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Internasjonalt
utvalg

INTERNASJONALT UTVALG I LO I OSLO
inviterer til Internasjonalt forum

Tirsdag 21. januar kl. 17:00 til 19:00
Matservering fra kl. 16:30

LO i Oslo, Møllergata 24, 9. etasje
Hvorfor og hvordan var fagbevegelsen og LO i Oslo involvert i Hellaskomiteen under 
junta-tiden 1967-1974? Hva har skjedd i Hellas i årene siden krisa i 2008, og hva er 
situasjonen nå? Hvordan kan vi bistå befolkningen og fagbevegelsen i Hellas?

Møteleder: Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo. Det blir anledning til spørsmål og debatt.

Innledere:
• Lill Fanny Sæther, sekretær LO i Oslo. Historikk - LO i Oslos engasjement for Hellas.
• Kjetil Grønvold, Hellas-kjenner. Bevegelsen av solidaritetsstrukturer, status i dag og
	 utfordringer	etter	fjorårets	valg	i	Hellas,	samt	flyktningsituasjonen.
• Arnljot Ask, Hellas-kjenner. Den økonomiske og politiske situasjonen i dag etter det strenge 
	 regimet	som	fulgte	krisen.	Hellas	sitt	forhold	til	EU	og	til	Tyrkia.
• Konstantin Alther og Ellen Møller, Skolenes landsforbund (SL). SLs skoleprosjekt.
• Informasjon om solidaritetsklinikker i Hellas som LO i Oslo støtter.

Våren 1967 grep fascistjuntaen med stor brutalitet makten i Hellas, i demokratiets vugge. 
Hellaskomiteen i Norge ble stiftet på tvers av politiske partier og fagforeninger. Den første 
lederen var Harald Øveraas fra Norsk Arbeidsmandsforbund. Komiteen organiserte norsk 
solidaritet til støtte for de demokratiske kreftene i Hellas. Komiteen ble en stor og samlende 
kraft og del av en internasjonal bevegelse med mål om å kaste juntaen.
	 Hellas	 ble	 i	 2008	 rammet	 av	 den	 dypeste	 økonomiske,	 sosiale	 og	 humanitære	 krisen	
som har rammet noe vesteuropeisk land etter annen verdenskrig. Hellas administreres ikke 
lenger av EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet 
(IMF).	Men	det	greske	folket	sliter	fortsatt	med	skyhøy	arbeidsløshet,	sult	og	fattigdom,	og	
faglige	rettigheter	er	kraftig	svekket	og	tariffavtaler	slik	vi	kjenner	dem	eksisterer	ikke.
 LO i Oslos innsamling til frivillige helseklinikker i Hellas startet i 2017 og er en del av 
en større sosial bevegelse som mobiliserer grekere for hjelp til selvhjelp. Gi et bidrag til soli-
daritetsklinikkene! Bidrag kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 
0179 Oslo) eller vippses til 83815.

Møtet er gratis og åpent for alle.
På grunn av matservering ber vi om påmelding innen 20. januar til https://lo-oslo.no/
internasjonaltforum eller lill.fanny.saether@lo-oslo.no. VELKOMMEN!

Solidaritet med Hellas
– historisk og i dag


