
Vänsterpress om Grekland efter 
folkomröstningen i juli 2015 

Söndagen den 5 juli 2015 hölls en folkomröstning där grekerna fick säga sitt om kraven från 

Bryssel, Berlin och långivarna. Svaret blev ett rungande Nej, dvs de vägrar gå med på åt-

stramningarna. Hur det kommer att sluta är dock en öppen fråga, inte minst därför att den 

grekiska regeringen verkar oförmögen att fatta det enda vettiga beslutet i den nuvarande 

situationen, vilket är att lämna euron. Detta – grexit – är givetvis inte Lösningen på alla 

problem (eller ens de akuta problemen), men det skulle ge en möjlighet att börja på ny kula. 

Tyvärr verkar det som om det alternativet inte ens finns på kartan, i stället sätter man hoppet 

till fortsatta förhandlingar. Och nu har den grekiska regeringen lämnat ett ”kompromiss-

förslag” som i mångt och mycket liknar det som väljarna redan sagt nej till. Detta är ett svek 

mot alla dessa väljare. Om Tsipras-regeringen fortsätter på den inslagna kursen är risken stor 

att den grekiska skutan lider skeppsbrott, att Syriza förlorar sitt folkliga stöd och att de som 

idag håller i rodret får lämna plats för andra. 

Om utvecklingen i Grekland under innevarande år fram till folkomröstningen, se Vänsterpress 

om Grekland i början av februari 2015, Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015, 

Vänsterpress om Grekland i början av mars 2015, Vänsterpress om Grekland – mars-april 

2015, Vänsterpress om Grekland – juni 2015 och Vänsterpress om Grekland – början av juli 

2015 
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Arbetaren 

Oro i Grekland efter omröstningen 

Johan Apel Röstlund 
Arbetaren  10/7 2015  

Läget i Grekland är fortfarande oklart efter söndagens nej i folkomröstningen om vad 

premiärminister Alexis Tsipras kallade ”outhärdliga åtstramningsåtgärder”. Ingen tycks veta 

vad som kommer att hända och i Bryssel har toppmötena avlöst varandra när EU:s ledare 

träffats för att diskutera den pågående krisen under veckan.  

Det blev ett rungande nej i söndagens folkomröstning. Hela 60 procent gick på regerings-

partiet Syrizas linje i hopp om att få ett slut på de tuffa sparprogram som långivarna i den så 

kallade trojkan ställt till den grekiska premiärministern Alexis Tsipras. Dagen efter valet 

avgick oväntat finansministern Yanis Varoufakis samtidigt som han nöjt meddelade att 

resultatet var ”ett stort ja till ett demokratiskt Europa”.  

Yanis Varoufakis hade innan omröstningen sagt att han skulle avgå vid en eventuell ja-seger. 

Men många spekulerar nu om hans oväntade avgång beror på att underlätta de fortsatta 

förhandlingarna då han gjort sig extremt impopulär bland långivarna och kallat deras sparkrav 

för terrorism mot det grekiska folket. Till ny finansminister utsågs snabbt den tidigare bi-

trädande utrikesministern Euklidis Tasakalotos och det blir därför han, tillsammans med 

Alexis Tsipras, som får den otacksamma uppgiften att förhandla fram nya alternativ för att 

rädda Grekland ur krisen.  

Men samtidigt som EU-ledarna slet sitt hår och kritiserade det grekiska valresultatet så 

firades det på gatorna på många håll i landet. Arbetaren fanns på plats i staden Chora på ön 

Naxos och där var många lättade över nej-segern. Men det fanns också de som oroades över 

vad resultatet kan komma att innebära. 

– Det är klart att jag är rädd, jag tror att vårt nej kommer få EU att se rött. Det blir nog ingen 

mer hjälp till Grekland, säger Eleni, som inte vill uppge sitt efternamn, och som just blivit av 

med sitt lärarjobb i huvudstaden Aten och därför nu börjat jobba på sin brors bageri på Naxos. 

Hon var en av dem som, trots att hon inte tycker om de omfattande nedskärningarna som 

gjorts under den pågående krisen, röstade ja i söndags med motiveringen att hon inte ser något 

annat val än att gå med på de tuffa sparkraven från trojkan. 

– Men jag blir väldigt upprörd över de som kallar oss lata. Min bror här, säger hon och pekar 

in mot bageriet, han arbetar tolv timmar om dagen. 

Den grekiska regeringen måste nu presentera ett reformpaket som godkänns av långivarna 

Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen för att landet 

ska få nya nödlån och på söndag möts samtliga EU-länders ledare. Senast då är det tänkt att 

beslut ska fattas om fortsättningen. EU-kommissionen gick under onsdagen ut med 

informationen att flera olika planer finns för att hantera situationen beroende på utgången i 

samtalen mellan den grekiska regeringen och långivarna. 

– Vi har förberett ett Grexit-scenario i detalj, ett humanitärt scenario och ett där Grekland är 

kvar i eurozonen, sade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker under en pressträff i 

Strasbourg på onsdagsmorgonen. 

Samtidigt förbereder sig bland annat Tyska Röda Korset för att skicka nödhjälp till 

Grekland. Flera banker håller fortfarande stängda och folk fortsätter att hamstra livsmedel, 

pengar och bensin i den allt mer akuta situationen. Den tyska nyhetsbyrån RND skriver även 
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att tusentals grekiska familjer bett SOS barnbyar om hjälp att ta hand om deras barn då 

situationen för många nu är ohållbar.  

Rapporter har de senaste åren kommit från sjukhus och vårdcentraler att personer dött till 

följd av att de inte längre har råd med medicin, och fattigdomen i landet breder snabbt ut sig.  

Fortsatta sparprogram och neddragningar i den offentliga sektorn, med bland annat sänkta 

löner, ses därför av många greker som en omöjlighet. 

– Jag röstade nej för barnens skull, för att det ska finnas en framtid för dem här, säger en 

kvinna som driver ett litet hotell på Naxos när Arbetaren träffar henne. 

Arbetarmakt 

OXI – och FRAMÅT 

KD Tait, Workers Power 
Arbetarmakt 9/7 2015  

Nej till utpressning. Nej till förnedring. Nej till åtstramningarna. 

Den grekiska arbetarklassens och ungdomens beslutsamhet att sätta stopp för åtstramnings-

politiken har uttryckts i ett trotsigt förkastande av Trojkans ultimatum. Nu har Syriza ett över-

väldigande andra mandat att genomföra sina löften att bryta med nedskärningspolitiken, sätta 

punkt för lidandet och stoppa den europeiska härskande klassens bestraffning av det grekiska 

folket.  

Nej betyder nej. Ingen kapitulation, ingen kompromiss, inte ett öre till de parasitiska 

bankerna. Det får inte ske några fler fördröjningar, inga fler eftergifter och ingen mer 

förhandling med bödeln om längden på repet. Det grekiska folket har bestämt motsatt sig 

åtstramningarna, oavsett om de kommer från Trojkan eller från Tsipras. 

Regeringen borde gå på offensiven och kräva ett omedelbart slut på valutablockaden. Alla 

försök att utpressa Grekland genom att hålla tillbaka euro måste fördömas som en krigs-

handling mot det grekiska folket. Regeringen måste beväpna sig själv med makten att föra en 

effektiv kamp för att sätta stop för åtstramningspolitiken inom eurozonen. Den måste svara 

beslutsamt på sabotage och utpressning: 

– Ställda inför lockouts och avskedanden borde arbetarna ockupera och kräva av regeringen 

att den genomför nationaliseringar under arbetarkontroll, utan kompensation åt ägarna. 

– De som har flyttat sina rikedomar utanför landet borde få plikta med att förlora sina 

egendomar hemma. 

– Som svar på investeringsstrejker borde bankerna nationaliseras och slås ihop till en enda 

statlig bank under demokratisk kontroll. 

– Ställda inför hot från generalerna, borde rörelsen organisera sina egna självförsvarsmiliser – 

inget mer 1967! 

I händelse av en utdragen strid om kontantförsörjning, kan det bli nödvändigt att organisera en 

tillfällig alternativ valuta. Icke desto mindre vore detta ingen lösning; målet borde vara att 

kämpa jämsides med arbetarklassen i Europa för att sätta stopp för åtstramningspolitiken i 

hela EU. 

Syriza måste förbereda sig för konsekvenserna av ett grekiskt utträde ur EU, men borde sam-

tidigt vägra att ta ansvar för att stoppa den fria rörligheten eller för anammandet av en värde-

lös valuta. Om EU utesluter Grekland så kommer det stå klart att den europeiska härskande 

klassen har genomfört en hämndlysten vedergällning mot det folk som vågade säga Nej. 
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Det finns bara en kraft som kan stoppa en sådan utveckling. Arbetarklassen i Europa, som har 

sett och respekterar den oböjliga viljan och beslutsamheten hos de grekiska arbetarna och 

ungdomarna, måste komma till deras hjälp genom att mobilisera mot ”sina” härskande 

klassers offensiv mot Grekland. 

Trots Nej-rösten, förblir Tsipras falang i Syrizas ledning besluten att göra en deal med det 

europeiska kapitalets agenter. Det vore detsamma som en kapitulation och en förolämpning 

mot den modiga strid som de grekiska arbetarna har fört i princip ensamma de senaste sju 

åren. Det enda sättet att stoppa regeringen från att förhandla fram den långsamma kvävning 

som skuldlättnad skulle innebära, är att klippa repet och göra alla överenskommelser omöjliga 

att genomföra. 

Rörelsen som mobiliserade för Nej-rösten måste stanna på gatorna och se till så att Syriza 

trotsar Trojkan och genomför sitt eget politiska program. Syriza måste bryta sitt folkfronts-

samarbete med Anel och vända sig till dem som stödjer KKE och Antarsya med förslaget att 

bilda en enhetsfront för den grekiska arbetarklassen mot den europeiska härskande klassen. 

Frågan om sabotage och hur man stoppar det 

Ett sådant motstånd från vänstern skulle provocera fram en dramatisk eskalering av kampen. 

