
Meer dan dertig bewegingen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en politieke partijen1 
roepen op tot een betoging in solidariteit met de Griekse bevolking tegen de soberheid van de 
Bankocracy en de Trojka, op 13 juni om 18u.  

We vertrekken van de Beurs en stappen naar de Griekse ambassade (Karmelietenstraat 6, 1000 
Brussel). Een delegatie zal worden ontvangen door de Parti Socialiste van minister-president Elio di 
Rupo in haar hoofdkwartier, evenals door de Griekse ambassade.  

In de aanloop van de Griekse verkiezingen, is de betoging in solidariteit met het Griekse volk en de 
voortdurende strijd tegen de barbaarse bezuinigingen opgelegd door de EU en het IMF. Eveneens 
steunen we de vorming van een regering die de eisen van de bevolking wil verwezenlijken, zoals de 
onmiddellijke afschaffing van de bezuinigingen, een audit op de overheidsschuld en  en de 
kwijtschelding van hatelijke schuld van het land.  

De organisaties veroordelen de chantage van de EU en regeringen, die door hun houding, het Griekse 
volk het democratische recht ontkennen om hun eigen politieke en sociaal beleid te bepaken, binnen 
of buiten de eurozone.  

Ten slotte, gezien bezuinigingen worden opgelegd door regeringen in heel Europa, ook in België, 
roepen wij op tot de convergentie van de verzetsbewegingen over de grenzen heen, om de 
soberheid en defaitisme af te wijzen, uiterst-rechts te verslaan en te bouwen aan een ander Europa 
ten dienste van de sociale behoeften van alle burgers en het milieu. 

"Noch in Griekenland, noch in België, noch ergens anders! Van Rompuy, Di Rupo, De Gucht, we 
zeggen neen tegen je soberheid! " 

Telefoon: 0479/25.77.35 (Erik Demeester)    

anti.austerite@gmail.com 

http://solidarity-greece.blogspot.com  

http://www.facebook.com/events/348223658579425/ 

                                                             
1 Ander Europa, Attac ULB, Attac Bruxelles 2, CETRI, Centrale Nationale des Employés (CNE), Comac, Comité 
d'Action contre l'Austérité de l'asbl Cepré (Centre d'Education Populaire Régional), Comité pour la Liberté 
d’Expression et d’Association – CLEA, Comité Mapuche Belgica,  Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-
Monde (CADTM), Comités Action Europe, Egalité, Etudiants FGTB Bruxelles, Etudiants de Gauche Actifs, 
Actief Linkse Studenten (EGA - ALS), Fédérations bruxelloise et liégeoise du Parti Communiste, Initiative de 
Solidarité à la Grèce qui Résiste, Jeunes Anticapitalistes (JAC), Jeunes FGTB, Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
(JOC), Ligue Communiste Révolutionnaire / Socialistische Arbeiderspartij (LCR-SAP), Links Ekologisch Forum 
(LEF), Parti Communiste Wallonie- Bruxelles, Parti Humaniste,Parti de la Rifondazione Comunista de Bruxelles 
«E. Berlinguer», Parti Socialiste de Lutte / Linkse Socialistische Partij (PSL - LSP), PTB-PVDA, Rood!, Socialisme 
21, Syriza Belgique, Théâtre des rues, Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB), Vie Féminine Bruxelles, 
Vonk / Unité Socialiste 

 


