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Ανακοίνωση του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας την ακροδεξιά πρακτική της, αποφάσισε μέσω
του ΚΥΣΕΑ μια δέσμη μέτρων κατά των προσφύγων. Αφού πρώτα έβαλε τον
κατασταλτικό μηχανισμό να πετάξει έξω από κατειλημμένα κτίρια δεκάδες οικογένειες
προσφύγων για να τις οδηγήσει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης εκτός των πόλεων,
προχωράει τώρα σε γενικευμένα μέτρα, ακραία ρατσιστικά και αντιπροσφυγικά.
Συνεχίζοντας στα χνάρια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να
διαμορφώσει ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ζοφερό για τους πρόσφυγες, θεωρώντας
ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην έλευση τους στη χώρα μας. Δεν αντιλαμβάνονται ότι
άνθρωποι που πέρασαν δια πυρός και σιδήρου για να φτάσουν μέχρι τις ακτές της Μικράς
Ασίας, δεν πτοούνται από τίποτα. Γιατί γι αυτούς είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
Με την απόφαση του ΚΥΣΕΑ καταργείται το δικαίωμα των προσφύγων, των οποίων
απορρίπτεται η αίτηση ασύλου, να προσφύγουν σε δευτεροβάθμια επιτροπή. Με
αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση προσδοκά σε μαζικές απελάσεις που όμως δεν είναι καθόλου
δεδομένο ότι θα μπορεί και να τις πραγματοποιήσει. Επιπλέον, αυξάνει την καταστολή
στα σύνορα με την ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών ελέγχου που θα της επιτρέψουν να
προχωράει στην άμεση, παράνομη επαναπροώθηση, πέραν όλων των διεθνών κανόνων
δικαίου, πρακτική που θα οδηγήσει στην αύξηση των δολοφονιών ανθρώπων στα νερά του
Αιγαίου. Αυτή η πρακτική έχει αποτύχει μέχρι τώρα καθώς και η προηγούμενη κυβέρνηση
την χρησιμοποιούσε, κυρίως στον Έβρο, σε άλλες συνοριακές περιοχές, καθώς και στη
θάλασσα.
Ο νέος γύρος πολεμικών εντάσεων στην περιοχή προοιωνίζει όξυνση της
μετακίνησης προσφύγων και αυτό έχει αρχίσει να πραγματοποιείται. Ποιο θα είναι το
επόμενο βήμα της κυβέρνησης ΝΔ; Να στείλει τους πρόσφυγες στα ξερονήσια, όπως
προτείνει ο ρατσιστής Βελόπουλος; Να ακολουθήσει την πρακτική του Σαλβίνι, του Ορμπάν,
του Τραμπ και των υπόλοιπων ακροδεξιών ανά τον πλανήτη;
Η κυβέρνηση από την μια πλευρά συμφωνεί με την επιθετική πολιτική του κεφαλαίου σε όλο
τον πλανήτη που οδηγεί σε πολέμους και οικονομική καταστροφή χωρών, ενώ από την άλλη
διαμαρτύρεται για τα προσφυγικά κύματα. Κι ενώ «ανησυχεί» για τις «αυξημένες ροές»
προσφύγων δεν αμφισβητεί στο ελάχιστο τη ρατσιστική πολιτική της ΕΕ για το προσφυγικό,
που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε φυλακή προσφύγων.
Σήμερα το εργατικό λαϊκό κίνημα, μαζί με τους πρόσφυγες, πρέπει να διεκδικήσει:
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Κατάργηση της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας.
Παροχή νομιμοποιητικών εγγράφων σε όλους τους πρόσφυγες και άδεια εργασίας ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα βιοτικά τους προβλήματα.
Κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης και ελεύθερη μετακίνηση σε όλη τη χώρα, όπου
επιθυμούν. Αποσυμφόρηση των νησιών και κλείσιμο της Μόριας και των άλλων
κολαστηρίων.
Δυνατότητα να ταξιδέψουν οι πρόσφυγες σε όποια χώρα επιθυμούν, άμεση επανένωση
οικογενειών.
Εγγραφή όλων των παιδιών στα δημόσια σχολεία με παράλληλη δημιουργία τάξεων
υποδοχής, καθώς και ταχύρρυθμα τμήματα εκμάθησης της γλώσσας για ενηλίκους, για
όσους αποφασίσουν να μείνουν στη χώρα μας.
Παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους όσους κατοικούν στη χώρα μας, δίνοντας ΑΜΚΑ σε
κάθε αιτούντα.
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