Ju längre Syriza trotsar Trojkans diktat, desto skarpare kommer kapitalisternas försök att 

sabotera ekonomin och störta regeringen att bli. 

I en sådan situation av öppen konflikt mellan kapitalet och den grekiska arbetarklassen, 

kommer den nuvarande formen av regeringen att visa sig otillräcklig för uppgiften att stå 

emot kapitalisternas anfall och genomföra regeringens program. 

För en sådan kamp krävs en ny sorts regering – inte baserad på statsförvaltningen, 

domstolarna, polisen och armén, som har tränats och organiserats i syfte att försvara 

kapitalisternas stat – utan en som hålls ansvarig av arbetarklassen genom råd av återkallbara 

delegater valda av arbetare och ungdomar. 

En sådan regering skulle inte vara en samling ministrar utan den skulle dra in och engagera 

den stora massan av arbetare i organiseringen och styrandet av samhället. Det skulle vara en 

arbetarregering. Målet för en arbetarregering är att beröva kapitalisterna deras ekonomiska 

diktatur och att sätta produktionen och distributionen i arbetarklassens händer, efter en plan 

som syftar till att möta de omedelbara behoven hos de vanliga samhällsmedborgarna. 

De stora industrierna och infrastrukturen måste placeras i händerna på arbetsplatskommittéer 

för att förbättra produktiviteten och förhindra sabotage. Bankerna måste beslagtas för att 

skydda vanligt folks besparingar. Oligarkernas och förrädarnas – de som har stuvat undan sina 

tillgångar i schweiziska banker – rikedomar och egendomar måste konfiskeras. De bör istället 

spenderas på pensioner och på anställningar åt de miljoner arbetslösa, för att reparera de 

skador som har åsamkats det grekiska samhället. 

Detta skulle innebära en direkt konfrontation med kapitalets intressen och, därmed, en för-

beredelse för självförsvar mot borgarnas reaktioner. Men allting mindre än detta kommer bara 

avväpna arbetarna och göra dem hjälplösa inför de kontrarevolutionära krafterna. 

Polisen måste avväpnas och besegras. Det måste göras vädjanden och maningar till arméns 

gräsrötter och en oberoende styrka måste förberedas som kan stå emot de element som skulle 

kunna ansluta sig till en generalernas kamp mot arbetarna. 

Den avgörande timmen är här. Hur kampen i Europa kommer utvecklas avgörs av den 

grekiska arbetarklassens handlingar inom de närmsta dagarna och veckorna. Tiden har 

kommit för den grekiska arbetarklassen att bemäktiga sig initiativet, att ta sitt öde i sina egna 



4 

 

händer, att förbereda sig för en strid till slutet. Varje medveten arbetare och ungdom i Europa 

kommer att komma till deras hjälp. 

Vi säger att den grekiska arbetarklassens kamp också är vår kamp. Deras seger kommer vara 

en seger för hela den europeiska arbetarklassen. 

Vi måste ta med oss Syntagmatorgets glöd och kamplust till Plaza del Sol och Place de la 

Republique, till torgen och gatorna i varje huvudstad i Europa. 

Valet står inte mellan reform eller revolution, utan mellan revolution eller kontrarevolution. 

Ett misslyckande att greppa initiativet nu kommer att leda till att det glider in i våra fienders 

händer. 

Medan utsikten att besegra åtstramningspolitiken ligger framför oss, tillsammans med 

öppnandet av ett nytt stadium av socialistisk revolution, finns även risken för en kontra-

revolutionär utveckling som skulle försvaga arbetare överallt. 

Solidaritet med den grekiska revolutionen! 

För Europas förenade socialistiska stater! 

Avanti 

Grekland: Nej-segern är ett mandat för revolutionärt motstånd, inte 
fortsatta förhandlingar 

Kommunistiska Tendensen i SYRIZA 
Avanti 6/7 2015  

Den arbetarklassbaserade segern för ett NEJ i den grekiska folkomröstningen, med mer än 60 

% är en revolutionär händelse. Folket har gett ett mandat för ett revolutionärt motstånd och 

mot memorandumöverenskommelserna [det vill säga nedskärningarna]. Det är dags att 

nationalisera bankerna, avskriva skulden och störta memorandumet och den barbariska 

kapitalism som fött fram dem. 

Det  officiella resultatet visar en stor seger inom arbetarklassen för ett ”nej” i denna folk-

omröstning - 61,32 % för NEJ och 36,68 % för JA. Arbetarklassen, de fattiga, studenterna, 

arbetande och arbetslösa ungdomar, med center i landets progressiva områden, dess största 

städer, skickade ett meddelande av heroiskt motstånd mot den ”svarta fronten” bestående av 

trojkan och den grekiska härskande klassen. 

Faktumet att folkomröstningen genomfördes under allt annat än demokratiska villkor, med ett 

terroristiskt ekonomiskt krig från den ”svarta fronten” mot folket, stängda banker, obetalda 

arbetare och pensionärer, hot och utpressning från trojkans representanter och EU:s borgerliga 

politiska ledare, och en ständig hysterisk, provokativ propaganda från medierna, ger nej-

segern en revolutionär karaktär. 

Det är tydligt vilket mandat majoriteten har gett. Den ber regeringen att fortsätta vägra skriva 

under memorandumavtalen och för att vidta nödvändiga åtgärder för att stå upp emot, på ett 

segerrikt sätt, det klasskrig som trojkan och den grekiska kapitalistiska oligarkin för, vilket 

kommer att eskalera under de kommande timmarna och dagarna. 

Inom detta allmänna mandat, från imorgon måndag, får regeringen inte slösa någon mer tid på 

de lönlösa förhandlingarna med utpressarna - imperialismens ”institutioner”, som bara kan 

leda till olika varianter av memorandum. Den har en plikt att vidta nödvändiga radikala åtgär-

der. Bankerna måste omedelbart nationaliseras för att skydda små- och mellanstora sparares 

besparingar. Skulden, som är ”illegal” enligt parlamentets sanningskommission, måste av-

skrivas. En omfattande plan för det omedelbara avskaffandet av memorandumet och störtan-
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det av den brutala kapitalism som skapade den (se det program som föreslås av den 

Kommunistiska tendensen i Syriza) måste omedelbart genomföras, tillsammans med 

mobiliseringar av arbetarna och ungdomen, som tydligt visade den revolutionära stämningen i 

de fantastiska samlingarna på fredagen i Aten, men också med sin klassröst idag, som en 

garanti för sådana åtgärder. 

Den grekiska folkomröstningen: en örfil mot Trojkan – vad händer 
härnäst? 

Alan Woods  
Avanti 8/7 2015 

 

De grekiska väljarna har bestämt avvisat villkoren för ett internationellt räddnings-

paket. Söndagens folkomröstning var en örfil på eurozonens bankirer och kapitalister. 

Slutresultatet i folkomröstningen, publicerat av inrikesdepartementet, var 61,3 procent 

nej, mot 38,7 procent som röstade ja. De flesta förutspådde att ja-sidan skulle få en 

stadig bas på landsbygden, men det visade sig i slutändan vara felaktigt. 

Resultaten blev enligt följande: 

Nationella resultat med 100 procent av rösterna redovisade: 

Ja: 38,69 procent 

Antal röster: 2 245 537 

Nej: 61,31 procent 

Antal röster: 3 558 450 

Valdeltagande: 62,5 procent 

Public Issue publicerade en detaljerad analys av nej-rösterna baserat på ålder, kön, yrke, hur 

personen röstat i valet den 25 januari, och så vidare. Resultaten var mycket intressanta och 

visade nej-rösternas verkliga karaktär. Baserat på åldersgrupp är det tydligt att det var 

ungdomen som visade vägen: 

18-24: 85 procent 

25-34: 72,3 procent 

35-44: 67,4 procent 

45-54: 69,2 procent 

55-64: 59,4 procent 

65+: 44,9 procent 

När vi tittar på fördelningen inom yrken ser vi nej-rösternas klasskaraktär: 70,9 procent 

offentligt anställda och 71,3 procent av arbetstagarna inom den privata sektorn, samt 72,9 

procent av de arbetslösa, medan läkare, advokater och ingenjörer röstade ja, men med en 

mycket liten marginal. Även 85,2 procent av studenterna röstade nej. Omröstningen var även 



6 

 

klart vänster, med tanke på att 91 procent av dem som anser sig vara till vänster och 73,6 

procent av dem som ser sig som center-vänster stöttade nej-sidan. Bland dem som röstade på 

Syriza den 25 januari röstade 87,3 procent nej. Nästan lika många röstade nej bland KKE-

väljarna (86,9 procent) trots partiets linje om att kasta ogiltiga röster. 

Alla landets distrikt röstade nej men det var starkare i arbetarområdena, så som Piraeus B där 

över 72 procent röstade nej, med endast 27 procent för ja. I samma stadsdel, där KKE hade 

vunnit 8,19 procent i valet den 25 januari, var nu antalet ogiltiga röster endast 5,15 procent. 

Av landets 56 valkretsar vann nej-sidan varenda en, och i alla utom sju var det med en 

marginal på över 10 procentenheter, och i trettio var marginalen över 20 procentenheter. 

Detta var en stor seger framför allt för den grekiska arbetarklassen som har sett sin levnads-

standard förstöras av den brutala åtstramningspolitiken som förts i Grekland de senaste sex 

åren. Tidningen Efymerida ton Syntakton gjorde en analys av klassammansättningen på 

omröstningen i Aten. Den visar tydligt att nej-rösterna vann överväldigande i fattiga 

arbetarklassområden, medan ja-sidan i omröstningen endast hade en viss framgång i de rikare 

medelklassförorterna: 

”Valurnorna skickar ett starkt budskap från arbetarklassområdena i Aten, där nej vann med en 

överväldigande majoritet över ja. I de rika förorterna blev resultatet precis tvärtom. (...) 

