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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι µετανάστες - πρόσφυγες που βρίσκονται στο κτήριο της Νοµικής, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα κάτω
από άθλιες συνθήκες, είναι σε τραγικό αδιέξοδο. Είναι θύµατα στυγνής εκµετάλλευσης και όµηροι ενός
απάνθρωπου νοµικού καθεστώτος που έχουν διαµορφώσει η ΕΕ και οι κυβερνήσεις. Οι περισσότεροι είναι
άνεργοι ή εργάτες γης, µε καθεστώς µαύρης εργασίας που δεν έχουν ή δεν µπορούν να ανανεώσουν την
άδεια παραµονής τους. Πολλοί από αυτούς είναι θύµατα πολέµου και διώξεων και δικαιούνται άσυλο και
ταξιδιωτικά έγγραφα για τις χώρες που επιθυµούν.
Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγµατικά να λύσει το πρόβληµα, θα τους αντιµετώπιζε ως ανθρώπους και όχι ως
επιδροµείς. θα εξασφάλιζε γι’ αυτούς ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, θα επέτρεπε την έξοδό τους προς
άλλες χώρες της ΕΕ, κάτι που το µεγαλύτερο µέρος τους επιθυµεί, και δε θα µετέτρεπε τη χώρα σε ένα
τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης µεταναστών.
Αυτοί που οδήγησαν τους µετανάστες στο υπό ανακαίνιση παλιό κτήριο της Νοµικής, µε την ενέργεια τους
αυτή δεν υπηρετούν τα δίκαια αιτήµατα των µεταναστών - προσφύγων, αλλά τους εκθέτουν περισσότερο στη
συκοφάντηση και στις απειλές αντιδραστικών κοµµάτων και µηχανισµών, στην κρατική καταστολή και στους
εκβιασµούς των κυκλωµάτων που τους εκµεταλλεύονται. Ταυτόχρονα προσφέρουν υπηρεσίες στις δυνάµεις
που επιθυµούν και επεξεργάζονται την κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου.
Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και πρέπει να δώσει λύση αρχίζοντας από την εξασφάλιση ανθρώπινων
συνθηκών διαβίωσης. Αντί γι’ αυτό, αξιοποιεί την παρουσία των µεταναστών στη Νοµική, για να ανοίξει θέµα
ασύλου και καταστολής ενώ επιδιώκει - µε τη βοήθεια της Ν∆ και του ΛΑ.Ο.Σ. - να καλλιεργήσει ρατσιστικά
αντανακλαστικά. Πάνε να φορτώσουν τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας, που οι ίδιοι προκαλούν, στους
µετανάστες. Αποπροσανατολίζοντας το λαό από την πολιτική τους, δεν έχουν καµία αναστολή να ταΐζουν
ακόµα και το φίδι του ρατσισµού.
Το Προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ χωρίς να το απασχολούν οι αιτίες του προβλήµατος, ενώνει τη φωνή του µε
κάθε αντιδραστική φωνή απαιτώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, ζητώντας εδώ και
τώρα τάξη, θέτει ζήτηµα άρσης του ασύλου µε το πρόσχηµα της φύλαξης των πανεπιστηµιακών χώρων,
ζητά επίλυση του προβλήµατος «µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο».
Χωρίς να αντιµετωπιστούν οι αιτίες που γεννούν την προσφυγιά, είναι αδύνατο να αντιµετωπιστεί το
πρόβληµα της µετανάστευσης. Όσο συνεχίζονται και εντείνονται οι πόλεµοι και οι επεµβάσεις του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, µε τη συµµετοχή και των ελληνικών κυβερνήσεων, και η καταλήστευση του πλούτου των λαών
από µια χούφτα µονοπωλιακές επιχειρήσεις, τόσο θα δηµιουργούνται και θα γιγαντώνονται τα κύµατα των
πεινασµένων και κυνηγηµένων που θα αναζητούν στη προσφυγιά διέξοδο για να σώσουν τη ζωή τους.
Μοναδική διέξοδος είναι η απειθαρχία στην ΕΕ και η έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων ώστε να επιτραπεί η
έξοδος χιλιάδων εγκλωβισµένων µεταναστών και προσφύγων προς την Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να γίνει
δεν µπορεί παρά να εκφράζει την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Γι’ αυτό απαιτείται:
• Απόδοση όλων των κοινωνικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων σε όσους πρόσφυγες και
µετανάστες επιθυµούν να ζήσουν και να εργαστούν στη χώρα µας.
• ∆ηµιουργία δηµόσιων, οργανωµένων, ανθρώπινων υποδοµών που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς
συνθήκες διαµονής, όπου θα παρέχεται νοµική βοήθεια, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και σίτιση, και
όχι «κέντρα υποδοχής» - γκέτο.
• Σεβασµός των πολιτιστικών τους παραδόσεων,
• Κτύπηµα των κυκλωµάτων που εκµεταλλεύονται τους µετανάστες.
• Όχι στο φράχτη της ντροπής.
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