.000 euro til operationen, men »Vi har simpelt hen ikke
pengene«, fortalte han Washington Post.
Den 25. februar sagde Metropolitan Community Clinic, et frivilligt initiativ
inden for sundhedsområdet med base i Athen, som har ydet gratis behandling til
tusinder af ikke-forsikrede mennesker, som ellers er udelukket fra gratis,
statslige sundhedsydelser, at artiklen i Washington Post og andre rapporter
»forstyrrede sindsroen hos regeringen og de store, græske medier, som simpelt
hen har ’begravet’ den virkelige situation i det nationale sundhedsvæsen. Sidste
juli advarede centeret om, at sundhedsministeriets ’inhumane politik’ overlod
’mennesker uden forsikring til hjælpeløst at dø, fordi de ikke har penge til at
betale for behandling og/eller til medicinudgifterne.’«
En indikation i samme retning er rapporterne om, at fordi regeringen ikke har
bestilt tilstrækkelige mængder af influenzavaccinationer til sæsonen 2013/2014,
dør der to til tre mennesker hver dag af sygdommen. Dødstallet er nu oppe på 64.
Alt imens the Post siger, at Grækenland er det mest ekstreme tilfælde, så har
andre lande, som er under tommelen af et bailout-regime (statslige
bankredninger) som Trojkaens, også skåret voldsomt ned på deres
sundhedsomkostninger. I Spaniens tilfælde er gratis sundhedsydelser til illegale
immigranter blevet suspenderet, og pensionister er tvunget til at betale ekstra
for deres receptpligtige medicin. Madrid har skåret ned på hjælpen til psykisk
syge og taget initiativ til at forhøje egenbetalingen for medicin, proteser og
visse akutte ydelser. Irland har skåret ned på de statslige støtteordninger til
de handikappede, og nye nedskæringsrunder i år vil fjerne nogle medikamenter fra
listen over medicin, der dækkes af den offentlige sygesikring.
(Gå med i EU – den europæiske bedemandsforretning(undertaker) – red.)

L æ s v o r e ø v r i g e r a p p o r t e r om de rædselsvækkende forhold i de hårdest ramte
lande, som bliver udplyndret, med befolkningens liv og helbred som indsats, for
at betale for det totalt fordærvede, bankerotte og rovgriske, ’universelle’
kasinobanksystems spekulationstab, som absolut intet yder til staternes og
befolkningernes normale opretholdelse og investeringer i fremtidig infrastruktur
og erhvervsliv, som først og fremmest skal sikre den nuværende generation
arbejde (ungdomsarbejdsløsheden er kolossal), så folk ikke i praksis bliver
’subsistensløse’, de syge kun venter på døden, selvmordsraten stiger uhørt,
familierne ikke har råd til at begrave deres døde, og spædbørns- og
småbørnsdødeligheden stiger voldsomt, bl.a. som følge af – hold fast her –
underernæring, i Europa! Hvilken fremtid tror man, sådanne samfund har? Du kan
finde vore artikler under kategorien Sundhed og Sociale Forhold. Læs, og gys.
[astj]
Og løsningen på disse rædsler kan du finde under vores udstrakte dækning af
kampen i USA og over hele Europa for genindførelse af Glass/Steagall-loven fra
1933 (Franklin D. Roosevelts bankopdelingslov, som trak USA ud af den dybe
depression og (sammen med et kreditsystem til investering i fysisk økonomi, og
dermed jobs til de vitterligt totalt forarmede amerikanere) gjorde det til
verdens rigeste land, da Anden Verdenskrig slog til. Læs det danske Schiller
Instituts trepunktsprogram for en genrejsning af den danske økonomi. Få din
familie og venner til også at læse det. Eller ring til os og få materiale
tilsendt direkte til uddeling i din by: 35 43 00 33 – 35 43 00 17