Talande är att nej-sidan vann 79,20 procent i kommunen Agropyrgou, 77,22 procent i Phyli, 

76,64 procent i Perama, 75,25 procent i Acharnes, i kommunen Keratsini-Drapetsonas 72,84 

procent, i Nikaias-Agia Ioanni Renti 72,61 procent, i Agia Varvara 72,75 procent, i Elefsina 

71,88 procent, i Lafreotiki 71,81 procent, i Tafro 71,28 procent, i Aigaleo 70,68 procent och 

70,31 procent i Peristeri [alla är starka arbetarområden, många traditionella bastioner för 

KKE]. I de norra och södra förorterna [de borgerliga områdena] vann JA-sidan, i Ekali med 

84,62 procent, i Dionyso 69,78 procent, i Vouliagmeni 66,27 procent, i Kifisia 64,59 procent i 

Drosia 65,42 procent och 63,88 procent i Voula.” 

Folkomröstningen har förändrat stämningen i fabrikerna och på gatorna. Den har höjt 

arbetarnas kampvilja och stärkt deras självförtroende. Detta visades av de massmöten som 

ägde rum både före folkomröstningen och efter att resultatet blev tillkännagivet. 

Tusentals nej-väljare vällde ut på Syntagmatorget framför parlamentet i Aten för att fira i takt 

med att storleken på resultatet blev uppenbart, och viftade grekiska flaggor och skanderade 

”Nej, nej!” Medan nej-lägret firade, blev det kaos i ja-lägret. Detta är ett stort nederlag för 

trojkan och ytterligare ett horn i sidan på deras anhängare i Grekland. 

Antonis Samaras, som var ledare för högeroppositionspartiet Ny Demokrati och före detta 

premiärminister och kampanjade för ja-sidan, har nu avgått. Nyheten om hans avgång 

välkomnades med mer jubel av folkmassorna på Syntagmatorget. 

Dock kommer den euforiska stämningen inte att bli långvarig. Det finns fortfarande stora 

hinder att överkomma. De största och mest avgörande striderna ligger i framtiden. Och 

Grekland är nu djupt polariserat längs klasslinjer. Klyftan mellan klasserna vidgas till en 

oöverstiglig avgrund. Antagonismen mellan ja- och nej-lägren liknar på många sätt den 

extrema polarisering vi ser i Venezuela – det vill säga, det liknar en revolution. 

En ursinnig kampanj 

Denna seger var desto mer anmärkningsvärt med tanke på den ursinniga kampanjen från ja-

sidan, som inkluderade nästan alla grekiska medier, med stöd av eurozonens ledare, som 

använde alla sina politiska och finansiella muskler för att pressa det grekiska folket till att 

rösta ja. Ledarna för de europeiska institutionerna och IMF drev en kampanj med hot och 
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utpressning, där de öppet förespråkade ett regimskifte och sade åt grekerna hur de skulle 

rösta. 

Trojkan och dess allierade försökte vända denna folkomröstning till en omröstning för eller 

emot Europa, men massorna ignorerade propagandan, och i själva verket fick alla försök att 

pressa det grekiska folket till att rösta ja, bland annat genom att använda alla de gamla 

politikerna i sin kampanj, inklusive Papandreou och alla de senaste fem premiärministrarna, 

en motsatt effekt. Det sågs som en kränkande provokation och drev bara människor i större 

utsträckning mot ett nej. 

De politiska partier i Grekland som har kampanjat för ja, har haft ett faktiskt monopol när det 

gäller tillgång till media. Den överväldigande majoritet av pressen, liksom alla de privata tv-

kanalerna (som censurerade det enorma nej-mötet i måndags och bedrev en skräckkampanj), 

är i händerna på den grekiska kapitalistoligarkin. 

ECB tvingade bankerna att stänga under folkomröstningskampanjen. På fredagen publicerade 

Financial Times en artikel som sade att grekiska banker skulle ta 30 procent av värdet på alla 

insättningar över 8000 euro, vilket visade sig inte stämma. De grekiska cheferna använde alla 

möjliga smutsiga taktiker för att de skulle rösta ja, inklusive direkta hot mot arbetarna och att 

undanhålla deras löner, hota med avsked och så vidare. 

Det var i själva verket ett kuppförsök. Eurozonens ledare brydde sig inte om att dölja det 

faktum att deras mål var att använda vad de hoppades skulle vara en ja-majoritet till att tvinga 

Syriza-regeringen att avgå och ersätta den med en kompatibel ”regering för nationell enighet” 

som består av ”teknokrater” – det vill säga, av lydiga springpojkar. Denna kampanj kan bara 

beskrivas som ”terrorism”, för att citera Varoufakis. Men deras planer misslyckades. 

Resultatet har uppmuntrat arbetarna i Grekland. När allt kommer omkring, såg de ett tydligt 

försök att störta den valda regeringen, där det europeiska finanskapitalet tog sig an det 

grekiska folket direkt, och angav att förhandlingarna skulle kunna fortsätta bara om det var en 

”väsentlig” ja-majoritet i omröstningen. Det sågs som utpressning och folket svarade därefter. 

”Grekland har just undertecknat sitt eget självmordsbrev”, förutspådde Mujtaba Rahman, chef 

för europeisk analys på riskkonsultföretaget Eurasia Group ”Endast fransmännen kommer 

vilja rädda något från denna omröstning, men de kommer sannolikt inte att vinna debatten i 

eurogruppen.” 

Tsipras sade sent på söndagen i ett tv-sänt tal att grekerna hade röstat för ett ”solidariskt 

Europa och demokrati ... Från och med i morgon kommer Grekland att gå tillbaka till för-

handlingsbordet och vår främsta prioritering är att återinföra den finansiella stabiliteten i 

landet.” 

”Den här gången hamnar skulden på förhandlingsbordet” tillade han, och tillade att en 

bedömning av IMF, som publicerats denna vecka, ”bekräftar de grekiska åsikterna om att en 

omstrukturering av skulden är nödvändig.” 

Men dessa anmärkningar är alltför optimistiska. Resultatet från folkomröstningen kommer att 

få varningsklockor att ringa inom varje regering och kansli i Europa. Ett toppmöte för euro-

zonens ledare har sammankallats nu på tisdag. Och EU-tjänstemän har redan sagt att ett ”nej” 

skulle ses som ett direkt avvisande av samtal med fordringsägarna. 

Från början har Tsipras insisterat på att detta är ett mandat för förhandlingar. Men den tyska 

vice-talmannen Sigmar Gabriel – som för övrigt är socialdemokrat – har sagt: ”Tsipras har 

bränt sina sista broar.” Detta är knappast det språk som förväntas vid en förhandlingslösning! 

Gabriel fortsatte med att säga att förnyade förhandlingar med Grekland var ”svåra att 

föreställa sig.” 
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Han är inte ensam. Jeroen Dijsselbloem, som leder Eurozonens grupp av finansministrar, sade 

att folkomröstningen var ”mycket beklagligt för Greklands framtid.” Herr Tsipras och hans 

regering tog landet på en väg av ”bitter övergivenhet och hopplöshet”, sade han till tidningen 

Tagesspiegel. 

Grekiska banker håller på att få slut på pengar och kommer att behöva ytterligare en injektion 

av krisfonder från Europeiska centralbanken. För att förhindra att de grekiska bankerna 

kollapsar fullständigt – de har blivit dränerade under de senaste veckorna – måste en upp-

görelse med snarast göras med eurozonen. Men eurozonens chefer kommer att insistera på att 

införa hårda villkor som är helt i motsats till programmet som Tsipras slogs för, och vann 

valet med i januari förra året. 

Men de senaste två veckorna har spätt på det onda blodet mellan Atens regering och euro-

zonens ledare – särskilt tyskarna som håller i plånboken och är det land som bestämmer. 

Greklands finansminister Yanis Varoufakis överraskande avgång, var utan tvekan dikterad av 

Bryssel och Berlin som en förutsättning för nya samtal. De har inte förlåtit honom för att han 

kallade eurozonens översittartaktik för sitt rätta namn – ”terrorism”. De har uppenbarligen 

beslutat sig för att utesluta honom från förhandlingsbordet. Tsipras kan tro att detta kommer 

göra det lättare att nå en överenskommelse. Det kommer det inte. De senaste fem månadernas 

hela erfarenhet visar att alla eftergifter bara kommer stärka den andra sidans beslutsamhet. 

Samtidigt som bankerna har ont om pengar, rasar skatteintäkterna och den grekiska ekonomin 

har återigen hamnat i en lågkonjunktur, vilket gör en överenskommelse ännu svårare att nå. I 

söndags kväll, medan det grekiska folket firade sin seger, höll röster redan på att höjas i tyska 

bank- och handelscirklar om att nej-majoritetens omfattning innebar att Grekland skulle 

behöva kastas ut från euron. 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel kom överens i ett telefonsamtal med den franske 

presidenten Francois Hollande i söndags kväll om att ett toppmöte för eurozonens ledare bör 

hållas på tisdagen. Frankrikes Élyséepalats bekräftade att Merkel är på väg att resa till Paris 

för middag med Hollande i dag (måndag). 

Splittringar i Europa 

Den europeiska borgarklassen är splittrad mellan den hårda fraktionen, som främst är tyskar, 

som vill förödmjuka och krossa Syriza, och dem som förstår de farliga konsekvenserna av en 

sådan åtgärd. Detta skulle kunna framkalla en revolutionär revolt från de grekiska massorna. I 

denna mening var folkomröstningen en varning till dem. Den andra sidan kommer därför 

försöka använda den så kallat ”moderata” flygeln i Syriza. Detta skulle involvera något slags 

avtal. Men inte heller det skulle ändra någonting grundläggande för massorna. I själva verket 

sågs den kompromiss som Tsipras övervägde för bara en vecka sedan som en stor reträtt. 

Det finns tecken på en splittring i eurozonen. Frankrikes president Hollande lutar mot att göra 

eftergifter till grekerna och det gör även italienarna. Italiens utrikesminister Paolo Gentiloni 

twittrade: ”Nu är det rätt att försöka nå en överenskommelse igen. Men det finns ingen flykt 

från den grekiska labyrinten med ett Europa som är svagt och inte växer.” Belgiens finans-

minister sade att dörren var öppen för att återuppta samtalen med Grekland ”bokstavligen, 

inom timmar.” 

