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Ontmoeting met de heer Nikolaos Manios, lid van het Griekse
Parlement en voorzitter van de IPU-vriendschapsgroep
Griekenland-België

Namen deel aan de ontmoeting:
De heer Luk Van Biesen, Voorzitter van de sectie;
De heer Pol Van Den Driessche, Voorzitter van de Belgische Groep van de IPU;
De heer Frédéric Daerden, Kamerlid;
Mevrouw Petra De Sutter, Senator ;
Mevrouw Christine De Jonge, Secretaris van de sectie België-Griekenland;
De heer Jurgen Segers, Parlementair medewerker van de sectievoorzitter.

Na het welkomstwoord door de heer Van Biesen, heeft de heer Manios een uitgebreide
toelichting gegeven, niet alleen over de toestand in zijn land vandaag de dag, maar
tevens over de specificiteiten in zijn land en de historische evolutie die daartoe geleid
heeft.

De h. Manios heeft een aantal voorbeelden gegeven van de zeer drastische besparingen
die er gekomen zijn door de dynamiek van de eisen van de instellingen di als
geldschieters optreden. Hij heeft ook de nadruk gelegd op de barre
levensomstandigheden van de modale Griek vandaag de dag.

Hij legde de nadruk op het feit dat de regering hervormingen en besparingen niet uit
de weg gaat, maar ten zeerste begaan is met het lot van de zwaksten in de Griekse
maatschappij en de te nemen maatregelen ook beoordeelt naar de sociale impact die
ze kunnen hebben. Zo dient er bvb. omzichtig omgegaan te worden met de
landbouwers waarvan een meerderheid niet eens 5000€ jaarlijks inkomen bereikt.
(Landbouwers vertegenwoordigen ongeveer 10% van de bevolking.

De h. Manios schetste een vrijwel chaotisch beeld van het fiscaal stelsel in zijn land: een
complex stelsel met veel afzonderlijke heffingen en ook heel wat sectoren die aan het
stelsel ontsnappen, een groot deel parallelle economie dat tot dusver gedoogd werd
om bvb. de lage inkomens in de openbare sector te compenseren. Tot hiertoe bestaat
er nog steeds geen kadaster in Griekenland hoewel daartoe reeds 20 jaar geleden EU
middelen werden uitgetrokken. Het identificeren van onroerende eigendom is immers
tot op vandaag een moeilijk uit te voeren opdracht omdat Griekenland de benadering
van de Turkse bezetter erfde waarbij eigenlijk niemand behalve de Sultan eigenaar van
grond kon zijn.
Hij gaf aan te beseffen dat er nog heel wat hervormingswerk te verrichten valt.

De sociale zekerheid is de andere grote werf, naast de fiscaliteit, waar drastische
ingrepen zich opdringen. Het brengen van een systeem waar verschillende
verzekeringsinstellingen naast mekaar en volgens verschillende regels functioneren,
naar een geïntegreerd systeem is daarbij een grote uitdaging.

De algemene indruk over de actie van de huidige regering is er een van helder inzicht
in de te nemen beslissingen, gepaard met de grootste voorzichtigheid, rekening
houdend met de sociale schade die nu reeds is aangericht bij de bevolking en die men
niet verder wenst uit te breiden.

De uiteenzetting van de h. Manios was begeesterd en geestdriftig. Als lid van Syriza
toont hij aanhoudend zijn bezorgdheid om de gewone Griek die gebogen gaat onder de
zware besparingsmaatregelen.

Verdere afspraken:
Er zal binnenkort contact gelegd worden tussen de secretariaten van de
vriendschapsgroepen in Brussel en in Athene om een uitgebreider contact te organiseren.
Een van de voorgestelde sporen is het uitzenden van een delegatie van de sectie BelgiëGriekenland naar Athene voor bvb drie dagen.

