Να αποσυρθεί το ρατσιστικό
Νομοσχέδιο για το Άσυλο,
συγκέντρωση στα Προπύλαια και
πορεία στη Βουλή Τετάρτη 6
μ.μ.
Να αποσυρθεί το ρατσιστικό Νομοσχέδιο για το Άσυλο

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΣΤΙΣ 6 ΜΜ

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με δημόσια διαβούλευση μόλις πέντε
ημερών, έστειλε άρον άρον το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο
προσφυγικό άσυλο για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, με
διαδικασία κατεπείγοντος. Πρόκειται για ένα ρατσιστικό
τερατούργημα που καταργεί κάθε έννοια
προστασίας των
προσφύγων και του διεθνούς δικαίου. Αποτελεί συνέχεια και
κλιμάκωση της αντιπροσφυγικής διαχείρισης της κυβέρνησης
Τσίπρα που έφτιαξε τις Μόριες και εισήγαγε τον “γεωγραφικό
περιορισμό” των προσφύγων και των μεταναστών στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου, σε εφαρμογή της απάνθρωπης Συμφωνίας ΕΕΕλλάδας-Τουρκίας. Την ίδια ώρα που το νομοσχέδιο ήταν σε
διαβούλευση, σκάφος του λιμενικού εξοπλισμένο με τα πλέον
σύγχρονα μέσα ναυσιπλοϊας τη νύχτα εμβόλιζε φουσκωτό με
πρόσφυγες επικαλούμενο πως δεν τους είδαν γιατί είχαν σβηστά
τα φώτα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός βρέφους και τον
τραυματισμό 6 προσφύγων. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος: Από τη μία η ρατσιστική αθλιότητα στην πράξη με
κάλυψη εμβολισμών σκαφών προσφύγων από τους πολιτικούς

προϊσταμένους του λιμενικού κι από την άλλη η θεσμική
απανθρωπιά ενός νομοσχεδίου που υπόσχεται φυλάκιση, απόρριψη
αιτημάτων ασύλου και απελάσεις πίσω στη φρίκη κατεστραμένων
χωρών από ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στην “ασφαλή Τουρκία”
με διαδικασίες εξπρές.

Πιο συγκεκριμένα: αν το νέο νομοσχέδιο ψηφιστεί, αντί για την
αποσυμφόρηση του κολαστήριου της Μόριας θα έχουμε “Μόριες
παντού”. “Προτεραιοποίηση” των αιτούντων άσυλο με βάση την
εθνικότητα. Αιτούντες άσυλο που θα κρατούνται φυλακισμένοι
μέχρι και 18 μήνες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης της ντροπής και
σε αστυνομικά τμήματα και θα απελαύνονται παρά και πριν την
εξέταση της προσφυγής τους στις επιτροπές ασύλου β βαθμού.
Προσφυγές που τα θύματα του πολέμου θα είναι υποχρεωμένα να
υποβάλλουν πλέον με δικόγραφο! Κατάργηση της ανασταλτικής
ισχύος της προσφυγής σε β βαθμό για συγκεκριμένες περιπτώσεις
αιτούντων ασύλου. Επιτροπές που θα απορρίπτουν αιτήματα ασύλου
με fast track διαδικασίες, αποτελούμενες αποκλειστικά από
τρεις δικαστικούς. Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών ακόμα και
μονομελείς. Αποπομπή από το σύστημα ασύλου ανθρώπων που οι
αρχές των στρατοπέδων κράτησής τους θα αποφαίνονται πως δεν
συμμορφώνονται προς …τας υποδείξεις. Απελάσεις σε “ασφαλείς
χώρες” – όπως σύμφωνα με την ΕΕ και την προηγούμενη κυβέρνηση
είναι ήδη το Αφγανιστάν, η Τουρκία και η Λυβύη (!) – που πλέον
θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση. Κατάργηση κριτηρίων
ευαλωτότητας όπως το μετατραυματικό στρες. Άρνηση της
πρόσβασης στην εργασία για τους αιτούντες άσυλο τουλάχιστον
για 6 μήνες μετά από το αίτημα ασύλου που υποβάλλουν. Τέλος
για γέλια και για κλάμματα είναι η πρόβλεψη του νομοσχεδίου
για ποινικές ευθύνες (και άρα αποπομπή από το σύστημα ασύλου)
των γονιών των προσφυγόπουλων που ζουν σήμερα σε συνθήκες
απόλυτης εξαθλίωσης στη Μόρια και αλλού, αν δεν τα στείλουν οι
ίδιοι στο σχολείο (υποθέτουμε με δικά τους ιδιωτικά μέσα
μεταφοράς αφού κοντεύει Νοέμβριος και ακόμα δεν έχουν μπει
πούλμαν για τη μεταφορά των προσφυγόπουλων στα σχολειά τους

από τα στρατόπεδα).