Benoît Cœuré, ledamot i styrelsen för ECB, antydde att man skulle kunna ge stöd till Grek-

land. Han sade på söndagen: ”I det nuvarande förhållandet av stor osäkerhet i Europa och 

världen, borde inte vår vilja att agera i denna fråga betvivlas.” Men den kommentaren var 

förmodligen bara en del av kampanjen för ett ja i omröstningen. Den borde inte tolkas bok-

stavligt. 
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I vilket fall som helst är det inte fransmännen utan tyskarna som beslutar om ECB:s agerande 

och de fortsätter vara oförsonliga. Enligt Der Spiegel, sammanfattade Merkel de senaste tre 

veckorna av desperata förhandlingar med att Tsipras var en ”hård och ideologisk” risktagare. 

Han ”kör sitt land in i väggen” och ”spelar roulette med ett helt land”, sade hon i ett privat 

möte med sina kristdemokrater under den senaste veckan, rapporterade tidningen. 

Händelser går mycket snabbare på den ekonomiska fronten än på det rättsliga och politiska 

området, och de kan nu avgöra resultatet. Det är inte troligt att grekiska banker kommer att 

öppna utan en ny tillförsel av pengar. Men detta kan bara komma från ECB, som ska 

diskutera den frågan idag måndag. 

Greklands senaste räddningspaket gick ut förra tisdagen och Grekland missade en betalning 

på 1,6 miljarder euro till IMF. Grekiska banker är i desperat behov av pengar för att rädda 

dem och den grekiska ekonomin. Men Europeiska centralbanken (ECB) inte är beredd att 

tillgodose detta. Bankerna (det vill säga, tyskarna) fruktar att de slänger bort pengarna om de 

tillför mer likviditet till grekiska banksystemet. Om det sker en statsbankrutt, vilket verkar 

sannolikt, kommer de grekiska bankerna inte kunna hålla sig flytande länge till. 

Europeiska centralbankens styrande råd skulle mötas denna eftermiddag (måndag) i Frankfurt. 

Där kommer de hårdhänta i gruppen, särskilt Jens Weidmann, ordförande för Bundesbank, 

argumentera för att Grekland är på väg mot en konkurs. Den 20 juli ska Grekland betala 3,5 

miljarder euro på en obligation som hålls av ECB. Om Aten, vilket verkar oundvikligt, ställer 

in betalningen på den obligationen, kan ECB komma till ett beslut om att skära av alla 

livlinor. 

Vad händer sedan? Den grekiska nationalbanken kan ge osäkrade lån till grekiska banker utan 

ECB:s tillstånd. Det skulle ses som liktydigt med att lämna euron. Eller kan den komma att 

skapa en ny valuta, som kanske eller kanske inte kommer kallas drachma. Den skulle då 

kunna användas för att finansiera grekiska banker och den grekiska ekonomin, men det skulle 

uttryckligen betyda Greklands utträde ur euron. 

Anledningen till den oförsonliga fientligheten från Merkel och de andra mot Grekland är inte i 

grund och botten en fråga om ekonomi. Det råder ingen tvekan om att om det var en 

högerregering i Aten istället för Syriza, skulle tyskarna hitta på något sätt att skaka fram lite 

pengar till de grekiska bankerna. 

Anledningen till att de inte kan tolerera Syriza och dess anti-nedskärningsprogram är att det 

ses som ett föredöme för andra vänster- och anti-nedskärningspartier och rörelser i andra delar 

av Europa. För ett tag sedan varnade The Economist för risken för ”åtstramningströtthet” från 

massornas sida. Det finns en gräns för hur mycket människor kan tolerera innan de rör sig i 

riktning mot öppen revolt. Grekland har redan passerat den kritiska punkten. Men andra 

länder, särskilt Spanien, Italien, Portugal och även Frankrike, går i samma riktning. 

Början på den grekiska revolutionen 

Syriza är nu mycket populära. Om de skulle utlysa val vid denna tidpunkt skulle de öka sina 

röster och kunna styra utan de Oberoende grekernas parlamentsledamöter, varav vissa gick 

över till ja-lägret innan folkomröstningen. Detta visar att den enda vägen framåt är att basera 

sig på massorna, och inte förlita sig på manövrar och diplomati i toppen. Om Tsipras försöker 

göra detta, kommer han fångas som en fluga i ett spindelnät. Den popularitet Syriza har skulle 

gå upp i rök och massornas besvikelse skulle bereda vägen för en högerregering. 

Syrizas ledare kommer att finna sig mellan två stora kvarnstenar. Å ena sidan de europeiska 

bankerna och kapitalisterna som kräver fler nedskärningar och åtstramningar som ett villkor 

för att frigöra några som helst pengar till grekiska banker. Å andra sidan är de grekiska 
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massorna entusiastiska och fast beslutna att gör motstånd mot alla försök att försöka få dem 

att betala för kapitalismens kris. 

Regeringstjänstemän insisterar fortfarande på att en avvisning av räddningspaketets villkor 

skulle stärka deras förhandlingsposition, och att de snabbt kan nå en uppgörelse om ny 

finansiering i återupptagna förhandlingar. Men en sådan förhandling kan bara börja när den 

grekiska sidan går med på ytterligare nedskärningar och åtstramningar. Tsipras har sagt: ”Jag 

har förstått att väljarna inte gett mig ett mandat mot Europa, utan ett mandat för en hållbar 

framtid.” Han varnade att det inte kommer finnas några ”enkla lösningar”. Vad betyder detta? 

Det får tiden avgöra... 

Om Tsipras gör några eftergifter överhuvudtaget till trojkan kommer han hamna i konflikt 

med arbetarklassen och gräsrötterna i Syriza. Den grekiska borgerligheten är i en så pass svag 

ställning att den inte har ett eget parti att förlita sig på. Deras enda hopp är att blåsa liv i en 

splittring mellan högerkanten och vänsterkanten i Syriza: mellan dem som stödjer mer ned-

skärningar och dem som står fast emot det. Trojkan kommer utan tvivel att försöka manövrera 

fram en splittring i Syriza, störta regeringen och installera en koalition av lydiga lakejer. Det 

är något som de grekiska arbetarna och ungdomarna måste kämpa mot med all sin kraft. 

Bibeln säger: ”Du kan inte tjäna två herrar, du kan inte tjäna både Gud och mammon.” Vi 

säger till kamrat Tsipras: Du kan inte tjäna två herrar, trojkan och det grekiska folket. Förr 

eller senare måste det komma till en brytning. Om Tsipras och Syrizas ledarskap ville, skulle 

de vara i stånd till att sätta igång en process som skulle leda till expropriering av bankerna och 

oligarkin. De skulle ha stöd hos de europeiska arbetarna, som sympatiserar med de grekiska 

arbetarna av hela sitt hjärta. 

Det är intressant att se hur folkomröstningen mobiliserade en väsentlig våg av solidaritet i 

hela Europa och utanför. Tusentals marscherade i flera demonstrationer i Barcelona, Madrid, 

Lissabon, Dublin, Paris och Bryssel (och mindre antal på andra ställen) där folkomröstningen 

med rätta ses som en omröstning om åtstramningar i hela Europa. Tusentals människor deltog 

i en irländsk protest i solidaritet med grekerna, som förespråkade ett nej i folkomröstningen. 

Särskilt slående var manifestationen i den irländska huvudstaden. Demonstranter i Dublin 

marscherade från centralbanken till Dáil (parlamentet) i vad de kallar ”en gemensam kamp 

mot åtstramning i båda länderna”. 

Joan Collins, som är parlamentsledamot för People before profit, sade ”Om Syriza-regeringen 

lyckas att få en skuld avskriven skulle det vara ett enorm prestigeförlust för regeringar i 

Europa. De vill strypa Syriza-rörelsen, och ersätta dem med teknokrater, samma människor 

som fört landet till sina knän. Så jag tror och hoppas att folket i Grekland skickar ett tydligt 

budskap på söndag.” 

Detta är internationalism i praktiken! Arbetare och ungdomar i Europa sluter upp bakom 

Grekland! Hur mycket mer entusiastiskt skulle inte de reagera om de såg att Syriza vidtog 

åtgärder för att störta bankirernas och kapitalisternas diktatur!? 

Mediatäckningen utanför Grekland var nästan lika usel som media i Grekland. Den påstått 

progressiva The Guardian skrev: ”Nej-röstandet stöddes av den hårda vänstern och den 

nyfascistiska högern i Grekland, medan den vanliga center-vänstern och mitten-högern 

kampanjade för ett ja.” Det faktum att Gyllende Gryning stödde nej-sidan är verkligen en 

anekdot. De hade i själva verket inget annat alternativ eftersom de har tappat mark under den 

senaste perioden, och att förespråka ett ja skulle ha knäckt dem totalt. 

Det är värt att påminna oss själva om att all media – och skamligt nog även de flesta vänster-

grupper – fram till nu har skrikit om ”det fascistiska hotet i Grekland”, vilket vi med rätta 
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förlöjligat. Nu ser vi den verkliga situationen, som är exakt den vi har sagt: Pendeln svänger 

åt vänster i Grekland, inte åt höger. Vad som står på dagordningen är inte fascism, utan en 

revolutionär utveckling. 

Styrkebalansen är nu mycket fördelaktig för den grekiska arbetarklassen. Men det behövs ett 

beslutsamt ledarskap! Anhängare av den Kommunistiska Tendensen i Syriza rapporterade att 

stämningen i nej-sidans demonstrationer och möten var revolutionär. Människor på mötes-

områdena kände att de deltog i en revolution. En rapport från den brittiska socialisten Kevin 

Ovenden i Aten, berättar om diskussioner från ett sjukhus: ”Vi borde omringa stadshuset i 

Aten tills Giorgos Kaminis avgår.” Kaminis är en center-vänsterpolitiker som hjälpte ja-

kampanjen, och många misstänker att han har missbrukat kommunala anläggningar för att 

göra det. 

