Woensdag 13 juni: Solidariteit met het Griekse volk tegen het besparingsbeleid van de bankiers en
donderdag, 31 mei 2012 - Last Updated donderdag, 31 mei 2012

Niet in Griekenland, niet in België, nergens! Van Rompuy, Di Rupo en De Gucht, de boom in met jullie
besparingen!

Woensdag 13 juni: Brussel: betoging van de Beurs (Beursplein 1) naar de Griekse ambassade.
Start betoging: 18u.
Platform:
- Wij weigeren om het Griekse volk alleen te laten strijden tegen het besparingsoffensief.
- Wij zijn solidair met de strijd van het Griekse volk tegen de soberheidspolitiek en met haar
verzuchting naar een regering die haar eisen uivoert, zoals de onmiddellijke stopzetting van het
besparingsprogramma van de EU en het IMF, een audit naar de schuld en het annuleren van de
illegitieme schuld.

- Wij veroordelen de houding van en de chantage door de EU en de regeringen die het Griekse volk
haar democratisch recht ontzegt om zelf haar sociale en economische politiek te bepalen, of ze dat
nu binnen of buiten de eurozone wil doen.
- Wij roepen in deze zin op tot het samen laten vloeien van het verzet over de landsgrenzen heen:
tegen de besparingen en het defaitisme, om uiterst rechts de pas af te snijden en om samen een
ander Europa op te bouwen, een Europa ten dienste van de sociale noden van iedereen en de noden
van het leefmilieu.
Eerste ondertekenende organisaties (op 30/05):

Ander Europa
Attac ULB
CETRI
COMAC
Comités Action Europe
Comité d'Action contre l'Austérité de l'asbl Cepré (Centre d'Education Populaire Régional)
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Comité pour l'Annulation de a Dette du Tiers-Monde (CADTM)
Etudiants de Gauche / Actief Linkse Studenten (EGA / ALS)
Egalité
Etudiants FGTB Fédérations bruxelloise et liégeoise du Parti Communiste (PC)
Initiative de Solidarité à la Grèce qui Résiste
Jeunes Anticapitalistes (JAC)
Jeunes FGTB
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
Parti Humaniste
Rood!
Socialistische Arbeiderspartij / Ligue Communiste Révolutionnaire (SAP / LCR)
Syriza België
Théâtre des rues
Vie Féminine Brussel
Vonk / Unité Socialiste

Wil je als organisatie de oproep onderschrijven, stuur dan een mail naar: anti.austerite@gmail.com
De betoging op facebook: http://www.facebook.com/#!/events/348223658579425/
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