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Ontmoeting met met Z. E. de heer Constantinos Chalastanis,
ambassadeur van Griekenland

Namen deel aan de ontmoeting: de heer Luk Van Biesen, Voorzitter van de sectie, de heer
Pol Vandendriessche, Voorzitter van de Belgische Groep van de IPU, de dames Christiane Vienne en
Sabien Lahaye-Battheu, allebei leden van het Bureau van de Belgische Groep, de heer André
Frédéric, ondervoorzitter van de Kamer, de dames Nadia El Yousfi en Petra De Sutter, senatoren,
de heer Brecht Vermeulen, Volksvertegenwoordiger.
Na het welkomstwoord door de heer Van Biesen, vat Z. E. de Ambassadeur (ZEHA verder in de
tekst) de toestand in zijn land bondig samen. Hij legt er de nadruk op dat het net te vroeg is om op
het programma van de nieuwe regering te kunnen ingaan omdat de Regering dit pas later deze
week aan het Parlement zal voorstellen. Hij legt wel zwaar de nadruk op het massale, voor vele
Grieken dramatische impact die de drastische besparingsmaatregelen hebben gehad.

Gedachtewisseling
De leden van de sectie betonen grote belangstelling voor de ongewone toestand die door het
aantreden van de nieuwe, ogenschijnlijk zeer gespleten coalitie is ontstaan. ZEHA wijst erop dat
Syriza en ANEL (Onafhankelijke Grieken) wel sterke gemeenschappelijke doelstellingen hebben: het
bestrijden en ontbinden van de Trojka enerzijds en het besparingsbeleid een andere wending
geven.
Op de vraag of een eenvoudige oplossing er niet zou in bestaan de Orthodoxe Kerk en de reders te
belasten, antwoordt ZEHA in twee tijden.
Hij wijst erop dat de Orthodoxe Kerk reeds op zijn inkomsten wordt belast en dat er enkel een
belasting op de gebouwen zou kunnen worden ingevoerd.

Voorts vindt ZEHA het een gevaarlijk pad de reders zwaarder te gaan belasten: niets belet hen
Griekenland te verlaten als ze de fiscale druk te hoog gaan vinden. Dan verliest Griekenland hun
hele steun.
Verschillende leden betuigen hun bezorgdheid om de zeer nefaste gevolgen van de drastische
besparingsmaatregelen. Zo wordt er gepeild naar het lot van de werklozen (25,5% van de totale
bevolking en 40% van bv. de leeftijdsgroep tussen 25 en 29 jaar). Wie nooit gewerkt heeft, krijgt
geen uitkering; voor wie voorheen werk had, is de uitkering beperkt in de tijd). Zo wordt er grote
bezorgdheid geuit over de privatisering in de gezondheidssector : men vreest voor uiterst nefaste
gevolgen van het schrappen van inentingen voor kinderen. ZEHA deelt deze bezorgdheid.
Het toerisme wordt duidelijk als een belangrijke hefboom voor het herstel gezien: de statistieken
tonen een beduidende stijging aan. Aangesproken over de golf van privatiseringen waarover de
leden zich bezorgd tonen, verdedigt ZEHA de stelling dat de privatisering paal en perk zal opgelegd
krijgen door de nieuwe regering die daar vast en zeker een plan over klaar heeft. Dat zal
eerstdaags blijken.
Over de vermeend zeer uitgebreide zwarte economie stelt de ambassadeur dat ook zij de wind van
de crisis heeft ondergaan. De schade is algemeen.
Over de aanpak van de illegale immigratie spreekt ZEHA zich zeer genuanceerd uit. De EU vraagt
een drastisch strengere aanpak; aan de andere kant zijn de omstandigheden in bepaalde landen
rond de Middellandse zee dermate schrijnend dat de menselijkheid gebiedt zich gastvrij op te
stellen.

Samenvattend
Persoonlijk meent ZEHA dat het beheer van de Griekse crisis voor de Europese Unie, en voor de Eurozone
in het bijzonder, een nooit eerder ervaren probleem heeft gesteld waardoor Griekenland helaas als
proefkonijn heeft gediend. De EU is sterker, beter geïntegreerd uit de crisis gekomen maar In haar aanpak
heeft ze uiterste middelen gebruikt waarbij de grenzen van het draaglijke zijn bereikt. De EU doet er goed
aan deze grenzen niet te overschrijden. De uitslag van de verkiezingen zegt daarover genoeg!
Een schuchtere verbetering valt nu waar te nemen, o.m. door het toerisme, maar er moeten
nieuwe afspraken i.v.m. de schuldenlast onderhandeld worden.

Verdere afspraken
In functie van de politieke evolutie in Griekenland zal de sectie België-Griekenland een uitnodiging
aan de zustersectie in Griekenland laten geworden. Voor het verblijf van de Griekse delegatie in
België wordt gemikt op de maanden mei of september-oktober van dit jaar.

