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Världen Världen 

Vänsterns löften lockar     efter de hårda åren

 ○Solen skiner från en klarblå him-
mel, tiggarna är färre än i Stock-
holm och på Syntagmatorget, där 
de stora demonstrationerna pågick 
dygnet runt för några år sedan, är 
det bara en ensam gammal man 
som sträcker upp en skylt i protest 
mot att han inte har råd att få be-
handling för sin cancer.

Däremot ser man överallt i den 
grekiska huvudstadens centrum 
feta, herrelösa hundar som vankar 
omkring. Alla ger dem mat, förkla-

ras det. Hundar tycks må gott i da-
gens Grekland, men värre är det för 
människorna.

Förra veckan kom  nya dystra siffror 
från EU-kommissionen som avslö-
jar hur djupt åren av kris har på-
verkat det grekiska samhället.  35,7 
procent av befolkningen befinner 
sig på gränsen till fattigdom eller so-
cialt utanförskap, andelen långtids-
arbetslösa har mångdubblats och 
sysselsättningen i hela den yrkes-

verksamma åldersgruppen, 25–64 
år, har fallit till 49,3 procent. Verk-
ligheten bakom statistiken märks 
i ett soppkök några kvarter bort.

– Hit kommer hela familjer. 
Människor som haft jobb och bo-
stad och förlorat allt, berättar Kon-
stantinos Polychronopoulos som 
driver soppköket.

Han kallas Kostas och vet hur det 
känns, för han är själv en av dem. 
Fram till 2009 arbetade han som 
marknadsförare på en stor hotell-

kedja, men när krisen slog till fick 
han sparken.

– Först såg jag det som en väl-
kommen semester. Men tiden gick, 
jag fick inget jobb och tvingades 
flytta hem till min gamla mamma. 
Där låg jag mest framför tv:n.

Vändpunkten kom 2011. Kostas 
deltog i demonstrationerna på Syn-
tagmatorget och greps av känslan 
att något måste göras.

Han lånade en stor kastrull och 
började laga mat på gatan intill en 
marknad där han såg utblottade 
människor leta efter kasserade va-
ror. För handlarna berättade han 
vad han tänkte göra och bad dem bi-
dra med en potatis. Ta tio, sade de.

Dofterna som spreds lockade fat-
tiga människor och snart var det 
många som åt tillsammans.

– Sedan har det bara fortsatt, för-
klarar Kostas.

I dag har han fått ta över en lokal 

som rustats upp och förvandlats till 
sällskapsrum med matbord, tvätt-
rum och en lekhörna för barnen. 
Verksamheten bygger fortfarande 
helt på frivilliga bidrag.

Att vänsterpartiet Syriza  ser ut att 
göra ett riktigt bra val på söndag 
förvånar därför inte Kostas. Partiet 
har lycktas ingjuta hopp om att ett 
bättre liv är möjligt, tror han.

Själv betraktar sig dock Kostas 
varken som höger eller vänster.

Han förväntar sig inte heller nå-
gon stor förändring om Syriza lyck-
as nå regeringsmakten.

– Det blir ett nytt Pasok; ett parti 
som bara tänker på sina egna, tror 
han.

En sådan utveckling oroar tydli-
gen också partiets högsta ledning.

– Det måste vi kämpa emot, för-
klarar John Milios som är Syrizas 
chefsekonom.

För en tillfällig besökare märks varken det 
kommande nyvalet eller krisen särskilt på-
tagligt i centrala Aten. Men nya siffror visar 
hur djupt det dystra ekonomiska läget har 
påverkat samhället.

Vänsterpartiet Syriza leder opinionsmät-
ningarna inför valet på söndag.

Grekland går till val.

Han är en av dem som pekas ut 
som en möjlig finansminister om 
Syriza vinner valet och han välkom-
nar förstås de nya väljarna.

Men han vill inte att de tar med 
sig socialdemokratiska Pasoks gam-
la korrumperande partikultur som 
går under namnet klientelism, och 
som innebär att partimedlemmar 
förväntar sig ett bekvämt jobb i den 
offentliga sektorn eller något annat 
i utbyte för sitt stöd och sina röster.

– Klientelism är en förvrängd 
form av välfärd, anser John Milios.

I den politiska kampen är det 
samtidigt tydligt att Syriza har tagit 
över Pasoks roll som konservativa 
Ny Demokratis utmanare från väns-
ter.

Striden inför söndagens val står 
mellan dessa båda partier och för 
närvarande pekar det mesta på 
att Syriza blir störst. Partiet har en 
lång rad mycket konkreta vallöften: 

bland annat höjda minimi löner 
och garantipensioner, gratis el och 
sjukvård till behövande samt stopp 
för den nya och djupt impopulära 
fastighets skatten.

Syriza vill omförhandla låne-
villkoren med EU och IMF, kräver 
nedskrivning av lånen och vill kalla 
till en europeisk skuldkonferens.
Era vallöften kostar 11 miljarder 
euro, hur ska de betalas?

– Vi har ett mycket tydligt pro-
gram. Vi vet till exempel att vi kan 
få in stora summor genom att be-
kämpa skatteflykt och smuggling, 
svarar John Milios.
Ni kräver förändrade villkor och 
nedskrivning av lånen, men nyligen 
förklarade statsminister Alexander 
Stubb att det innebär att skattebe-
talarna i EU-länder som Finland får 
stå för notan.

– Fler och fler inser att det måste 
ske nedskrivningar, och inte bara 

för Grekland. 1953 skrevs Tysklands 
stora lån av och något liknande 
måste ske i Europa i dag.
Vad säger du om premiärminister 
Antonis Samaras påstående att 
utvecklingen för Grekland äntligen 
vänder och varningen för nytt eko-
nomiskt kaos om ni tar över?

– Att det primära överskott som 
nu finns i budgeten uppkommit på 
sämsta tänkbara sätt: stängda sjuk-
hus, drastiskt sänkta löner och pen-
sioner. Det behövs en helt annan 
politik som ökar efterfrågan och får 
i  gång ekonomin.
Är du inte orolig för att marknads-
räntorna skjuter i höjden på mån-
dag, om ni blir störst på söndag?

– Det kan bli turbulent en kort 
 period. Men sedan kommer läget 
att stabiliseras. Det är inte bara 
Grekland som behöver vår politik, 
utan hela Europa.
annika.strom-melin@dn.se

Han är en skicklig talare och tak-
tiker med glimten i ögat. Syrizas 
partiledare Alexis Tsipras, som 
ligger bakom partiets framgång, 
är en karismatisk men praktiskt 
oerfaren fullblodspolitiker.

 ○Under studierna till ingenjör blev 
han aktiv i studentpolitiken, men 
fram till för något år sedan var det 
inte många som trodde att snart 
41-årige Alexis Tsipras skulle ha 
någon chans att vinna ett nationellt 
val.

Tsipras är en uppstickare och 
hör inte till någon av de klanliknan-
de politiska familjer som har styrt 
Grekland under flera decennier.

I dag är detta utanförskap en stor 
tillgång.

Syrizas framgång är en delvis en 
följd av väljarnas förakt för hela det 
politiska etablissemanget.

Också en del borgerliga väljare 
svarar efter viss tvekan att Tsipras 
är en frisk fläkt i Grekland.

Bakom hans milda  leende verkar 
det också finnas en vilja av järn och 
hårda nypor. Det behövdes när han 
lyckades ena den spretiga samling 
av olika vänstergrupper som står 
bakom Syriza. Ett sådant uppdrag 
är inget för en mjukis.

En annan framgång var när 
Tsipras skickligt formulerade och 
sedan organiserade ilskan och frus-
trationen som exploderade 2011 
under de utdragna demonstratio-
nerna på Syntagmatorget.

Sedan dess har Tsipras retorik 
tonats ned.

Näven är fortfarande knuten, 
men för en tid sedan deltog ateis-
ten Tsipras i en religiös högtid och 
släppte ut en vit duva som symboli-
serade den Helige Ande.

Så långt är han alltså beredd att 
gå för att vinna stöd utanför den 
traditionella grekiska vänsterns 
kretsar.

Inför valet försäkrar  Tsipras att 
Grekland ska behålla euron och 
att landet under hans ledning ska 
betala de stora utlandslånen, men 
omförhandla villkoren.

Kritikerna påpekar att han aldrig 
har sysslat med praktisk politik, att 
det enda han kan är att skandera 
paroller och att han ogärna talar 
något annat språk än grekiska.

Men under senare tid tycks 
Tsipras ha gått en intensivkurs 
i  engelska. Ännu ett tecken på att 
han anpassar sig till de krav som 
gäller för ett nytt uppdrag.
Annika Ström Melin

En outsider 
har vunnit 
väljarnas 
förtroende
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Fakta. Grekisk ekonomi

 ○Nyvalet på söndag 
den 25 januari utlystes 
vid nyår sedan reger-
ingens presidentkandi-
dat inte fått tillräckligt 
stöd i""parlamentet.
 ○19 partier ställer 

upp i valet, men många 
är mycket små och det 
krävs 3 procent för att 
få plats i parlamentet.
 ○ I de senaste opini-

onsmätningarna leder 
vänsterpartiet Syriza 
med omkring 28–30 
procent och konserva-
tiva Ny demokrati får 
omkring 26 procent.
 ○Övriga partier får 

betydligt lägre siffror: 
Det nya liberala partiet 
Potami ligger på om-

kring 5 procent och det 
gör också kommunist-
partiet KKE, social-
demokratiska Pasok 
och fascistiska Gyllene 
gryning.
 ○Tidigare Pasok-

ledaren George 
Papandreous nya parti 
får bara omkring  
2 procents stöd.
 ○För att bilda egen 

majoritetsregering 
krävs att ett parti får 
34–38 procent av 
rösterna (beroende på 
hur många partier som 
kommer in).
 ○Om ingen regering 

kan bildas blir det ännu 
ett nyval, vilket skedde 
2012. DN

19 partier ställer upp i nyvalet

2,9 procent
väntas tillväxten  bli i år – näst högst i EU.

–15 procent
var budgetunderskottet  2009. Förra året hade 
det minskat till 0,6 procent. 

80 procent
föll skatteinbetalningarna  i december 2014. 
Det innebär att det primära budgetöverskottet 
minskar snabbt.

26 procent
är arbetslösa  – och nästan 50 procent av de unga 
saknar arbete. DN
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På Syntagmatorget protesterar en man mot att han inte har råd att få 
behandling för sin cancer.

Syriza affischerar inför nyvalet på söndag.

”Det kan bli turbulent en kort period. Men sedan kommer läget att stabili-
seras,” spår John Milios, Syrizas chefsekonom, om en eventuell valvinst.

Konstantinos Polychronopoulos såg de fat-
tiga som samlades på Syntagmatorget och 
beslöt sig för att göra något åt saken. Hans 
soppkök drivs helt med frivilliga bidrag.

Alexis Tsipras   Foto: Kostas Tsironis/AP

Det primära över-
skott som nu finns 
i  budgeten har upp-
kommit på sämsta 
tänkbara sätt: stängda 
sjukhus, drastiskt 
sänkta löner och 
 pensioner.
John Milios, Syrizas chefsekonom.


