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I riktning mot en regering som kommer att bryta med trojkan?
[Intervju med Dimitris Hilaris, som är medlem i Fjärde internationalens grekiska sektion, OKDESpartakos. Publicerad på engelska i International Viewpoint, juni 2012. Intervjun gjordes av Paolo
Girardi och publicerades först på franska i nr 70 av L’Anticapitaliste, den Antikapitalistiska
vänsterns tidning i Schweiz.]
Just innan valen den 6 maj uppmanade den tyske finansministern Wolfgang Schäuble
grekerna att välja en majoritet ”som respekterar den nuvarande koalitionsregeringens
utfästelser till de internationella långivarna”.1 Han talade för döva öron, ty mer än 65% av
grekerna röstade mot EU:s, Europeiska centralbankens och Internationella valutafondens
påbud. En ny period inleddes i Aten den 6 maj. För att diskutera det intervjuade vi Dimitris
Hilaris från organisationen OKDE-Spartakos, som är en del av koalitionen ANTARSYA.
Dimitris, kan du göra ett första bokslut över röstsiffrorna 6 maj?
Dimitris Hilaris: Vi måste betona tre viktiga fakta. För det första var resultatet den 6 maj en
svidande tillrättavisning av trojkan. Det var en röst mot de åtstramningar som påtvingats oss, och
var kulmen på de senaste månadernas mobiliseringar. Sedan bör vi understryka det faktum att det
för första gången sedan diktaturen föll inte var PASOK som fick majoriteten av rösterna från de
folkliga klasserna, utan krafter till vänster om socialdemokratin. SYRIZA (den radikala vänsterkoalitionen), kommunistpartiet och den antikapitalistiska vänsterkoalitionen ANTARSYA fick
tillsammans nästan 30% av rösterna. Om vi lägger till de gröna så var det nästan 35%. Det har
definitivt ägt rum en förändring av hur arbetarna röstar.
Och det tredje viktiga faktum?
Dimitris Hilaris: Det följer av de föregående punkterna. Det är polariseringen av det politiska livet,
till vänster och till höger. Nu när de partier som är för åtstramningar rasar samman är det den
radikala vänstern som polariserar diskussionen på ena sidan av det politiska spektrat och det är
nazisterna som lyckas till höger...
Exakt, de fick 7%. Det är oerhört, eller hur?
Dimitris Hilaris: De 7% är bara partiet Gyllene gryning. Till det ska vi lägga rösterna för två andra
mindre partiet inom den yttersta högern. Ja, det håller på att växa fram en radikal vänster, men
också en radikal höger.
Lutar medelklasserna åt auktoritära lösningar?
Dimitris Hilaris: Enligt min uppfattning fick yttersta högern sina röster från tre håll: studenter som
har påverkats av yttersta högerns ingripande på universiteten, en del av den ”sociala” högern som
inte längre tror på den konservativa högern som är slav under trojkan, och slutligen desillusionerade
PASOK-väljare, men också väljare från kommunistpartiet, KKE, för vilka det finns en systemfientlig logik att rösta för den yttersta högern. De fick 500.000 röster men det är ännu inte någon
stabil, lojal väljarkår.
De kommer troligen att tappa mark vid valet den 17 juni, men det är nästan säkert att de kommer att
komma in i parlamentet eftersom det räcker med 3% för det.
En del personer har dragit paralleller mellan den nuvarande situationen i Grekland och
Weimarrepubliken, som var förspelet till Hitlers maktövertagande...
Dimitris Hilaris: Jämförelser ska göras med stor försiktighet. Idag går vi inte ur en period av
nästan fem års krig. Och i motsats till Tyskland under åren 1919 till 1923 befinner vi oss inte i en så
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katastrofal ekonomisk situation. Och till skillnad från den perioden finns det till exempel inte aktiva
paramilitära grupper som 1919... Det finns en liknande dynamik, men... låt oss ta vara försiktiga.
Och SYRIZA, den radikala, antiliberala vänsterkoalitionen som bildades 2004?
Dimitris Hilaris: Det är det parti som har lyckats dra fördel av de rörelser som äger rum och har
krossat PASOK och Ny demokratis hegemoni. SYRIZA har lyckats gå i takt med folket. Medan
KKE erbjuder framtidsutsikter av ett fjärran paradis och vi, koalitionen ANTARSYA, till största
delen fortfarande är propagandistiska, har SYRIZA lyckats lägga fram en trovärdig lösning på
situationen, med parollen om en vänsterregering. Samtidigt är dess svar ofta förvirrade: när de
pressas hör vi en kakofoni från SYRIZA:s ledare. En del hävdar att de ensidigt kommer att säga upp
skulden och överenskommelserna med trojkan. Andra, mer konservativa prioriterar att stanna i
Europa. Situationen är komplicerad men vi ska närma oss den utan sekterism.
Vilket innebär?
Dimitris Hilaris: Vi, de antikapitalistiska krafterna, måste delta i diskussionen. SYRIZA kommer
sannolikt att bli ännu starkare efter valen den 17 juni och kommer troligen att alliera sig med andra
för att ta makten. Men det finns ett nytt faktum, tanken på en vänsterregering. Denna fråga måste
komma ner från partiledningarna till den sociala rörelsen.
Det finns två villkor för att skapa en vänsterregering: för det första ett politiskt program för att bryta
med trojkan, en regering som säger upp skulden och alla memorandum, och riskerar att uteslutas ur
Europa.
Och sedan ett överförande av makten neråt. En vänsterregering kan bara företräda intressena hos de
under i så måtto som dessa har makt. Så det som krävs är att det överförs ansvar och makt till folkförsamlingarna. Det ska vara en vänsterregerings första uppgift – att sammankalla en Konstituerande församling för folkförsamlingarna.
(Översättning från engelska, Göran Källqvist.)

