ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ! ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4 - 11:00 π.μ.
στην πλατεία Ν. Σμύρνης
και στη συνέχεια πορεία στο Ν. Κόσμο
ενάντια στη συμφωνία ΕΕ - Κυβέρνησης – Τουρκίας
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες!
Όχι στην Ευρώπη φρούριο - όχι στην Ελλάδα φυλακή!
Οι λαοί στις γειτονικές μας χώρες ζουν σε πρωτόγνωρες συνθήκες βίας, πολέμων, ακραίας
φτώχειας και καταδίωξης. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες από χώρες σε εμπόλεμη
κατάσταση φτάνουν στη χώρα μας για να γλυτώσουν από τη φρίκη του πολέμου και την
καταστροφή που βιώνουν στις χώρες τους. Το τεράστιο προσφυγικό κύμα, που έχει δημιουργηθεί
εξαιτίας των πολέμων και της απάνθρωπης οικονομικής πολιτικής που ασκείται δεν θα σταματήσει
αν δεν εκλείψουν αυτές οι άθλιες πολιτικές.
Όπως ανακοίνωσε στις 16/3 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
περισσότεροι από 1 εκατ. άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και
το Αφγανιστάν έχουν περάσει από την Ελλάδα από τις αρχές του 2015, Σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα στοιχεία της Υ.Α. από 1/1/2016 μέχρι τις 14 Μαρτίου, περισσότεροι από 143.634
άνθρωποι πέρασαν από την Τουρκία προς την Ελλάδα, ανεβάζοντας σε 1.000.357 τον αριθμό
των αφίξεων μέσω θαλάσσης από την 1/1/2015. Μέσα στο 2016, 448 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη
Μεσόγειο ή αγνοούνται στην προσπάθεια τους να φτάσουν στην ασφάλεια στην Ευρώπη, ενώ
πνίγηκαν 3.771 άνθρωποι το 2015. Ο αριθμός των ανθρώπων που έφτασε μέχρι στιγμής στην
Ευρώπη ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον, σχεδόν το 60% των από
θαλάσσης αφίξεων στην Ελλάδα είναι γυναίκες και παιδιά…
Και οι χώρες της Ε.Ε. αγνοώντας προκλητικά την τραγική αυτή κατάσταση, έκλεισαν τα
σύνορα, υψώνουν φράκτες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, χαρακτηρίζουν την προσφυγιά και τη
μετανάστευση παράνομη. Δεν σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ούτε καν εφαρμόζουν τις
διεθνείς συνθήκες για την παροχή ασύλου στα θύματα των πολέμων. Υλοποιούν ρατσιστικές,
ξενοφοβικές πολιτικές, όταν οι ίδιες με την οικονομική πολιτική και τις επεμβάσεις τους προκαλούν
τη δυστυχία και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων.
Η συμφωνία Ε.Ε.–Τουρκίας, που οριστικοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου. Πρόκειται για μια
κατάπτυστη συμφωνία που ποινικοποιεί την προσφυγιά και μετατρέπει το Αιγαίο σε "πεδίο μάχης"
κατά των προσφύγων, με καταδιώξεις φουσκωτών βαρκών από το ΝΑΤΟ, τη FRONTEX και τους
συνοριοφύλακες Ελλάδας και Τουρκίας, με μοναδικό αποτέλεσμα τους περισσότερους πνιγμούς.
Οι αιτήσεις για «γρήγορο» άσυλο θα κρίνονται με «συνοπτικές» διαδικασίες και όσοι
απορρίπτονται θα καταλήγουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για να απελαθούν εξίσου γρήγορα
στην Τουρκία. Αυτή η συμφωνία έχει την υπογραφή και της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία
σπεύδει να την υλοποιήσει.
Οι πρόσφυγες και μετανάστες είναι μέρος της τάξης μας, των εκμεταλλευόμενων,
καταπιεσμένων και κατατρεγμένων αυτής της γης. Οι εργαζόμενοι και οι λαοί της Ευρώπης, όλοι
όσοι παλεύουμε την ίδια στιγμή ενάντια στη λιτότητα, τον αυταρχισμό, τα μνημόνια και την
καταστροφή και την εξαθλίωση που έφεραν στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, καταλαβαίνουμε
ότι είναι κοινή η ρίζα της δυστυχίας και κοινός ο αγώνας για να σπάσουν τα δεσμά.
Το μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες-μετανάστες που αναπτύχθηκε όλο το
τελευταίο διάστημα ενάντια στις ανάλγητες αντιμεταναστευτικές πολιτικές της Ε.Ε. και της
ελληνικής κυβέρνησης πρέπει να διεκδικήσει να ανοίξουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες/τριες, να πέσει ο φράχτης στον Έβρο, να δοθεί άσυλο, περίθαλψη, στέγαση σε
ανοικτές δομές φιλοξενίας.

