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 «Ντροπή οι σκηνές προσφύγων μέσα στο χιόνι»

Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στο Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής:

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 13|01|2017 13:41

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επρόκειτο να πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας χτες το απόγευμα στο
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ενάντια στις εικόνες ντροπής με τις σκηνές των προσφύγων μέσα στο χιόνι στη
Λέσβο.

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επρόκειτο να πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας χτες το απόγευμα στο
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ενάντια στις εικόνες ντροπής με τις σκηνές των προσφύγων μέσα στο χιόνι στη
Λέσβο.

«H ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμφωνία τους με την Τουρκία για το προσφυγικό, διατηρούν τους
πρόσφυγες σε άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στερώντας τους αφενός τη δυνατότητα να ζήσουν σαν
άνθρωποι και αφετέρου τα δικαιώματα που προσφέρουν οι διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες.

Ωστόσο η κατάσταση αυτή ισοδυναμεί με ανθρωπιστικό έγκλημα καθώς οι άνθρωποι αυτοί, ενώ επέζησαν από τις βόμβες,
τους δουλεμπόρους και τα κύματα του Αιγαίου, κινδυνεύουν τώρα άμεσα από το κρύο και τις απάνθρωπες συνθήκες στα
κέντρα της Λέσβου και αλλού», λέει η ΑΔΕΔΥ, που απαιτεί από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα
χωρίς άλλη καθυστέρηση, για να μεταφερθούν οι άνθρωποι σε ασφαλείς θερμαινόμενους χώρους αξιοπρεπούς διαβίωσης
και να εξασφαλίσει την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνική ζωή.

«Τώρα είναι η ώρα που μετριούνται η πραγματική αλληλεγγύη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και αποτελεί πρόκληση η
αδιαφορία όλων όσοι εμφανίζονται ως κοινωνικά ευαίσθητοι σε άλλες περιπτώσεις», επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ, που καλεί τους
εργαζόμενους σε έμπρακτη αλληλεγγύη, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει σε αυτή όσο και στον αγώνα για την
εξασφάλιση στους πρόσφυγες, μίας αξιοβίωτης ζωής.
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1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …
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