Πρόταση Ψηφίσματος της
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
προς την ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
για το προσφυγικό πρόβλημα
Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες ενός τεράστιου δράματος που εξελίσσεται στις
θάλασσες και τα νησιά του Αιγαίου. Μικρά παιδιά, εγκυμονούσες γυναίκες και πλήθος
εξαθλιωμένων προσφύγων και μεταναστών βρίσκουν τον θάνατο στην προσπάθειά τους να
ξεφύγουν από τον πόλεμο και να δραπετεύσουν από τη φτώχεια. Την ίδια ώρα η αδράνεια πολλών
διαδοχικών κυβερνήσεων σε συνεργασία με την εξαθλιωτική πολιτική της ΕΕ έχουν μετατρέψει
τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σε κέντρα ταλαιπωρίας απελπισμένων ανθρώπων, όσων
καταφέρνουν να επιζήσουν, εξαιτίας της ανεπάρκειας υποδομών, εξοπλισμού και στελέχωσης των
υπηρεσιών. Οι δομές της Δημόσιας Υγείας (Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας), με τις τεράστιες
ελλείψεις που έχουν σε προσωπικό, δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες των
κατοίκων και βέβαια αδυνατούν να ανταποκριθούν στην ιατρική εξέταση και περίθαλψη των
προσφύγων.
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε αυτούς τους
ανθρώπους, θύματα της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα οι
πρόσφυγες είναι και θύματα των κάθε λογής φανατισμών που τρέφει η φτώχεια, η ανισότητα και η
απουσία πρόσβασης στην παιδεία.
Θεωρούμε υποχρέωση να εκφράσουμε με πολύμορφο τρόπο την αλληλεγγύη μας μαζί με τους
κατοίκους των νησιών και των παραμεθόριων περιοχών. Απομονώνοντας τις ρατσιστικές απόψεις
που καλλιεργούνται από τα ΜΜΕ και τους μηχανισμούς του συστήματος, που στοχεύουν στην
αντιπαράθεση των εργαζόμενων και ανέργων - μιας χώρας που έχει στείλει στο εξωτερικό
εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες σε πέντε χρόνια - στους ξένους πρόσφυγες και μετανάστες.
Τέτοιες αντιπαραθέσεις εντέλει ενισχύουν μόνο φασιστικές οργανώσεις σαν την ΧΑ και
εγκληματικές πράξεις.
Η μόνη πραγματική αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος απαιτεί
σύγκρουση με την υφιστάμενη πολιτική της ΕΕ και τη δημιουργία ενός διαδρόμου ασφαλούς
διέλευσης για τους πρόσφυγες.
Στο παραπάνω πλαίσιο ενισχύουμε τον αγώνα για:
 Άμεσα μέτρα ενίσχυσης για την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και
ταυτοποίησης
 Εξασφάλιση ανθρώπινων χώρων προσωρινής φιλοξενίας για πρόσφυγες και
μετανάστες
 Άμεση κάλυψη των ελλείψεων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ώστε να
ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανάγκες
 Άσυλο στους πρόσφυγες και ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους και όσες το επιθυμούν
 Έκτακτη χρηματοδότηση από ΟΗΕ και ΕΕ
Ταυτόχρονα διεκδικούμε:
 Αναστολή όλων των όρων και συνθηκών που απαγορεύουν την ασφαλή και ελεύθερη
διέλευση τους
 Κατάργηση των μηχανισμών καταστολής όπως η Frontex και ενίσχυση των
ανθρωπιστικών δράσεων
 Νομιμοποίηση και ίση αμοιβή για ίση εργασία στον κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη
από όπου κι αν προέρχεται
 Boήθεια στις χώρες προέλευσης για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής από τις
πλουσιότερες χώρες
 Καμία εμπλοκή σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις

