
SOLIDARITET MED HELLAS
Vi vil støtte opp om prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen rundt 
«Solidaritet for alle» (S4A) driver i landet i dag. 

I første omgang vil vi prioritere innkjøp av medisiner og utstyr til noen 
av de over 50 helsestasjonene som er opprettet. De mest aktuelle nå er 
Metropolitan-klinikken ved Elliniko, klinikken i Pireus, Athen Social Clinic 
og Solidaritetsapoteket i Patisia i det nordlige Athen.

Klinikkene driftes på dugnad av leger og helsearbeidere på fritida, og av 
arbeidsledige helsearbeidere rammet av nedskjæringene. Helsesituasjonen 
for folk med dårlig råd er prekær. Helsearbeidere aksjonerer mot at enda 
flere offentlige sjukehusplasser legges ned.  

Målet er i første omgang å samle inn minst 200 000 NOK.
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Gresk grasrotorganisering mot krisa
Greske «Solidaritet for alle» (S4A) er en grasrotbevegelse med rundt 400 
lokalorganisasjoner. S4A er driftet av folk sjøl, og er uavhengig av partier 
og staten. Organisasjonen startet i 2012, parallelt med den politiske 
bevegelsen mot innstramningspolitikken til den såkalte Troikaen (EU, 
Den europeiske sentralbanken og IMF).

Utfordringene er enorme i et land der en fjerdedel er arbeidsløse, mer 
enn en tredel lever under fattigdomsgrensa, statsgjelda er uhåndterlig og 
EU presser på for ytterligere innstramminger. Selvhjelpsorganiseringen 
springer ut av den humanitære krisa, men den peker også videre framover 
mot en mer solidarisk måte å organisere det greske samfunnet på. 

S4A er aktive på områder som utdanning, helse, husvære, matutdeling, 
rettshjelp, kultur, solidaritet med innvandrere og flyktninger og internasjonal 
solidaritet utover Hellas sine grenser. Mer informasjon om organisasjonen 
finnes på nettsiden www.solidarity4all.gr.

På S4As siste nasjonale konferanse mai 2015 ble det bestemt å starte opp 
tiltak for å få arbeidsløse ut i arbeid igjen, gjennom nye bedrifter drevet 
som nabolagsprosjekter. Disse er i startfasen nå.



Siden statlige helsetjenester har kollapset, og behovet for tjenestene til 
nettverket med klinikker stadig  øker, velger vi å prioritere hjelpen dit. 
Helsestasjonene driver både medisinutdeling, lege- og tannlegebehandling. 
De hjelper folk å komme i kontakt med andre solidaritetsgrupper når de 
ser at pasienter har problemer med få dekket basale behov som mat og 
husvær.

Internasjonal støtte
Solidaritetsnettverket i Hellas ber om støtte fra oss i Norge og andre 
land. Det som skjer i Hellas angår hele Europa, enten du bor innenfor 
eller utenfor EU.  Solidaritetsnettverk i flere land har allerede gitt betydelig 
støtte.

S4A viser også solidaritet andre veien, som når de har gitt hjelp til leire 
i Palestina og til kurdiske Kobane. Klinikkene i Piraeus og Elliniko er blant 
mange som har tatt imot nyankomne flykninger og gitt dem helsehjelp.
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Vårt initiativ

Følgende enkeltpersoner fra fagbevegelsen og de sosiale bevegelsene i Norge 
stiller seg bak appellen om støtte: 

Vi oppfordrer også personer fra andre organisasjoner og foreninger, 
nasjonalt og lokalt, om å jobbe for at deres medlemmer støtter opp om 
dette solidaritetsprosjektet. Initiativet er partipolitiske uavhengig, også i 
Hellas. Støtten går direkte til selvhjelpsbevegelsen der.

Jan Olav Andersen, leder EL og IT Forbundet
Mimmi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen
Lars Johnsen, leder Norsk Transportarbeiderforbund
Rolf Ringdal, leder Norsk Lokomotivmannsforbund
Stein Gulbrandsen, AU medlem Fagforbundet
John Peder Denstad, leder LO Trondheim
Jo Jenseng, leder LO Stavanger og Omland
Roy Pedersen, leder LO Oslo
Joannis Aliferis, leder Den greske foreningen i Norge

Asbjørn Wahl, tidligere leder For Velferdsstaten
Idar Helle, utreder i De Facto
Ellen Engelstad, redaktør Manifest Tidsdskrift
Petter Slaatrem Titland, leder i Attac Norge
Are Einari Skau, leder i Norges Sosiale Forum
Boye Ullmann, leder Nei til EUs faglige utvalg
Tora Systad Tyssen, leder Fellesutvalget for Palestina
Arnljot Ask, styremedlem Solidaritet med Kurdistan

Vi vil drive pengeinnsamling og informasjonsarbeid. Rapport og 
regnskap for bruken av pengene vi samler inn vil gis til alle bidragsytere 
og offentliggjøres på vår hjemmeside. 

Bidragskonto hos LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo. 
Konto 900105 76104. Vipps til 83815

For nærmere informasjon om initiativet:
Roy Pedersen (930 27 592, roy.pedersen@lo-oslo.no) 
Petter Slaatrem Titland (950 38 128, petter.st@attac.no)
Ellen Engelstad (984 03 086, ellen@manifest.no) 
Arnljot Ask (993 92 188, elfossen@online.no)

Se også mer informasjon på www.solidaritetmedhellas.no