Han försökte använda sin makt till att avbryta två torgmöten på Syntagmatorget i fredags 

kväll. Sjukhusets dörrvakt fortsätter: ”Han var en del av statskuppen. En av de viktigaste 

konspiratörerna. Förräderi! Vi vet vad som händer med förrädare.” Han rapporterade även 

från ERT, ett statligt ägt tv-bolag, som stängdes av den förra regeringen men som öppnats på 

nytt av Syriza, men med en Pasok direktör som ledare. En arbetare där sade: ”Kan inte vänta 

till att vara på jobbet i morgon. Vi får se vem som styr stället nu!” 

Denna slags stämning skulle kunna indikera att denna anmärkningsvärda folkomröstning i 

framtiden kan komma att ses som början på den grekiska revolutionen, vilket i sin tur skulle 

vara början på en europeisk revolution. 

London, den 6 juli 2015. 

Flamman 

Det grekiska dramat måste få ett slut 

Anna Herdy 
Flamman 7/7 2015  

Det grekiska folket valde demokratin trots osäkra och omvälvande tider i Europa.  

Det är sannerligen omvälvande tider vi lever i. Premiärminister Alexis Tsipras som genom en 

folkomröstning gav grekerna reellt inflytande över sin framtid står mot EU-ledare som kramp-

aktigt håller sig fast vid politiska lösningar som inte någonstans visat sig värna varken ekono-

min eller de människor som bär upp den. Nej-sidan jublade i söndags efter en stor seger, och 

de firade med rätta. Men vinsten är inte hemma än. Nu fortsätter förhandlingarna, osäkerheten 

inför framtiden och pengarna är snart helt slut. Är det vi nu bevittnar den slutgiltiga spiken i 

kistan för eurosamarbetet? Går Europa in i en något mer demokratisk fas i historien? 

Att 60 procent ställde sig bakom regeringens linje i folkomröstningen är ett styrkebevis. 

Alexis Tsipras har fått ett betydligt starkare mandat i förhandlingarna med de så kallade 

institutionerna. Den kände ekonomipristagaren Paul Krugman skrev på måndagen efter 

folkomröstningen att det inte bara är Tsipras som är vinnare utan hela Europa, för ”demokrati 

betyder mer än någon valutaunion”. Det är naturligtvis sant. Rösterna från Grekland berättar 

att man är stolt och glad över att man vågade säga ifrån, att man inte köpte EU-ledarnas 

propaganda, utan sade ”oxi”, alltså nej, till mer åtstramningspolitik. Detta är avgörande inte 

bara för den grekiska vänstern, utan också för den moderna vänstern runt om i hela Europa.  

För att kunna förvalta mandatet regeringen fått, av betydligt fler greker än Syrizas egna 

väljare, valde dessutom Alexis Tsipras av byta ut sin finansminister, Yanis Varoufakis. I sin 

egen blogg skriver Varoufakis att vänstern har för vana att agera kollektivt och att det viktiga 

inte är att han innehar posten utan att målet är större – framgång för Grekland. Det är att visa 



12 

 

ledarskap! Pittbull-strategin som fått illustreras av en frispråkig och fullständigt ärlig 

Varoufakis måste nu bytas ut. In kommer Euklidis Tsakalotos, tidigare biträdande utrikes-

minister i Tsipras regering, ekonom även han, som utbildat sig vid universitetet i Oxford. Vad 

för slags strategi som han kommer få personifiera, återstår att se. Förhoppningsvis en som inte 

bara får agera motstånd mot EU-högerns kraftfulla propagandaapparat.  

I skrivande stund förhandlas det igen, om nya överenskommelser och premisserna för fortsatta 

förhandlingar. Den 20 juli kommer bli ett i raden av ödesdatum för den grekiska regeringen. 

Då går betalningstiden ut för de stora lånen som Grekland har till europeiska centralbanken ut. 

Om Grekland inte kommer överens med ECB innan dess är pengarna slut och närmast till 

hands ligger ett grekiskt utträde ur eurozonen. Som den här ledarsidan tidigare konstaterat är 

det inte nödvändigtvis något som slutar i katastrof, men det är inte heller en lätt sak. 

Opinionen för att stanna kvar i den europeiska gemenskapen är stark. Det handlar om kulturell 

tillhörighet och identitet. Om man inte är en del av Europa, vad är man då? Vid en eventuell 

Grexit krävs ett ledarskap som kan gjuta ytterligare mod i ett folk som lidit nog.  

I och med folkomröstningen ökade polariseringen mellan nej- och ja-sägarna, och detta i ett 

land där ”dikotomin ja eller nej väcker smärtsamma associationer i en nation som har 

inbördeskriget i sitt dna”, som Alexandra Pascalidou skickligt beskrev i DN (5/7). Även om 

Alexis Tsipras har enorma uppgifter framför sig på EU-nivå, så får han inte glömma bort den 

inrikespolitiska arenan. Vill han fortsatt leda en av Europas få vänsterregeringar måste det 

komma resultat som betyder att folk märker att det vänder, att den grekiska ekonomins 

depression avtar och åter kravlar sig upp.  

OXI kommer för lång tid framöver vara ordet som symboliserar när det grekiska folket valde 

Greklands värdighet och demokrati framför teknokraternas omänskliga åtstramningar. Låt oss 

hoppas att folkomröstningen var början på slutet för det grekiska dramat.  

Internationalen 

Ett demokratiskt alternativ för ett sjunkande Europa? 

Ledare  
Internationalen 9/7 2015 

När sovjetiska stridsvagnar rullade in i Budapest 1956 sporrades motståndet av tron på att 

väst skulle ingripa till försvar för den nyvunna ungerska demokratin (inte minst eftersom 

CIA-styrda Radio Free Europe lovade ett NATO-ingripande). Precis som ungrarna den 

gången tvingades erfara Västeuropas bristande tro på de ideal de sade sig representera står nu 

det grekiska folket inför hela eurozonens fruktan för verklig demokrati. Försvaret av de 

europeiska värdena har sedan länge lämnat den politiska dagordningen. 

Det är förstås ett kreativt urval av vad som kan sägas vara de europeiska värdena. 

Kontinenten har som bekant givit upphov till lika många globala plågor, som den stått för 

demokrati och progressivitet. Ändå finns det en djup giltighet i det tal om Grekland som 

försvarare av det gemensamma demokratiska Europa som vi kunnat höra från Syriza sedan 

förra söndagens valseger. Hur sömlöst gick inte Europa från att vara demokratins och 

välfärdsreformernas kontinent till att styras av överstatliga byråkrater och storföretag? Det en 

gång så stolt liberala medieetablissemanget ser idag på folkomröstningar med i bästa fall 

bekymrade pannveck, i värsta fall rent förakt. Länder kan numera styras av teknokrater 

tillsatta ovanifrån och för detta mötas av glada tillrop om ansvarstagande från ledarsidor 

kontinenten över. Martin Schulz, EU-parlamentets ordförande och representant för en helt 

rotlös europeisk socialdemokrati, förespråkade innan det grekiska valet helt öppet regeringen 

Tsipras avgång och tillsättandet av en teknokratregering. 
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Samtidigt tycks unionens tidigare så självsäkra ledare nu vackla. Att grexit förelåg som ett 

verkligt alternativ tycks inte tidigare ha förespeglat dem och till och med Europeiska 

kommissionens mörkblå ordförande, Jean-Claude Juncker, har luftat behovet att sänka den 

egna svansföringen en aning. Ingen vet vilka kedjereaktioner som är på väg att sättas igång. 

Men mot dem som fruktar att en grexit kan kosta hela EU-zonen lika mycket som det kan 

kosta grekerna själva står en majoritet för den fortsatta alternativlösheten. 

Grekland visar nu på ett annat öde än den allhärskande marknadens. Det finns ett alternativt 

Europa bakom åtstramningsmurarna och om Grekland tillåts sköta sina egna affärer finns den 

reella möjligheten att de går i bräschen för en helt ny politisk dagordning. EU-eliten är beredd 

att slita Europa i stycken för att få igenom sin vilja; det finns inget alternativ – det får inte 

finnas några alternativ. 

Det europeiska etablissemanget tycks inte redo att inse vad som står på spel och det alterna-

tiva Europas krafter är ännu inte starka nog att utgöra några starka allierade. Detta lämnar 

Grekland i en oerhört besvärlig sits. Kanske måste landet lämna Eurons sociala slukhål för ett 

öde utanför den gemensamma valutan. I så fall står det klart bortom alla tvivel att en grexit 

tvångsframkallades av en ideologiskt bankrutt ekonomisk elit. 

I väntan på att fler progressiva rörelser skall ta ansvaret och makten över sina länders 

förödda ekonomier står Grekland i allt väsentligt ensamt. Inga metoder att vinna tid och 

resurser kan i ett sådant läge dömas allt för hårt. 

Folkets regering eller marknadens 

UTTALANDE från Podemos 
Internationalen 2/7 2015 

Med tanke på situationens enorma allvar i Grekland till följd av att Eurogruppen 

avbröt förhandlingarna vill Podemos meddela följande: 

1. I måndags lade den grekiska regeringen fram ett förslag till Eurogruppen som innehöll stora 

eftergifter och som togs emot samstämmigt som förnuftiga och framkomliga. De internatio-

nella långivarna, under ledning av IMF, har inte gått med på att Grekland ska få betala sina 

skulder genom högre skatter på stora grekiska förmögenheter, såsom Syrizaregeringen har 

föreslagit. IMF och dess kompanjoner har istället krävt att den grekiska regeringen ska betala 

sina skulder genom att höja momsen på baslivsmedel och genom att sänka pensioner. Trojkan 

kräver återbetalning, men bara om den betalas med pengar från de fattigaste grekiska famil-

jerna. Istället för en omstrukturering av skulden och en investeringsplan för att återuppliva 

ekonomin, vill de fortsätta att sänka lönerna och höja priset på elektricitet för familjer. I ett 

försök att bevisa att det inte finns något alternativ till åtstramning, vill fordringsägarna ålägga 

Grekland samma åtgärder som har lett landet till en katastrof. Att fortsätta strypa den grekiska 

ekonomin är just vad man inte ska göra om man vill förhindra kvävning. 

