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 Δύο κινητοποιήσεις την Τρίτη και την Παρασκευή, με φόντο

τους τρεις νεκρούς της Μόριας

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 31|01|2017 13:12

Δύο κινητοποιήσεις σήμερα Τρίτη στις 5.30 μμ με παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την Παρασκευή 2/2 στις 5
μμ από τα Κεντρικά Λύκεια

Δύο κινητοποιήσεις σήμερα Τρίτη στις 5.30 μμ με παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την Παρασκευή 2/2 στις 5
μμ από τα Κεντρικά Λύκεια, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τον θλιβερό απολογισμό τριών νεκρών στο
Κέντρο της Μόριας.

H ανακοίνωση του Συντονισμού Λέσβου για το προσφυγικό και μεταναστευτικό

Ως εδώ!!!

 

Όλοι εμείς που συμμετέχουμε μέσα από τις συλλογικότητες και τα σωματεία μας σε αυτό το συντονισμό λίγες βδομάδες
πριν με κάθε μέσο είχαμε μιλήσει για την κατάσταση με τον χιονιά που επικρατούσε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της
Μόριας και καλούσαμε τους υπευθύνους να σταματήσουν άμεσα να παίζουν με τις ζωές των προσφύγων, να ανοίξουν
άμεσα κλειστούς χώρους γιατί θα υπάρξουν νεκροί. Δύο βδομάδες μετά μετράμε ήδη 3 νεκρούς και έναν ακόμα άνθρωπο
στην εντατική

Ένα χρόνο μετά τη σύναψη της συμφωνίας της ντροπής ΕΕ - Τουρκίας, τα σύνορα παραμένουν κλειστά για τους
ανθρώπους που δραπετεύουν από τον πόλεμο και την εξαθλίωση, προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους.

Ένα χρόνο μετά, με την Τουρκία του αυταρχισμού και των βασανιστηρίων να θεωρείται «ασφαλής τρίτη χώρα», το άσυλο
έχει ουσιαστικά καταργηθεί, ενώ γίνονται μαζικές απελάσεις ανθρώπων που δικαιούνται προστασία. Χαρακτηριστική είναι
η υπόθεση του Αιγύπτιου πολιτικού πρόσφυγα Μohamad Αbdelgawad που κινδυνεύει να απελαθεί μέσω Τουρκίας στην
Αίγυπτο του δικτάτορα Σίσι. Ο Μohamad Αbdelgawad πλησιάζει τις 50 μέρες απεργίας πείνας και παρά τον κλονισμό της
υγείας του κανένας κυβερνητικός παράγοντας δεν φαίνεται να συγκινείται.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τους πακτωλούς χρημάτων που ξοδεύονται μέσω των ΜΚΟ και όχι μόνο, οι
συνθήκες «φιλοξενίας» των προσφύγων στα στρατόπεδα όχι απλά παραμένουν προσβλητικές για την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και απάνθρωπες, αλλά χειροτερεύουν.

Η ΕΕ μαζί με την υπόλοιπη «πολιτισμένη Δύση» συνεχίζει αμείωτα τους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
κλιμακώνει τη ρατσιστική και αντιπροσφυγική πολιτική της. Η Ευρώπη Φρούριο συνιστά μια νέα ποιότητα συνολικής
αντιδημοκρατικής στροφής στο όνομα της ασφάλειας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εναρμονίζεται πλήρως με τις πολιτικές της ΕΕ, θεωρεί την προσφυγιά παρανομία, τους
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εναρμονίζεται πλήρως με τις πολιτικές της ΕΕ, θεωρεί την προσφυγιά παρανομία, τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες κατάδικους, υιοθετεί μέτρα αποτροπής, επαναπροωθήσεων, απελάσεων και εγκλεισμού,
αναλαμβάνοντας το ρόλο του θεματοφύλακα της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας.

Η αντιπροσφυγική κυβερνητική πολιτική της «αποτροπής» κλιμακώνεται και στρώνει το έδαφος στη ναζιστική Χρυσή
Αυγή, η οποία προσπαθεί να φορέσει το μανδύα των «αγανακτισμένων γονέων» για να οργανώνει εισβολές κατά των
προσφυγόπουλων στα σχολεία, αλλά και να επιτίθεται στα νησιά εναντίον των προσφύγων. Οι δολοφόνοι του Π. Φύσσα
κυκλοφορούν ελεύθεροι, η δίκη συνεχίζεται για δεύτερο χρόνο, ενώ η αστυνομία δίνει ξανά κάλυψη στις συνάξεις των
νεοναζί ενώ τις τελευταίες μέρες στο νησί μας έχουν καταγραφεί πάμπολλα περιστατικά βιαιοπραγιών ενάντια σε
μετανάστες και πρόσφυγες ακόμη και απειλές –ακόμη και με σύλληψη- απέναντι σε ντόπιους που «τόλμησαν» να
διαμαρτυρηθούν όταν έπεσαν στην αντίληψή τους. Φαίνεται ότι με αφορμή την παραβατικότητα που δημιουργούν οι
συνθήκες εγκλεισμού των μεταναστών στήνεται ένα ολόκληρο πλέγμα αστυνομοκρατίας.

Η διαδικασία μετεγκατάστασης των προσφύγων κινείται με ρυθμούς χελώνας με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες είτε να
εγκλωβίζονται είτε να πληρώνουν ολόκληρες περιουσίες για να φτάσουν στη χώρα προορισμού τους.

Οι πρόσφυγες παραμένουν κοινωνικά αποκλεισμένοι και τα παιδιά των προσφύγων είναι αποκλεισμένα από την
εκπαίδευση και υφίστανται ρατσιστικούς διαχωρισμούς.

 

Σήμερα παρά ποτέ ο κοινός αγώνας ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών απέναντι στην φτώχεια και την εξαθλίωση που
παράγει η μνημονιακή διαχείριση της κυβέρνησης σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, είναι περισσότερο
αναγκαίος!

 

þΓια να ανοίξουν τα σύνορα σε πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες και να σταματήσουν οι απελάσεις.

þΝα κλείσουν τα στρατόπεδα και να φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς οι πρόσφυγες μέσα στον οικιστικό ιστό.

þΓια ίσα δικαιώματα και αξιοπρέπεια για όλες-ους.

þΓια ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση.

þΕνάντια στις πολιτικές της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

 

· ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/01 στις 17:30 ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

· ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΩΤΙΚΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/02 ΣΤΙΣ 17:00 ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
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1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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