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Overwegende dat 

• Solidariteit geen exclusief binnenlandse aangelegenheid is en nu het 

moment is om ons solidair te tonen met de schrijnende situatie van de 

Griekse bevolking; 

• De onderhandelingen over het oplossen van de Griekse schuldencrisis in 

een beslissende fase zijn aanbeland. 

• Juist de PvdA de partij is en zou moeten zijn van de internationale 

solidariteit; 

• Diverse PvdA bewindslieden een cruciale rol spelen in Europa 

 

 

Voorts constaterende dat 

• Polariserende berichtgeving, technocratisch en op nationale belangen 

gericht, het menselijke gezicht van onze medeburgers in Griekenland niet 

laat zien en daarmee populisme en nationalisme in de hand werkt; 

• De harde en te lang volgehouden bezuinigingspolitiek niet tot de gewenste 

economische groei heeft geleid, noch in Nederland noch in Griekenland. 

Zelfs het IMF (niet bepaald vriend van de sociaal-democratie) heeft 

recentelijk de doorgeslagen bezuinigingsdrang als een grote fout erkend; 

• De sociale en economische impact van de aan Griekenland opgelegde 

bezuinigingen zwaar is onderschat en er grote hoeveelheden economisch 

en sociaal kapitaal is vernietigd door extreme economische krimp en 

massale (jeugd-)werkloosheid; 

• Het levensgevaarlijk is om landen zoals Griekenland van de rest van 

Europa te vervreemden en in de handen te drijven worden van 

ondemocratische regimes als dat van Poetin of anti-democratische 

nationale partijen zoals Gouden Dageraad. Dit kan onherstelbare 

geopolitieke schade opleveren en zal op termijn ook het directe 

Nederlandse belang schaden; 



• De terugbetalingen voor het overgrote deel terecht zijn gekomen bij 

financiële instellingen, in plaats van bij overheidsdiensten die de Griekse 

maatschappij ten dienste zijn of Griekse burgers die hiermee hun 

economie uit het slop kunnen trekken; 

• De huidige Griekse regering uiteraard de fundamentele hervormingen 

moet doorvoeren die de Griekse bevolking ten goede komen, in plaats van 

de elites. Vorige regeringen - inclusief de sociaal-democratische Pasok - 

hebben echter zo weinig klaargespeeld dat Syriza een kans dient te krijgen  

 

 

Roept de Partij, de Tweede Kamerfractie, en bewindslieden op cruciale 

internationale posities, waaronder minister Dijsselbloem als voorzitter van de 

Eurogroep, op 

• Er voor te zorgen dat minister Dijsselbloem in zijn unieke rol als 

voorzitter van de Eurogroep bruggen staat tussen landen, en niet alleen 

vertegenwoordiger is van schuldeisers; 

• Geen roekeloze taal te gebruiken waarin de Grieken hooghartig worden 

afgeschilderd als onbetrouwbaar en geen eenzijdige, op het binnenlands 

electoraat gerichte maatregelen te accepteren die de Griekse bevolking 

onevenredig hard raken. De leden van de PvdA willen empathie en 

solidariteit laten prevaleren boven technocratische politiek die valselijk 

als ‘realpolitik’ wordt gepresenteerd; 

• Het welzijn van de bevolkingen in Nederland, Griekenland en andere 

Europese landen als belangrijkste leidraad te nemen, in plaats van de 

belangen van financiële instellingen, regeringen en theorieën. 

 