2. Inför borgenärernas ultimatum och utpressning har den grekiska regeringen reagerat 

exemplariskt: man har gett ordet till medborgarna så att de på ett demokratiskt och suveränt 

sätt kan besluta om sin egen framtid. Till skillnad från vad Spaniens regering gjorde 2011 och 

2012 har den grekiska regeringen vägrat bryta mot det folkliga mandatet man fick i val-

urnorna i januari förra året. Alla försök att tvinga, skrämma och påverka folkomröstningen 

från icke folkvalda makter, särskilt den Europeiska centralbanken som är redo att strypa det 

grekiska finansiella systemet för att påverka folkomröstningen, utgör ett flagrant och oaccep-

tabelt brott mot den demokratiska principen. Europa utan demokrati är inte Europa, och alla 

demokratiskt sinnade borde vara överens om att radikalt fördöma sådana inblandningar och 

påtryckningar. Det finns ingen demokrati om de som styr inte ställer upp i val. 
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3. Med sin omedgörlighet har borgenärerna visat att deras främsta intresse inte är att lösa den 

grekiska skuldkrisen utan att underkuva och störta den demokratiskt folkvalda regeringen, för 

att på så sätt påvisa att det inte finns något alternativ. Deras blindhet är sådan att de är villiga 

att riskera själva det finansiella systemets integritet och stabilitet, liksom hela det europeiska 

projektet och utsätta det för spekulativa attacker som i slutändan kommer att drabba andra 

länder och deras medborgare. Vi kommer inte att tröttna på att upprepa det; det är de som är 

ansvariga för denna katastrof. 

4. Syriza är inte ansvarigt för den enorma ekonomiska krisen som drabbar Grekland. Det var 

Ny demokratis och PASOK:s regeringar, PP:s och PSOE:s allierade, som förfalskade konton 

och lämnade landets suveränitet över till trojkan och överlämnade en ekonomisk och social 

katastrof till Syrizas regering vilken är både nödvändigt och brådskande att vända. 

5. Många internationella aktörer (Frankrike, Italien, USA) har avgränsat sig från fordrings-

ägarnas dogmatism och hundratusentals människor över hela världen har uttryckt sin solida-

ritet med det grekiska folket till försvar av den demokratiska principen. Vi kräver att den 

spanska regeringen och de europeiska institutionerna respekterar det grekiska folkets suverä-

nitet och värdighet. Vi kräver att man säkerställer att folkomröstningen äger rum i full frihet 

och normalitet och vi kräver att man respekterar det grekiska folkets demokratiska vilja och 

deras grundläggande rättigheter som systematiskt kränkts under de långa åren av åtstramning. 

I Europa finns idag två motsatta läger: åtstramning och demokrati, folkets regering eller 

marknadernas och deras icke valda makter. Vi är för demokrati. Vi ställer oss på det grekiska 

folkets sida. 

Podemos nationella ledning 

Översättning: Alex Fuentes 
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Samhället eller församlingen 

Göte Kildén  
Internationalen 9/7 2015 

Grekiskan, och då i synnerhet den klassiska grekiskan, är ett mer arkaiskt eller ur-

sprungligt indoeuropeiskt språk än de stora språkfamiljerna i Europa. Men, natten till 

den 6:e juli, lärde sig ändå en hel del svenskar åtminstone ett ord på grekiska. Nej heter 

”Oxi”! 

Det gjorde också Europas ekonomiska och politiska eliter. Folkomröstningen i Grekland blev 

en svidande förlust för EU, ECB och IMF och därför i grunden inte bara ett nederlag utan 

också en ren förnedring av finansvärlden och deras politiska hantlangare, alltifrån Anders 

Borg, Stefan Löfven över till Angela Merkel och François Hollande. Europas hela mass-

mediaindustri, alla stora TV-kanaler och tidningsdrakar med sina miljardresurser, räckte inte 

till för att ta kål på det grekiska folkets vrede – och dess värdighet. Trojkan, eller ”institutio-

nerna”, är också väl medvetna om att även många av dem som röstade ja är oerhört förbittrade 

på den ekonomiska tortyr som så länge plågat landet. 

I ett lite längre tidsspann är kanske eliternas politiska nederlag till och med viktigare än 

själva segern i Grekland. Inte minst är framgången viktig för andra sociala och politiska 

vänsterrörelser i Europa, exempelvis spanska Podemos. Den sporrar naturligtvis dem lite extra 

och i det långa loppet vet vi att inget enskilt land i Europa, vare sig Grekland eller Sverige, 

kan segra på egen hand. 

Säkert funderar i dag också många medlemmar i Greklands Kommunistiska Parti (KKE) på 

vad ett så rungande Oxi betyder. KKE har sina rötter ända tillbaka till 1918, arvtagare till det 

då grundade Greklands Socialistiska Arbetarparti. Ett arv med många stolta minnen – men 

också med många avskyvärda svek. Partiet har i dag ett stort inflytande på många arbets-

platser och även i studentrörelsen. Man besitter en stor organisatorisk styrka, håller sig till och 

med en egen TV-kanal. I parlamentsvalet 2015 fick man 338 138 röster eller 4,7 procent av de 

röstande. Partiet ingår även i ledningsgruppen för det årliga Internationella kommunistiska 

seminariet. En sammanslutning av 49 partier i Europa och på en del andra håll i världen. 

Ideologiskt närstående men inte identiska politiska grupperingar. I ledningsgruppen ingår 

även svenska Kommunistiska Partiet (med tidningen Proletären). 

Tveklöst är KKE i dag Europas mest sekteristiska vänsterparti. I mångt och mycket en fossil. 

Trots en stor närvaro på många arbetsplatser är partiet politiskt oerhört isolerat. Som för 

många andra sekter är det självvalt. Vi såg i helgen en nordisk samling på Friends Arena i 

Stockholm med 50 000(!) församlingsmedlemmar från Jehovas Vittnen. Verkligen häpnads-

väckande. Med så stora uppoffrande skaror i sina led borde rörelsen ha ett massinflytande i 

våra samhällen. Men intet märks av detta. Den religiösa sekten styr sina medlemmar, lär dem 

att inte ha nära kontakt med andra. Att bara missionera, inte komma inunder huden på 

varandra vid möten människa till människa. Skälet är uppenbart, kyrkans överstepräster är 

rädda för att de trogna församlingsmedlemmarna ska tappa tron. Absolut utan jämförelser i 

övrigt, religiösa rörelser och politiska dito har olika bevekelsegrunder, så finns ändå samma 

rädsla för kontakter med andra hos KKE och andra politiska rörelser med mer eller mindre 

sekteristiska drag. Det gemensamma är just beröringsskräcken. KKE, eller för den delen KP i 

Sverige, vill inte att de egna medlemmarna ska diskutera och vara tillsammans i gemensamma 

rörelsearbeten. Risken finns att de kan influeras av andra. Det viktiga är att till varje pris hålla 

fast vid principerna. Jehovas medlemmar får inte arbeta fackligt, det är ”en synd mot Gud”. 

KP:s medlemmar får gå på fackmöten och agitera för arbetarkrav bland sina egna arbets-

kamrater, men inte ta fackliga förtroendeuppdrag, ”då kan de inte leda vilda strejker och 
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kommer därför att integreras i den fackliga apparaten”. Grekiska KKE organiserar sina egna 

fackföreningar. I praktiken inga öppna klassorganisationer utan partiets egna fronter. 

Inför folkomröstningen ställdes KKE inför ett dilemma. Skulle partiet delta gemensamt med 

andra i arbetarklass- och ungdomsrörelsen för ett nej? 

Visst, där fanns och finns många tveksamheter till hur Syrizas majoritet spelade och spelar 

sina kort. Syriza är en sorts politisk komposit. Där finns både socialdemokraterna och genom-

tänkta revolutionära socialister. 

Men oavsett graden av tveksamheter i partiets praktik och hur man värderar dessa är det 

uppenbart att Syriza inte är ett odemokratiskt parti styrt av tunga betonghäckar i en trög 

byråkrati sammanvuxen med stat och kapital. Det är ett parti som inspirerar massrörelsen och 

vars ledning är känslig för vart massrörelsen går. 

Oavsett hur man bedömer ledningens taktik, brottas den med grundproblemet att Greklands 

befolkning vill få ett stopp på trojkans utpressning samtidigt som den vill vara kvar i euron. 

Syriza har lett och leder en konfrontation inte bara med den grekiska borgarklassen utan än 

mer med Europas samlade ekonomiska och politiska eliter. Det är Syrizas politiska initiativ 

som alstrat den oerhörda energin bakom storsegern över Europas ledande kapitalister.  

För alla som ville se var det uppenbart att det var en klasstrid som handlade om politik och 

inte ekonomi. En klarsyn som delades av Proletärens skribent, August Eliasson: ”för EU 

(gäller det) att skoningslöst slå ned på varje försök att föra en annan politik än den dikterade 

nedskärningspolitiken”. 

Men broderpartiet i Grekland, KKE, kapade alla band med nejkampanjen. Förevändningen 

var uppfattningen att i sista hand lämnade de bägge alternativ som stod till buds vägen öppen 

för fortsatt utpressning från trojkan, för en fortsatt kapitalism. Likt en törstig, blind tok som 

vandrar ut i öknen på jakt efter vatten, tryckte partiet upp egna valsedlar med ett nej till bägge 

alternativen. Valsedlar där slutorden skulle ge ”de principfasta kommunisterna” något att 

hålla sig fast vid: ”Socialisera monopolen; Arbetar- och folkmakt”. 

