
CRISIS
In Griekenland zijn 1,6 miljoen werklozen (23,5%) 
en leven 3,8 miljoen mensen (op een bevolking 
van 10,7 miljoen) onder de armoedegrens (35,7%). 
Dit zijn de directe gevolgen van het door Europa 
opgelegde bezuinigingsbeleid. Daar komt bij dat, 
door de Europese solidariteitscrisis rondom de 
opvang van vluchtelingen, meer dan zestigduizend 
mensen in Griekenland zijn gestrand. 

NIEUWE ECONOMIE
In deze omstandigheden groeit een andere eco-
nomie die oplossingen biedt voor de dagelijkse 
realiteit. In deze nieuwe economie organiseren 
steeds meer mensen zich in coöperaties die uit-
gaan van sociale productie en een democratische 
organisatie van werk. Tegelijkertijd ontplooien zij 
steeds vaker solidariteitsinitiatieven samen met 
vluchtelingen.

KOM IN ACTIE
Door rechtstreeks producten af te nemen van 
Griekse coöperaties (zonder resellers of middle-
men), kan lokaal maximaal geprofiteerd worden 
van de opbrengst. Hiermee injecteer je direct in 
de Griekse nieuwe economie en voer je actie 
door bewust te kopen.

Solid. is met solidariteitscampagnes gestart 
om de verkoop van producten van coöperaties 
te stimuleren en zo alternatieve economieën te 
verstevigen. Solid. Greece sluit hierbij aan bij 
GR-Entrance, de campagne van Climaxi, een 
Vlaamse beweging voor klimaat en sociale 
rechtvaardigheid. Onze zuiderburen importeren 
nu voor de derde keer in samenwerking met 
ACC (A Contre Courant, een ecosocialistische 
denktank) zepen, olijven en olijfolie; ditmaal 
ook voor Nederlandse geïnteresseerden. 

ONZE PARTNERS

Dock is een kenniscentrum voor bestaande en 
nieuwe coöperatieve ondernemingen in Grieken-
land. Met hun initiatief ‘Fruits of Solidarity’ zijn 
zij een belangrijke facilitator in het internationale 
netwerk van productie, distributie en consumptie. 
Dock is hiermee actief betrokken in de promotie en 
ondersteuning van de Social Solidarity Economy. 
Dock bracht ons in contact met de producenten 
en organiseert het internationale transport.

Greenland Deze producentengroep maakt deel 
uit van een grotere coöperatie in Sterna, Messinia. 
De leden woonden in Athene, maar besloten terug 
te keren naar het dorp. Daar werken ze alleen 
samen met kleine winkels en andere coöperaties. 
Door ook zelf in te staan voor verwerking en 
distributie verkrijgen ze een eerlijke prijs voor 
hun olie. www.greenlandproducts.gr

Modousa Deze coöperatie werd opgericht door 
negen olijfboeren in de Gera baai op het eiland 
Lesbos. Na drie jaar zijn ongeveer vijftig mensen 

Steun deze campagne met een bezoek aan 
de webshop gr-entrance.be. 

ORGANISATIE
Possible. Social Bank of Human Capital 
(in samenwerking met Climaxi en ACC). 

Diana Kretschmann: +31 6 30 74 19 59
Marianne van Leeuwen: +31 6 34 92 02 82

info@possible.today
www.facebook.com/Solid.campaigns

conserveringsmiddelen en andere toevoegingen 
geproduceerd worden.

De extra vergine olijfolie wordt onder strikte 
controle geproduceerd en geperst bij tempera-
turen van minder dan 27 graden (koude per-
sing). Er worden geen chemicaliën toegevoegd 
en het product is niet bewerkt zodat de delicate 
natuurlijke smaak behouden blijft. Deze olie 
bevat veel oleacein en oleocanthal, biologische 
stoffen die anti-oxidante en anti-inflammatoire 
eigenschappen hebben en goed zijn voor het 
hart en zenuwstelsel.

actief in de coöperatie. Samen met specialisten 
maken de boeren bio-olijfolie. Ze houden zich ook 
bezig met technische workshops voor beginnende 
boeren en proberen een verwaarloosde staats-
plantage over te nemen. www.modousa.gr

VIOME is een bezette fabriek in Thessaloniki. 
Deze fabriek van bouwmaterialen werd door de 
eigenaars achtergelaten in mei 2011, nadat de 
werknemers al langere tijd geen loon meer 
hadden gekregen. De werknemers bleven en be-
sloten om de fabriek om te vormen tot een fa-
briek van natuurlijke schoonmaakmiddelen. Ze 
beheren de fabriek nu zelf. www.viome.org

DE PRODUCTEN

De producten van onze partners dragen niet 
altijd een biologisch keurmerk, maar zijn wel 
natuurlijk geproduceerd. Meestal is er simpelweg 
geen geld om kunstmeststoffen en bestrijdings-
middelen te betalen. En als daar geen geld voor 
is, dan is er ook geen geld voor dure keurmerken. 
Dock garandeert dat de producten zonder 

BESTELLEN

www.gr-entrance.be
Bestellen kan tot 21 mei 2017. In de tweede helft van 
juni komen de Griekse producten aan in Nederland met 
afhaalpunten in Amsterdam, Maarssen en Eindhoven.

http://www.gr-entrance.be/

