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فلتسقط اتفاقية االتحاد األوروبي – تسيبرا – اُردوغان العنصرية
فليسقط القانون اليوناني لصد ،اعتقال وطرد الالجئين
ا ا
الدرسيا ) - ADARSYAتحالف ضد االمبريالية من اجل التغيير الجذري) هو حزب يوناني سياسي ،الذي وقف منذ اللحظة
ً
االولى بجانب الالجئين مستنكرا التدخالت االمبريالية والحروب التي ادت الى اللجوء .االادرسيا ) (ADARSYAتناضل من
اجل حدود مفتوحة ،ضد التمييز المتعسف بين الجئين ومهاجرين اقتصاديين وتدافع عن حق الجميع في اللجوء والحياة الكريمة.
اليوم نرى بغضب وخجل اعتقال الالجئين القادمين الجدد الى بلدنا كما والطرد واالعادة القسرية الى تركيا.
بعد االتفاقية بين االتحاد االوروبي وتركيا والقانون اليوناني بشان الالجئين الذي ُنص مُؤخراً:
• تغلق الحدود باتجاه اوروبا (طريق البلقان)
• يحددون بشكل كبير حق اللجوء .بإمكان الالجئ ان يقدم طلب اللجوء فقط في بلد الدخول (وبشكل خاص في اليونان) .يعطون
امكانية رفض جماعي لطلبات اللجوء بوصفها "غير مقبولة" .طلبات اللجوء سيتم انهاء معاملتهم خالل اربعة عشر يوما بحسب
معايير التي تستبعد الغالبية الغالبة .اعادة التوطين في دول اوروبية اخرى سيتطلب عملية التي من الممكن ان تحتاج ألشهر او
حتى لسنوات.
• في كل مرحلة فحص الطلبات ،الالجئون سيحتجزون في معسكرات من النوع المغلق (سجون)
• الذين ال يقدمون طلب لجوء في اليونان او يرفض طلبهم سيطردون حاال الى تركيا.
• في الوقت الحالي فان قوات ال  FRONTEXوقوات حلف شمال االطلسي في بحر ايجة يعيقون الالجئين من عبور الحدود
ومئات من الشرطيين من كل دول االتحاد االوروبي ينفذون عمليات الطرد
ألغلبية المجتمع اليوناني ،للناس اللذين دعموا الالجئين فان هذه القرارات هي عنصرية صرفة ،تجاوز لحقوق دولية وقمع.
اليونانيون عمال ،عاطلون عن العمل وشباب نعرف ان عذابكم له نفس الجذور كما عذابنا .النظام الراس مالي العالمي يحاول ان
يخفف ضغط ازمته عن طريق تدخالت امبريالية ،استغالل اقتصادي وحرب في بالدكم ،تقليصات وتدبير وفقر شديد ،جوع وبؤس
لمعظم العمال ،عنف وتعسف الشرطة والغاء حقوق في دول الغرب .التضامن بين المضطهدين هو الطريق الوحيد للنتصر.
نناديكم لتتحدوا في نضالكم من اجل حقوقكم بغض النظر عن الجنسية ،الديانة ،العرق واللغة .نناديكم لتتحدوا مع اليونانيين عمال،
عاطلين عن العمل وشباب في نضال مشترك من اجل حقوق وحياة كريمة للجميع.
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افتحوا الحدود لالجئين
ال لصد ،اعتقال وطرد الجئين ومهاجرين
ال للمعسكرات وال Hot Spot
اعطوا الصفة القانونية ،اللجوء والحقوق الكاملة لالجئين االقتصاديين والسياسيين ،امكانية التنقل الحر في
الدول االوروبية او البقاء في اليونان بكرامة
ال ألوروبا – قلعة محصنة واليونان – سجن
النسحاب ال  NATOوال  FRONTEXمن بحر ايجة
ال للتدخالت االمبريالية والحرب