Με αυτό το νομοσχέδιο που συζητιέται ήδη στις Επιτροπές της
Βουλής, η κυβέρνηση της ΝΔ υιοθετεί τις αντιδραστικότερες
μορφές εφαρμογής του αντιπροσφυγικού Ευρωενωσιακού
οικοδομήματος, αντίστοιχες με τα στρατόπεδα – κολαστήρια του
Ορμπάν στην Ουγγαρία και με τη δολοφονική πολιτική κλειστών
συνόρων του Σαλβίνι στην Ιταλία. Πρόκειται για σοβαρή
επιδείνωση μιας κατάστασης εξαίρεσης στοιχειωδών δικαιωμάτων
που έρχεται μετά από την άρνηση πρόσβασης πολλών κατηγοριών
μεταναστών και προσφύγων στην δημόσια υγεία μέσω της μη
απόδοσης ΑΜΚΑ. Αποτελεί συνέχεια της έξωσης οικογενειών
προσφύγων από καταλήψεις στέγης και τη μεταφορά τους στη μέση
του πουθενά σε άθλιες συνθήκες, χωρίς πρόσβαση στο δημόσιο
σχολείο για παιδιά που μέχρι τώρα φοιτούσαν σε σχολεία του
κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται επίσης για απαραίτητο συμπλήρωμα
καταστολής και άρνησης δικαιωμάτων σε όλους μας, ντόπιους και
πρόσφυγες μετανάστες, όπως επιχειρείται ήδη με την ανατροπή
στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων και συνδικαλιστικών
ελευθεριών με την ψήφιση και εφαρμογή συθμίσεων όπως εκείνες
που προβλέπονται στο “αναπτυξιακό νομοσχέδιο”. Έρχεται μετά
την οριστική ξεθεμελίωση στοιχειωδών ελευθεριών που
κατοχυρώθηκαν από τους αγώνες της Μεταπολίτευσης όπως το
ακαδημαϊκό άσυλο. Από τη μεριά μας, ντόπιοι και πρόσφυγες –
μετανάστες έχουμε κάθε λόγο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
απέναντι στη ρατσιστική αθλιότητα, τη γενικευμένη άρση
δικαιωμάτων, τις πολιτικές της καταστολής, του νόμου και της
τάξης του κ. Χρυσοχοΐδη.

Την Τετάρτη 30 Οκτώβρη, καλούμε σε συγκέντρωση στα Προπύλαια,
στις 6 μ.μ. και σε πορεία προς τη Βουλή.

Απαιτούμε την απόσυρση του αντιπροσφυγικού νομοσχεδίου. Το

κλείσιμο των κολαστηρίων της Μόριας, των υπόλοιπων νησιών του
ανατολικού Αιγαίου και των άθλιων “προαναχωρησιακών” φυλακών
όπως της Αμυγδαλέζας και της Κορίνθου. Την μεταφορά όλων των
προσφύγων των hot–spot σε ανθρώπινες συνθήκες στις πόλεις, με
διεύρυνση των στεγαστικών προγραμμάτων που αφορούν κυρίως σε
ευάλωτες κατηγορίες προσφύγων σε διαμερίσματα αντί για εξώσεις
των ως τώρα δικαιούχων. Την πρόσβαση όλων των προσφυγόπουλων
στην πρωϊνή ζώνη των δημόσιων σχολείων και τη μεταφορά τους
στα σχολεία με πούλμαν. Την έκδοση ΑΜΚΑ και τη δωρεάν πρόσβαση
στο δημόσιο σύστημα υγείας για κάθε ανασφάλιστο, ντόπιο,
πρόσφυγα ή μετανάστη. Να σταματήσουν οι παράνομες
επαναπροωθήσεις προσφύγων στην Τουρκία από τον Έβρο και το
ανθρωποκυνηγητό των φουσκωτών των προσφύγων από το Λιμενικό
στο Αιγαίο. Όχι στην στρατιωτικοποίηση των συνόρων με αγορά
νέων σκαφών του λιμενικού και στη διευρυμένη συνεργασία
Λιμενικού-Πολεμικού Ναυτικού-πολεμικών πλοίων
Ακύρωση της Συμφωνίας ΕΕ-Ελλάδας-Τουρκίας.

του

ΝΑΤΟ.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί και μετά την αναμενόμενη ψήφιση του
ρατσιστικού νομοσχεδίου ενάντια στην απόπειρα εφαρμογής της
κόλασης που προδιαγράφει, μέσα και έξω από τα προσφυγικές
φυλακές. Μόνη απάντηση η ενότητα ντόπιων, προσφύγων και
μεταναστών απέναντι στις πολιτικές του ρατσισμού, της φτώχειας
και της καταστολής.

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
Επιτροπή Στήριξης Προσφύγων Λαυρίου
Κίνηση “Απελάστε τον Ρατσισμό” (ΚΑΡ)
Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ιλίου
Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Πατησίων – Αχαρνών
Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών

Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Οργανώσεις
Στέκι Μεταναστών
Συντονισμός Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων και Φορέων για το
προσφυγικό (ΣΥΠΡΟΜΕ)
YRE – Antinazi Zone

Συμμετέχουν, καλούν:

Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε
Ανυπότακτη Αττική
Αριστερή Ανασύνθεση (ΑΡΑΝ)
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡΑΣ)
Δεεθνιστική Εργατική Αριστερά (ΔΕΑ)
Διεθνιστική Σοσιαλιστική Οργάνωση «Ξεκίνημα»
ΕΕΚ / ΟΕΝ
Επιτροπή Δικαιωμάτων Λαϊκής Ενότητας
Νέο Αριστερό Ρεύμα (ΝΑΡ)
Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση (νΚΑ)
ΟΚΔΕ – Σπάρτακος
Πολιτική Οργάνωση “Κόκκινο Νήμα”
Συνάντηση για μια Αντικαπιταλιστική Διεθνιστική Αριστερά

