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.«
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Kallithea, Athen, Grækenland, får bønnesuppe til frokost, 3.
marts, 2017.

