
Styrt fattigdom i Hellas 
Mellom krisene



Dette er meg 

• Reidun (26 år)

• Ble politisk aktiv i 2009

• Leder i Ungdom mot EU 2019, og nestleder 2018.

• Medlem av kvinneutvalget. Styremedlem i nei til 
EU Troms. 

• Studerer statsvitenskap ved UiT Norges Arktiske 
Universitet. Studert sosiologi ved UC Berkeley. 

• Deltok på studietur til Hellas i 2018. 



Hellas 

• Hellas har EU høyeste 
arbeidsledighet på 18% 

• Statsgjeld: 181 prosent av 
BNP.





Hellas og EU 

• Gikk inn i Euro-samarbeidet i 2001

• I 2009 et stort budsjettunderskudd og en enorm statsgjeld

• 2015 flykningkrisen

• Troikaen bestemte at Hellas måtte selge offentlig eiendom.

• Siden er havner, motorveier, flyplasser, øyer, store landområder, 
gårder, monumenter, tog, elektrisitet og gass noe av det som er lagt 
ut for salg. 

• De ville selge Akropolis og vannreservoarene også, men det ble 
stoppet



Salg av offentlig eiendom til andre stater

• FRA STAT TIL STAT: det statlige 
italienske togselskapet har kjøpt 
det statlige greske togselskapet.

• tyskerne har overtatt 14 
regionale flyplasser.

• Kina skaffet seg kontroll over 
verdens nest største 
passasjerhavn, Pireus.



Offentlig eiendom på billigsalg i EU

• Åtte milliarder euro betalte tyske Fraport for å overta de 14 
lønnsomme flyplassene.

• De resterende 32 ble etterlatt til greske myndigheter, de går 
med tap og ble tidligere subsidiert av de 14 som tjente penger, 
sier Belantis.



Metropolitan 
Community Clinic
Hellenikon
• Klinikken hadde oppstart i 

2011, og siden da har det 
vært innom over 70.000 
pasienter og over 300 
frivillige.

• Resirkulerer medisiner 

• I Hellas er det slik at du 
har helseforsikring så 
lenge du har arbeid. 

• Men den sies opp et år 
etter at du mister jobben



Møte med en jornalist

• Pavlos Papathanasiou

• Han er sterkt i mot eurosonen og 
Gresk EU-medlemskap 

• Syriza ga håp, men det er fortsatt 
budsjettkutt og videre privatisering 
for å få budsjettene til å gå opp.

• de viktige institusjonene er prega 
av korrupsjon

• den politisk elite har distansert seg 
fra folket.



fagforeningen

• Athens Water Company
• Offentlig sektor har høy 

organisasjonsgrad.
• I det private tør ikke 

folk å organisere seg.
• Folk får mindre arbeid 

og lavere lønninger. 
• er mann en kvinne å 

blir gravid i privat 
sektor får en sparken på 
dagen.



Mesopotamia Solidarity School

• kvaliteten på offentlige institusjoner har gått kraftig ned.

• i Hellas har private aktører etablert solidaritetstilbud innen både 
helsevesen og utdanning

• Mesopotamia er et folkeinitiativ.

• Skolen er konsensusbasert

• tids- og solidaritetsbank, der tjenester ikke utveksles økonomisk, men 
gjennom tid og solidaritet. 

• Underviser immigranter og flykninger

• Skolen, som ligger i den athenske bydelen Moschato



Perama Open 
Assembly

• Vi møter Babis Dinakis, 
Perama

• Møteplass i nabolaget.

• Siden 2010 har 90% av 
arbeiderne ved verftet mistet 
jobbene sine.

• Føles uverdig å ta imot mat, så 
alle går til senteret

• Kulturtilbud og antirasistisk 
basketball


