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Να σταματήσο σίπρα-Ερντογάν!
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νώ η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας δεν έχει ακόμα τυπικά τεθεί σε ισχύ, έχουν ήδη αρχίσει μαζικέςσυλλήψεις, επαναπροωθήσεις στην Τουρκία και ο
εγκλεισμός των προσφύγων – μεταναστών σε στρατόπεδα - φυλακές, με αποτέλεσμα ακόμα και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και μια σειρά
ΜΚΟ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις δράσεις
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ καταγγέλλοντάς τις,
όπως και τη συμφωνία συνολικά,ως παράνομες με βάση
τη διεθνή νομιμότητα για τα δικαιώματα των προσφύγων!Είναι αλήθεια.

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. Αλλά και σε όσους παραχωρηθεί το
άσυλο, δεν θα περιλαμβάνει δικαιώματα εργασίας,
ελεύθερης διακίνσης κλπ αλλά συνεχείς ελέγχους και
εκβιασμούς. Ταυτόχρονα θέλουν να σταματήσουν με
τον πιο αποτρόπαιο και κυνικό τρόπο το προσφυγικό
ρεύμα, να τσακίσουν τους αλληλέγγυους και να διαλύσουν τις δομές που έχτισε ο κόσμος για να συμπαρασταθεί στους πρόσφυγες. Η ίδια συμφωνία "επιβραβευει" με 6 δις ευρώ τα εγκλήματα του Ερντογάν κατά
των Κούρδων και του τουρκικού λαού!
ΕΕ και ΗΠΑ σε συμφωνία με την Ελληνική και Τουρκική
Κυβέρνησηέχουν βγάλει το στόλο του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
και τη Μεσόγειο με την προσοχή τους στραμμένη στη
Συρία και τη Λιβύη, στην αντιπαράθεση τους με τη Ρωσία
και την κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Η
όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή διεθνών κατασταλτικών δυνάμεων στη φύλαξη των συνόρων αυξάνει τον κίνδυνο
για γενικότερη πολεμική ανάφλεξη στην περιοχή.
Ο Ευρωπαϊκός Ιμπεριαλισμός είναι σύμμαχος των
Αμερικάνων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Ιράκ,

το Αφγανιστάν και τη Συρία. Είναι συνυπεύθυνος στις
επεμβάσεις που έχουν οδηγήσει χιλιάδες άμαχους στο
δρόμο της προσφυγιάς.Με την πρόσφατη απόφαση της
συνόδου Κορυφής της ΕΕ, υψώνει φράχτες στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια,σφραγίζει τα σύνορα
της χώρας μας εγκλωβίζοντας έτσι στο εσωτερικό της
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετατρέποντάς της σε
μια σύγχρονη αποθήκη – φυλακή.
Επιχειρεί να αξιοποιήσει επιλεκτικά την νέα επίθεση
του ISIS στις Βρυξέλλες για να επιτεθεί κατά του κινήματος και των δημοκρατικών ελευθεριών, να θωρακίσει
την ΕΕ-φρούριο παραπέρα, να ξαναπαίξει το χαρτί της
ισλαμοφοβίας. Η τελευταια είναι το πέπλο συγκάλυψης
των ευθυνών των ίδιων των κυβερνήσεων για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Μ.Ανατολή και Ασία που
έσπειραν το θάνατο με τους πολέμους και έθρεψαν
μορφώματα όπως το αντιδραστικό ISIS.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι συνένοχη σε αυτή
την αθλιότητα. Συνεργάζεται με τα στυγνά καθεστώτα
Τουρκίας, Ισραήλ και Αιγύπτουενάντια στα συμφέροντα
των λαών της περιοχής.Υλοποιεί τις αντιπροσφυγικές
πολιτικές της Ε.Ε. για αποτροπή, διαλογή, εγκλεισμό,
απελάσεις, επαναπροωθήσεις και είναι υπεύθυνη για τις
άθλιες συνθήκες που διαβιούν οι πρόσφυγες. Την Τετάρτη 30/3 η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο επιχειρεί να νομιμοποιήσει με βάση το
ελληνικό δίκαιο τις αποτρόπαιες πρόνοιες της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας και να οργανώσει νομοθετικά την
υλοποίησή της.
Παρά τα τείχη και την καταστολή, το τσουνάμι των κατατρεγμένων δεν ανακόπτεται. Οι πάνω από 50.000
πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα αντιστέκονται στη συμφωνία, έχουν ήδη ξεκινήσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα με αίτημα «ανοίξτε
τα σύνορα».Χιλιάδες αλληλέγγυοι αψηφούν τη ρατσιστική συμφωνία και στηρίζουν υλικά και πολιτικά τους πρόσφυγες και μετανάστες. Στις 19 Μάρτη έγιναν μαζικές
και δυναμικές διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς που έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα: Μπορούμε και
πρέπει να συνεχίσουμε.

