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SYRIZA:s 40-punkts program
[Nedanstående dokument utgjorde SYRIZA:s program inför valet 17 juni. Det publicerades 27 maj 
2012 på den australiensiska organisationen Socialist Alliances webbplats, varifrån denna 
översättning gjorts. Dessförinnan hade dokumentet publicerats på italienska av Partito della 
Rifondazione Comunista.]

1. Granskning av statsskulden och omförhandling av förfallen ränta och uppskov med 
betalningarna tills ekonomin har återhämtat sig och tillväxt och sysselsättning återkommer.

2. Kräv att EU förändrar Europeiska centralbankens roll så att den finansierar stater och 
program för offentliga investeringar.

3. Höjd inkomstskatt till 75% för alla inkomster över 500.000 euro.

4. Ändra vallagarna till ett proportionellt valsystem.

5. Ökade skatter för storföretag till genomsnittet i Europa.

6. Inför skatt på ekonomiska transaktioner och en speciell skatt på lyxvaror.

7. Förbud mot spekulativa ekonomiska derivat.*

8. Avskaffande av kyrkans och varvsindustrins ekonomiska privilegier.

9. Bekämpa bankernas hemliga [åtgärder] och kapitalflykten till utlandet.

10. Radikal minskning av de militära utgifterna.

11. Höjd minimilön till nivån innan nedskärningarna, 750 euro i månaden.

12. Använd regeringens, bankernas och kyrkans byggnader till hemlösa.

13. Öppna matsalar i offentliga skolor och erbjud gratis frukost och lunch till barn.

14. Gratis sjukvårdsförmåner till arbetslösa, hemlösa och lågavlönade.

15. Subventioner på upp till 30% av amorteringarna för fattiga familjer som inte klarar av 
betalningarna.

16. Höjt arbetslöshetsunderstöd. Ökat socialt skydd för ensamstående med barn, gamla, 
handikappade och familjer utan inkomst.

17. Skattesänkningar på nödvändighetsvaror.

18. Nationalisering av bankerna.

19. Nationalisering av tidigare offentliga (tjänste- och allmännyttiga) företag inom sektorer som 
är strategiska för landets tillväxt (järnvägar, flygplatser, post, vatten).

20. Företräde för förnyelsebar energi och skydd av miljön.

21. Lika lön för män och kvinnor.

22. Begränsning av otrygga anställningar och stöd för avtal på obestämd tid.

23. Utvidgat arbetsskydd och högre lön för deltidsanställda.

24. Återinförande av kollektivavtal.

25. Utökade arbetsinspektioner och ökade krav för företag som lägger anbud på offentliga 
kontrakt.

* Derivat är ett samlingsnamn på olika ekonomiska ”knep” som optioner, terminskontrakt, etc – öa.

http://links.org.au/node/2888
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26. Konstitutionella reformer för att säkerställa att staten och kyrkan skiljs åt och för att skydda 
rätten till utbildning, sjukvård och miljön.

27. Folkomröstning om fördrag och andra avtal med Europa.

28. Avskaffa privilegierna för parlamentsledamöter. Avskaffa de speciella juridiska skydden för 
ministrar och tillåt domstolar att vidta rättsliga åtgärder mot medlemmar i regeringen.

29. Demilitarisering av kustbevakningen och de speciella antiupprorstrupperna. Förbud för 
polisen att bära mask eller använda eldvapen under demonstrationer. Förändrad utbildning 
för polisen för att betona sociala teman som invandring, droger och sociala faktorer.

30. Garanterade mänskliga rättigheter i tillsynscentra för invandrare.

31. Underlätta återföreningen av invandrarfamiljer.

32. Avskaffande av straff för droganvändning till förmån för kamp mot droghandel. Mer medel 
till centra för drogavgiftning.

33. Reglering av rätten till vapenvägran i lagen om värnplikt.

34. Ökade sjukvårdsutgifter till en genomsnittlig europeisk nivå. [Europas genomsnitt är 6% av 
BNP, i Grekland är det 3%.]

35. Avskaffande av medborgares betalning för nationell sjukvård.

36. Nationalisering av privata sjukhus. Avskaffande av privat deltagande i det nationella 
sjukvårdssystemet.

37. Tillbakadragande av grekiska trupper från Afghanistan och Balkan. Inga grekiska soldater 
utanför våra gränser.

38. Avskaffande av det militära samarbetet med Israel. Stöd för skapandet av en palestinsk stat 
inom 1967 års gränser.

39. Förhandlingar om ett varaktigt avtal med Turkiet.

40. Stängning av alla utländska baser i Grekland och utträde ur NATO.

(Översättning från engelska, Göran Källqvist.)
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