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Editorial

Eleccions a Grècia: Felicitacions
Syriza!

   
El dia 25 de gener de 2015 ha estat una jornada
molt  especial  per  a  Grècia,  però  també  per  a
moltes  persones que, des de diferents països  del
món,  hem seguit  amb atenció  els  esdeveniments
econòmics  i  polítics  dels  darrers  temps,
especialment, des de l'inici de la crisi actual.

Grècia ha celebrat les seves eleccions generals, i
tal  i  com  preveien  les  enquestes,  el  partit  més
votat  ha  estat  Syriza,  formació  política  amb
plantejaments  progressistes,  que  en  el  seu
programa  prioritza  la  defensa  dels  drets  de  les
persones per sobre dels interessos dels mercats i
dels  especuladors,  tenint  en compte  que aquests
últims  han  aprofitat  la  crisi  econòmica  per  fer
negocis i augmentar els beneficis.

Aquests discurs, si més no, sona interessant.

Grècia, bressol de la democràcia i de la civilització
occidental,  que  des  de  l'antiguitat ens  ha  llegat
pensadors i artistes inigualables, els darrers anys ha
caigut  en  una  depressió  i  decadència  tan
profundes,  que  cap  país  voldria assemblar-s'hi.
Altres  països  del  Sud  d'Europa,  com  el  nostre,
diuen, posant distàncies: “nosaltres no som Grècia”

La  crisi  global  iniciada  el  2007  ha  colpejat
especialment aquest país, i, segons els analistes, hi
ha  causes  internes  i  externes,  per  explicar  la
gravetat de la situació econòmica de Grècia. Entre
les internes hi trobem les polítiques malversadores
dutes a terme abans de la crisi, que van endeutar
el país.  Els  polítics de torn, ajudats i  assessorats
pels  experts  financers  de  Goldman  Sachs,  van
«maquillar»  els  comptes. Les  externes  estarien
relacionades  amb  els  especuladors  que  s'han
aprofitat  de  la  situació,  els  inversors  d'entitats
financeres  externes,  les  polítiques  de  la  Unió

Europea i  del  Fons  Monetari  Internacional,  que a
través de l'anomenat “rescat” a Grècia han imposat
unes polítiques anomenades “d'austeritat”, que han
implicat enormes retallades en els recursos públics,
greus problemes d'atur, augment important de les
desigualtats i dels  índex de pobresa.

La població ha hagut de pagar les conseqüències de
la  priorització  per part  dels  polítics  governants  i
dels  poders  econòmics  les  polítiques
implementades,  que  han  desmontat  l'Estat  del
Benestar.

Tot  i  les  advertències  de  les  autoritats
comunitàries,  del  FMI,  de  poders  econòmics,  de
polítics  de  la  dreta  grega  i  internacional,
pronosticant una situació catastròfica si  guanyava
les  eleccions  Syriza,  la  població  no  ha  fet  cas
d'aquestes pressions i ha decidit votar pel canvi.

Syriza ha aconseguit la majoria de vots i escons al
Parlament, només n'hi falten ara dos per aconseguir
la majoria absoluta.

El  líder  de  Syriza  Alexis  Tsipras,  ara  ja  Cap  de
Govern, declarava el dia de la victòria de la seva
formació “El sol de la justícia i de la democràcia
torna a lluir a Grècia” “ Avui han perdut les èlits
oligarques que han estat robant” “Avui ha guanyat
la  Grècia  del  treball,  del  coneixement  i  de  la
cultura.  Ha  guanyat  la  Grècia  que  lluita  i  té
esperança”.

Al cap de tres dies d'aquestes declaracions el que sí
ha quedat palès és que el nou govern s'ha posat a
treballar amb rapidesa.

El  que no sabem, un cop en el  poder els  canvis
polítics i socials reals que farà Syriza, però, el que
sí veiem, és que aquesta força política aporta un
projecte  il·lusionant,  davant  d'uns  polítics
tradicionals  amb  poca  sensibilitat  vers  les
necessitats  de la població. 

En definitiva, amb el que sí coincidim amb Syriza és
amb els  plantejaments  d'una  Unió  Europea  que
defensi  els  serveis  públics  i  el  benestar  de  les
persones, la sostenibilitat ambiental, els valors de
la democràcia real i de les llibertats i alhora limiti
el poder dels especuladors financers, i de les grans
multinacionals. També que impulsi  polítiques més
igualitàries, que camini en la direcció una Europa
social, i no d'una Europa “dels mercats”.

Així  doncs,  esperem  que  Syriza  mantingui  les
expectatives que ha generat.