Græsk Tragedie: Lægejournaler viser,
nedskæringspolitik er massemord
22. februar 2014 – En ny undersøgelse, der blev publiceret i det britiske
magasin The Lancet, har fundet nye beviser på, at de betingelser, der er blevet
påtvunget Grækenland, har en morderisk effekt på landets befolkning, med
dramatiske, negative virkninger på borgernes helbred, inklusive stigende
forekomster af HIV, tuberkulose, depression og spædbørnsdødelighed.
Se: »Greece’s Health Crisis: From Austerity to Denialism«,
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673613622916.pdf?id=b
aabvVl8RvwUYgZFo3Aru

Nedskæringerne inden for sundhedsområdet og en dramatisk stigning i
arbejdsløsheden har også efterladt tusinder af mennesker uden
sundhedsforsikring. Da der er blevet skåret ned på programmerne til forebyggelse
af AIDS, er forekomsten af HIV og tuberkulose hos narkomaner steget drastisk.
Selvmord og psykiske helbredsproblemer har en tendens til at blive
underrapporteret, så »dette er sandsynligvis kun toppen af isbjerget«, sagde
Alexander Kentikelenis fra Cambridge University, undersøgelsens hovedforfatter.
Undersøgelsens resultater blev hovedsageligt baseret på befolkningsundersøgelser
og statistikker fra regeringen og andre kilder, inklusive EU-kommissionen.
Kentikelenis sagde, at det ville tage år at måle langtidskonsekvenserne for de
mennesker, der står tilbage uden regulær adgang til sundhedsydelser, især dem
med kroniske tilstande som hjertelidelser. De har observeret en stigning i
dødfødte børn på 21 % iflg. tal fra Den Græske Nationale Skole for
Befolkningssundhed. Der har været en stigning i børnedødelighed på 43 %, af
hvilken en stor del kan tilskrives fejlernæring og mangel på prænatale
sundhedstjenester pga. nedskæringer på sundhedsområdet.
»Nogle gravide kvinder har ikke længere adgang til sundhedsydelser, og derfor
kan komplikationerne senere i deres graviditet blive mere udtalte«, sagde han.
Forskerne fandt også, at børnedødeligheden, som tidligere havde været faldende,
foretog et spring opad på mere end 40 % mellem 2008 og 2010. Han sagde, at det
sandsynligvis havde forbindelse med, at børnene ikke fik nok at spise og fik
færre kontrolbesøg hos lægen, da familier, der er afskåret fra statslige
sundhedsydelser, ikke har råd til privat behandling.
Den velgørende lægeorganisation Doctors of the World bekræftede, at den græske
finanskrise har haft en ødelæggende indvirkning på sundhedstilstanden. Som svar
herpå har gruppen fordoblet antallet af de programmer, de kører, siden krisens
start. »Vi ser folk i tilstande, som jeg aldrig har set i mit liv«, sagde
vicedirektøren for Doctors of the World, Nathalie Simmonot, idet hun refererede
til patienter, som er dukket op på klinikkerne med manglende kødlunser på
kroppen.
Selve Lancet-rapporten peger på, at finansieringen af sundhedsområdet er blevet
så kraftigt beskåret, at Grækenland nu bruger mindre på sundhedsområdet, end
alle medlemmerne af EU før 2004, (dvs. Frankrig, Tyskland osv.). For eksempel
blev budgettet for offentlige hospitaler skåret ned med 26 % mellem 2009 og
2011; i de seneste to år er det blevet skåret endnu mere ned. Budgettet til
medicin blev voldsomt beskåret fra 4,7 milliarder euro i 2010 til 2,88
milliarder euro i 2012, og i 2014 beskåret ned til 2 mia. euro.

Sundhedsomkostningerne til psykiske lidelser er blevet brutalt skåret ned.
Finansieringen til psykiske lidelser blev beskåret med 20 % mellem 2010 og 2011,
og med yderligere 55 % mellem 2011 og 2012, til trods for et stigende antal
tilfælde af psykiske lidelser af alle slags. Tilfælde af depression er steget
med 250 %; selvmord steg med 45 % mellem 2007 og 2011.
Nedskæring af sprøjtning mod myg har ført til en genopblussen af malaria, som
blev udryddet for 40 år siden. Og i rapporten er ikke inkluderet det forøgede
dødstal for influenzasæsonen 2013-14, som har kostet flere end 50 menneskeliv,
inklusive 19 alene i denne uge.
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