Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες
θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
Εμπρός στο ανείπωτο δράμα των λαών της Μέσης Ανατολής, που κατά εκατοντάδες χιλιάδες
οδηγούνται στο ξεριζωμό και την προσφυγιά προκειμένου να διασωθούν από τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στην περιοχή, εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Συγκεντρώνουμε είδη
πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που συσσωρεύονται και εγκλωβίζονται
κατά χιλιάδες στη χώρα μας.
Παράλληλα, υψώνουμε τη φωνή μας και αγωνιζόμαστε ενάντια στις αιτίες, που παράγουν τον
πόλεμο και τις επεμβάσεις, που οδηγούν τους λαούς της περιοχής στην εξαθλίωση. Η προσφυγιά,
η αναγκαστική μετανάστευση είναι αποτέλεσμα του εγκλήματος διαρκείας στη Μέση Ανατολή με
πρωταγωνιστές το ΝΑΤΟ και την ΕΕ που επιχειρούν για τον οικονομικό, πολιτικό και
γεωστρατηγικό έλεγχο της περιοχής.
Καταγγέλλουμε ως εγκληματική τη στάση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που ενώ βομβαρδίζουν και
διαλύουν τα κράτη της περιοχής για να δημιουργήσουν στη θέση τους προτεκτοράτα και
στρατιωτικά ελεγχόμενες περιοχές, κλείνουν, παράλληλα, τα σύνορα με αποτέλεσμα χιλιάδες
πρόσφυγες να στοιβάζονται στην Ελλάδα, χωρίς ούτε τα στοιχειώδη, εκατοντάδες να
θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο.
Καταδικάζουμε τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές κραυγές που επιχειρείται να καλλιεργηθούν στην
Ελληνική κοινωνία. Αντίπαλός μας είναι οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι. Όχι τα θύματά τους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την κυβέρνηση, να δημιουργηθούν ανοιχτοί χώροι προσωρινής φιλοξενίας που
θα πληρούν τις απαιτήσεις για να διαβιούν με αξιοπρέπεια οι πρόσφυγες και μετανάστες. Να
δοθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού οι ξεριζωμένοι,
απευθείας, αεροπορικά ή με όποιο άλλο τρόπο θέλουν, ανεξάρτητα από τις συνθήκες Σένγκεν και
Δουβλίνου. Να σταματήσει τώρα ο πόλεμος και η εμπλοκή της χώρας μας. Να κλείσει η βάση της
Σούδας. Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο.
Στα πλαίσια της έμπρακτης αλληλεγγύης προς τους ξεριζωμένους, της αποκάλυψης και
καταδίκης του ρόλου των ιμπεριαλιστικών οργανώσεων στην εξαθλίωση ολόκληρων λαών
προκειμένου να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων που εκπροσωπούν, η
ΔΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους και όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα να συμβάλουμε στη
συγκρότηση Επιτροπών Αλληλεγγύης σε κάθε ΑΕΙ. Οι σύλλογοι των εργαζομένων και οι
επιτροπές Αλληλεγγύης να αναλάβουν τη συγκέντρωση και διανομή υλικών πρώτης ανάγκης προς
τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες, χωρίς τη διαμεσολάβηση των διάφορων ΜΚΟ, ο ρόλος των
οποίων, όπως καθημερινά αποκαλύπτεται, είναι στην υπηρεσία οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ και οι
κυβερνήσεις της ΕΕ. Να διεκδικήσουν μαχητικά να προωθηθούν άμεσα όλοι οι πρόσφυγες στις
χώρες επιλογής τους σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες (σύμβαση της Γενεύης).
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