Είναι βασικό καθήκον των εργαζομένων και του λαϊκού κινήματος η ανάπτυξη ισχυρού αντιπολεμικού κινήματος για να συμβάλουμε στο σταμάτημα του πολέμου
στη Μέση Ανατολή, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους λαούς της Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ, Αφγανιστάν κλπ. Συνεργασία που πρέπει να εκφραστεί με το

κάλεσμα των προσφύγων σε αντιπολεμικές συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί συνδικάτα, φορείς, αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα, μαζί με τους πρόσφυγες
σε κοινούς αγώνες για να ακυρωθεί η συμφωνία της
ντροπής.

• Να μπλοκάρουμε τις απελάσεις - Να μην επιτρέψουμε κανένα εγκλεισμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα
hotspot, όχι στη γκετοποίηση και την εφαρμογή των μέτρων διαλογής. Όχι στη στρατιωτικοποίηση της διαχείρισης
του προσφυγικού.
• Ανοιχτά σύνορα! Να ανοίξουν τώρα για τους πρόσφυγες οι συνοριακές δίοδοι μεταξύ των χωρών της Ευρώπης
και να μπει τέλος στο έγκλημα στο Αιγαίο. Ασφαλής, ελεύθερη διέλευση από χερσαία και θαλάσσια σύνορα της
Ελλάδας. Να σταματήσουν οι δολοφονικές επιχειρήσεις αποτροπής και επαναπροώθησης της Frontex και της ελληνικής συνοριοφυλακής. Όχι στην επιχείρηση Ποσειδών στο Αιγαίο για αποτροπή διέλευσης των προσφύγων.
Όχι σε δημιουργία Ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής-ακτοφυλακής. Όχι στην παρεμπόδιση των διαδρομών τους από
την αστυνομία. Να γκρεμιστεί ο φράχτης του Έβρου. Κανένας φράκτης στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη-φρούριο.
• Να εμποδίσουμε τους δολοφόνους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να πνίγουν τους πρόσφυγες με περιπολίες στο Αιγαίο.
Έξω η FRONTEX και το ΝΑΤΟ απ’το Αιγαίο!
• Προστασία των προσφύγων. Όχι στην ποινικοποίηση της μετανάστευσης. Νομιμοποίηση, απόδοση ασύλου και
πλήρη δικαιώματα για τους οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες, δυνατότητα για ελεύθερη μετακίνηση ή παραμονή με αξιοπρέπεια.
• Κατάλληλα κτίρια και δομές για στέγαση, σίτιση, περίθαλψη των οικονομικών και πολιτικών προσφύγων, εκπαί-

δευση για τα παιδιά. Όχι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και στρατόπεδα φυλακές.
• Χρηματοδότηση και προσλήψεις για τις δομές και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και όχι για κέντρα κράτησης

και καταστολή των προσφύγων. Όχι στην εκχώρηση της ευθύνης του δημοσίου σε ιδιώτες και ΜΚΟ.
• Να φράξουμε το δρόμο στην άνοδο του ρατσισμού, του φασισμού και της ισλαμοφοβίας στη Ελλάδα και την Ευρώπη.
• Όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μ. Ανατολή, τη Λιβύη και σ’ όλη τη Μεσόγειο. Να σταματήσει κάθε πο-

λεμική επέμβαση. Έξω από ΝΑΤΟ –ΕΕ. Να κλείσουν άμεσα οι βάσεις ξένων δυνάμεων στην Ελλάδα. Να πάψει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε στρατιωτική επιχείρηση εκτός των συνόρων.
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Απρίλη διαδηλώνουμε ενάντια στις βάσεις, τον πόλεμο,
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τη συμμετοχή και
στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς. Στηρίζουμε την αντιπολεμική, αντιιμπεριαλιστική
κινητοποίηση φορέων στη Σούδα της Κρήτης και κάθε άλλη
δράση σε αυτό το πλαίσιο.

http://antarsya.gr
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