Vid folkomröstningen om euron i Sverige stod ett enkelt ja mot ett enkelt nej. Om vi nu 

hypotetiskt tänker oss att KPMLr på den tiden tryckt upp egna valsedelar med ett Nej plus en 

ramsa om Arbetarmakt, vilka sedan kasserats i rösträkningen, hade detta visat på ett gott 

taktiskt politiskt handlag? 

Säkert går diskussionens vågor nu höga inom grekiska KKE. Partiets ledning såg till att med-

lemmarna slapp beröra andra politiska människor i en gemensam kampanj. Men till vilket 

pris? 

Offensiv 

Grekiskt nej skakar EU-eliten 

Xekinima (CWI Grekland) 
Offensiv 7/7 2015 

Söndagens grekiska folkomröstning den 5 juli innebar att arbetarklassen gav ett kraft-

fullt svar mot Trojkans (EU, Europeiska centralbanken ECB och Internationella 

valutafonden IMF) utpressning för att försöka tvinga grekerna att acceptera ytterligare 

åtstramningar. 

61,5 procent röstade nej till Trojkans krav och endast 38,5 procent röstade ja, trots den 

massiva propagandakampanjen för en ja-röst från etablissemanget. 85 procent av de 

unga och 71 procent av arbetarna röstade nej. 
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Xekinima (CWI i Grekland) drev en energisk kampanj för ett nej, delade ut 100 000 

flygblad och sålde 2 700 nummer av sin tidning på blott fem dagar samt deltog aktivt 

med dussintals banderoller i nej-demonstrationerna. Här följer en förkortad version av 

Xekinimas uttalande efter folkomröstningen. 

På ena sidan stod arbetare, arbetslösa, fattiga och ungdomar. På andra sidan den grekiska 

härskande klassen och dess massmedier, tillsammans med Trojkans representanter. Ja-sidan 

överträffade alla tidigare excesser av reaktionär och lögnaktig propaganda. 

Den härskande klassen globalt följde upp och försökte terrorisera grekerna för att få dem att 

rösta ja.Men den grekiska arbetarklassen svarade med ett öronbedövande budskap: Vi är inte 

rädda för er och vi kommer inte att böja ner våra huvuden! 

Nej-resultatet var ett tydligt klassbaserat nej. Det var grekiska arbetare och de fattiga samt 

skikt av medelklassen som röstade nej, mot de rikas och kapitalisternas ja. 

Nej-rösten representerade också åsikten och hoppet hos miljoner arbetare över hela Europa 

som bidrog med kraft och inspirerades själva i sin kamp mot de egna härskande klasserna. Det 

hölls 250 demonstrationer över Europa under de tre dagarna inför folkomröstningen i 

solidaritet med de grekiska arbetarna. 

Den grekiska arbetarklassens nej sänder ett kraftfullt budskap om motstånd över Europa 

och hela världen, precis som rörelserna i Latinamerika har gjort under tidigare år. Nej-segern 

är kopplad till en omfattande politisk utveckling – en radikalisering av unga och arbetare – 

som påminner om den vi nyligen har sett i länder som Spanien, Irland och USA. 

Söndagens valresultat ger kraft åt arbetarkampen i Europa och internationellt och kan bidra 

till formeringen av nya politiska vänsteralternativ. Syriza har aldrig haft så starkt stöd som 

tiden kring folkomröstningen. Till slut tog regeringen ”förhandlingarna” och kampen mot 

Trojkan ut i offentligheten. 

Men Syrizaregeringen måste också notera söndagens resultat. Före folkomröstningen gjorde 

den oacceptabla eftergifter till Trojkan. Den gick med på nedskärningar på motsvarande 74,8 

miljarder kronor (över 18 månader) för att nå en kompromiss med det grekiska och 

europeiska folkets fiender. 

Efter den ena reträtten efter den andra förstod till slut den grekiska regeringen att Trojkans 

mål var att förödmjuka och förlöjliga Syriza och fälla regeringen. Först då vände sig 

regeringen till det grekiska folket för stöd. Självklart försvarade de grekiska arbetarna 

regeringen i denna strid. 

Kommer regeringen att svara upp till grekernas förväntningar efter jordskredssegern för nej? 

Eller kommer den att fortsätta ha illusioner om dess så kallade ”partners”? Kommer Syriza att 

stå fast vid det grekiska folkets tydliga nej-mandat genom att vägra att överge sina vallöften 

eller kommer regeringen att acceptera ytterligare nedskärningar för att få stanna kvar i 

eurozonen? 

Sanningen är att Syriza inte kan leva upp till sina vallöften inom ramen för kapitalismen och 

eurozonen. I slutspurten av folkomröstningen visade regeringens europeiska ”partners” sin 

verkligt grymma, inhumana och cyniska karaktär. Tror Syrizaledarna att dessa ”partners” 

plötsligt  kommer att förändras och bli lyhörda inför det grekiska folkets nöd? 

Tror premiärminister Tsipras att han kommer att tillfredsställa Trojkan genom att 

sammankalla en nationalförsamling bestående av de etablerade partiernas ledare och genom 

att avskeda finansministern Varoufakis (för att långivarna krävde det direkt efter 

folkomröstningen)? 



18 

 

Nej, Trojkan kommer inte att nöja sig! Däremot kommer Tsipras att sända negativa och 

förvirrande signaler och göra många greker som kämpade hårt för ett nej besvikna. Dessa 

arbetare och unga stred mot långivarna och åtstramningarna och inte för euron, vilket den 

härskande klassen och betydande delar av Syrizaledningen hävdar. 

Om den grekiska regeringen försöker att sluta ett nytt avtal och tillfredsställa Trojkan kommer 

den att vända ryggen mot det grekiska folkets mäktiga nej-deklarationen. Regeringen har 

ingen rätt eller mandat att ta något sådant beslut! ■ 

 

Xekinima uppmanar Syriza att hålla sig till sina vallöften mot nedskärningar och för att anta 

ett socialistiskt program. 

Det innebär en vägran att betala skulderna, kapitalkontroll, statligt monopol över 

utrikeshandeln, förstatligandet av banksektorn och 

storföretagen under demokratisk arbetarkontroll och -styre, återställning av åtstramningarnas 

konsekvenser, arbete åt alla med en lön som går att leva på, gratis och högkvalitativ sjukvård, 

utbildning och annan välfärd. 

En planering av ekonomin efter folkets behov – en socialistisk omorganisering av samhället – 

skulle innebära slutet för ekonomiska kriser, fattigdom, arbetslöshet och utvandring på grund 

av nöd. 

För att uppnå detta krävs bygget av oberoende arbetarpolitik inom och utanför Syriza. Efter 

förra veckans enorma nej-demonstrationer behövs en fortsättning och fördjupning av 

arbetarklassens aktiva deltagande i kampen mot Trojkan och för ett socialistiskt alternativ. 

Detta betyder upprättandet av folkförsamlingar och aktionskommittéer på arbetsplatser och i 

bostadsområden. 

Arbetare och ungdomar över hela Europa uppmanas att bekämpa åtstramningspolitiken – för 

ett socialistiskt Europa. 

Proletären 

Grekland och den kommunistiska taktiken 

Ledare 
Proletären 8/7 2015  

Det grekiska folkets svar i söndagens folkomröstning blev ett rungande nej. Segermarginalen 

på över 20 procentenheter överträffade de flesta bedömningar och är ett välbehövligt och 

kraftfullt svar på EU-elitens hot och folkföraktande propaganda. Lika glädjande och hoppfullt 

är att det var arbetarklassen och inte minst ungdomen som bar fram det otvetydiga nejet. 

Med det sagt måste också sägas att nejet trots allt inte innebär den omvälvning som en del, 

inte minst på vänsterkanten, vill framställa det som.  

Givetvis är det positivt att det grekiska folket än en gång visar att de inte låter sig kuvas, men 

folkomröstningens resultat innebär i praktiken endast en återgång till förhandlingsbordet för 

att diskutera fortsatta nödlån, förhoppningsvis med något mindre folkfientliga motkrav från 

EU:s, Europeiska  

Centralbankens och IMF:s sida. Vad resultatet av dessa förhandlingar kommer att bli och om 

det i slutändan innebär några förbättringar för den grekiska arbetarklassen och ungdomen är 

än så länge skrivet i stjärnorna.  
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Men framtiden börjar som regel med ett nej, en vägran att acceptera den politik som den 

härskande klassen och dess politiker påtvingar vanligt folk. Det massiva grekiska nejet är ett 

bra mycket bättre utgångsläge än om EU-eliten hade lyckats skrämma och hota sig till ett ja. 

 

 

Inför folkomröstningen fanns delade meningar om det rätta i att utlysa en folkomröst-

ning. De liberala klagosångerna om att folket inte förstår sitt eget bästa kan vi lämna 

därhän. Folket är som regel klokare än de folkvalda, vilket inte minst EU:s och EMU:s 

historia bär tydligt vittne om.  

Lika hycklande är de moraliska pekpinnarna att man måste ta ansvar för sina skulder när det 

gång efter annan framförs av en ekonomisk och politisk elit som strött hundratals miljarder 

över storbanker och finansinstitut.  

Det personliga ansvaret att betala tillbaka gäller uppenbart endast när notan skickas till 

arbetarklassen att betala genom försämrad välfärd och sänkta löner, pensioner och 

ersättningar.  

På samma sätt måste kritiken avfärdas från till exempel socialdemokraten Kent 

Härstedt, som menar att en snabbt inkallad folkomröstning är problematisk ur 

demokratisk synvinkel. Hela EU bygger på tanken att flytta makten från folket för att 

kunna genomdriva de europeiska kapitalisternas klasskrig uppifrån utan demokratisk 

inblandning. De få gånger som folk i de olika länderna har tillfrågats har de ofta sagt 

nej till både nya fördrag och valutaunioner, vilket inte på något sätt har fått EU-eliten 

att ändra inriktning, istället har de stärkts i sin uppfattning att folket inte ska tillfrågas 

utan istället köras över.  

Men det finns även en kritik mot folkomröstningen från vänster, från det grekiska kommunist-

partiet KKE som menar att folkomröstningen inte alls handlar om ett ja eller nej till åtstram-

ningspolitiken. KKE menar att ett nej till Trojkans utpressningsbud i själva verket var ett ja 

till Syrizas eget förslag som även detta innefattar kraftiga försämringar för arbetarklassen och 

vanligt folk.  
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Redan när frågan om folkomröstningen behandlades i det grekiska parlamentet krävde KKE 

istället att folket skulle få ta ställning till ett grekiskt utträde ur EU samt frågan om att riva 

upp hela uppgörelsen med trojkan och de lagar som dessa uppgörelser gett upphov till.  

När KKE:s förslag röstades ner uppmanade de grekiska kommunisterna folket att säga nej till 

såväl Trojkans som regeringens politik genom att istället lägga en lapp i valurnorna som 

kräver att Grekland omgående ska lämna EU. 

Det är en hårdför linje som i princip är riktig. Så länge Grekland, eller för den delen 

Sverige, är med i EU är det fortsatt folkfientlig högerpolitik som gäller. I ett kapita-

listiskt land blir varje regering en förvaltare av kapitalismen, oavsett vilka löften eller 

förhoppningar regeringspartierna har innan de intar regeringsmakten.  

En arbetarpolitik och vänsterpolitik kan endast drivas i motsättning till kapitalismens intressen 

och för att lyckas med detta krävs mobilisering underifrån. Det krävs en klasskamp som vågar 

bryta med kapitalismens ramar och som sätter som mål att avskaffa det nuvarande systemet 

och ersätter det med en socialistiskt system byggt på arbetarklassens makt och intresse, på 

planering, gemensamt ägande och behovs-produktion. 

I det långa loppet är det endast så den nuvarande kapitalistiska krisen kan bekämpas. Detta är 

KKE:s inställning och deras ställning i Grekland är imponerande och deras inriktning på att 

mobilisera arbetar-klassen till utomparlamentarisk kamp är värd all respekt.  

Men princippolitik är en sak. Hur princippolitiken ska omsättas i taktisk revolutionär 

klasspolitik är en betydligt svårare nöt att knäcka.  

Att Syriza är ett kompromissvilligt och parlamentariskt inriktat parti och att i varje fall dess 

ledning har som målsättning att rädda Grekland kvar i både EU och euron, och givetvis även 

rädda kapitalismen i Grekland, råder det ingen tvekan om. Hur långt Alexis Tsipras är beredd 

att kompromissa för att uppnå detta mål återstår att se, under sina första sex månader vid 

makten har han visat att han är beredd att backa på mycket.  

Som redan den svenska arbetarrörelsens pionjär August Palm konstaterade ”kommer man 

först in på kompromissens glidande plan, så är det inte gott att stanna, utan man glider allt 

längre ut i kompromissens gungfly, vari mer än en har omkommit.” 

Man bör med andra ord inte ha några illusioner om Tsipras och den nuvarande grekiska 

regeringen. Men kommunistisk taktik handlar inte främst om hur man ska analysera andra 

partier, utan hur man ska förhålla sig till arbetarklassen och folkflertalet. Hur ska ett kommu-

nistiskt parti agera för att vinna inflytande, för att på bästa sätt avslöja reformismen, få 

arbetarklassen att närma sig kommunisternas ståndpunkt och förhindra att kommunisterna 

isoleras och därmed lämnar öppet för reaktionens attacker. 

Det är uppenbart att majoriteten av den grekiska arbetarklassen fortfarande hoppas att 

problemen går att lösa utan att lämna EU, eller i varje fall att Syriza i regeringsställning och 

vid förhandlingsbordet i Bryssel kommer att innebära lättnader och förbättringar för 

arbetarklassen.  

Frågan är om den hårdföra taktik som KKE hittills fört med stängd dörr till förhand-

lingar med Syriza och att inte ta ställning i den konkreta frågeställningen i folk-omröst-

ningen är en framgångsväg. Om detta kan givetvis endast den grekiska klasskampens 

praktik och det kommunistiska inflytandet framöver ge svar.  

Säkert är dock att den stängda dörrens taktik i förhållande till socialdemokratiska partier inte 

är någon given kommunistisk taktik. 
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Lenin tog 1920 de engelska kommunisterna i örat för att dessa vägrade att befatta sig med den 

pro-imperialistiska socialdemokratin. I parlamentsvalen stod högersocialdemokratin mot den 

öppna reaktionen med Churchill i spetsen.  

De engelska kommunisterna ville inte smutsa ner sin renlärighet genom att ge sitt stöd till 

socialdemokratin, till och med ett reserverat stöd vore att förråda revolutionen, enligt de 

engelska kommunisterna. Istället var linjen att i varje läge avslöja socialdemokratin som 

förrädare.  

En taktik som syftade till att aldrig göra kompromisser kallade Lenin för ”en intellek-

tuell barnslighet och inte någon allvarlig taktik för den revolutionära klassen”. Lenin 

menade att en sådan taktik, som egentligen inte är någon taktik, leder till att kommu-

nisterna ställer sig vid sidan av och fjärmar kommunisterna från massan och minskar 

möjligheterna att förändra tänkandet hos den stora majoriteten, ”utan åsiktsändring 

bland majoriteten av arbetarklassen är revolution omöjlig, men denna ändring skapas 

genom massornas politiska erfarenheter, aldrig endast genom propaganda.” 

Mycket vatten har runnit under broarna sedan Lenins tid och taktik är alltid en fråga om att 

agera i nuet. Men den politiska och ekonomiska krisen i EU reser viktiga frågor och den 

grekiska arbetarklassens fortsatta kamp och det kommunistiska inflytandet i Grekland är av 

stor betydelse för kampen mot EU och den krisande kapitalismen även här i Sverige. 

Det grekiska folkets nej måste försvaras 

August Eliasson 
Proletären 9/7 2015  

Det grekiska folket röstade nej till EU:s förhandlingsbud om nya lån, som hade 

inneburit kraftiga nedskärningar. Samtidigt fortsätter Syriza-regeringen försöken att få 

till ett eget avtal som också det skulle innebära fortsatta nedskärningar. 

Det grekiska folkets kraftfulla ”oxi”, grekiska för nej, i söndagens folkomröstning slog ner 

som en Zeus-blixt i EU-byråkraternas korridorer i Bryssel och bland både borgerliga och 

socialdemokratiska EU-anhängare runt om i Europa. Det är ett folkligt nej till nedskärningar 

och EU-diktat, oavsett vad kommande dagars fortsatta förhandlingar ger. 

Drygt 61 procent röstade nej till EU:s förhandlingsbud. Knappt 39 procent röstade ja. Nej-

sidan var störst bland arbetare och ungdomar, de som drabbats hårdast av EU:s barbariska 

nedskärningar. 

Formellt sett röstade grekerna om EU:s förhandlingsbud som presenterats veckorna före 

omröstningen. Men det har samtidigt varit oklart vad ett nej betyder i praktiken.  

 

Valresultatet i folkomröstningen 

Valdeltagandet var 62,5 procent. 

5,0 procent var rösterna var ogiltiga och 0,8 procent var blanka. 

Av de giltiga rösterna var 61,3 procent nej-röster 38,7 procent ja-röster. 

 

Nej-resultatet sätter inte stopp för fortsatta förhandlingar om åtstramningar med den så 

kallade trojkan. Tvärtom hoppas Syriza på att kunna använda resultatet för att förhandla fram 

ett bättre, eller mindre dåligt, avtal. Syriza har också varit tydliga med att ett nej inte betyder 

ett nej till euron eller EU, utan enbart rör EU:s senaste förhandlingsbud. 



22 

 

Inför folkomröstningen varnade Greklands kommunistiska parti, KKE, för att ett nej i prak-

tiken skulle innebära ett ja till Syriza-regeringes eget förslag på besparingar. KKE krävde i 

parlamentsdebatten därför ett tredje alternativ, mot alla förslag på nedskärningar och mot EU. 

KKE:s förslag i parlamentet röstades ned men partiet uppmanade ändå sina anhängare att 

lägga röstsedlar med nej till båda alternativen i valurnorna, vilket hundratusentals greker 

också gjorde. Totalt 310000 röster, motsvarande runt 5 procent, räknades som ogiltiga. En 

betydande andel av dessa lär ha varit de som följde KKE:s linje. 

På söndagkvällen firade många greker nej-segern. Men morgonen därefter väntade fortsatta 

förhandlingar. Det tydliga nej-resultatet betyder i sig inte ett slut på åtstramningarna.  

På måndagen avgick Greklands finansminister Yanis Varoufakis, enligt många bedömare för 

att underlätta fortsatta förhandlingar. Samma dag skrev Syriza under ett uttalande tillsammans 

med flera av oppositionspartierna, inklusive de gamla maktpartierna konservativa Ny 

demokrati och socialdemokratiska Pasok, som försäkrade partiernas vilja att Grekland stannar 

i EU, euron och att Syriza ensamt får mandat att förhandla fram ett avtal med EU utifrån 

några gemensamma, allmänt formulerade, krav.  

KKE var det enda partiet, förutom Gyllene gryning som inte deltog i samtalen, som vägrade 

skriva under överenskommelsen. 

På tisdagen mötte regeringsrepresentanter, däribland nytillsatte finansministern Euclid 

Tsakalotos, återigen trojkans förhandlare. Folkets tydliga nej till fortsatta åtstramningar, som 

så många gånger upprepats i demonstrationer och strejker, riskerar alltså fortfarande att bli 

överkört.  

Resultatet i söndagens folkomröstning sätter press på Syriza-regeringen som inte ostraffat 

kommer att kunna acceptera EU:s krav på kraftiga nedskärningar. Men oavsett Syrizas blinda 

tillit till EU och förhandlingsvägen är grekernas nej positivt. Det är ett folkets nej inte bara till 

fortsatta nedskärningar, utan också till det antidemokratiska folkförakt som EU-eliten gjort till 

sitt adelsmärke. 

 


