Επίσκεψη στο camp του Ελαιώνα
μετά
από
ενημέρωση
ότι
σταμάτησε η διανομή γευμάτων
σε προσφυγικές οικογένειες
Εχθές Παρασκευή 21/5/2021, μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων,
δημοτικών και πολιτικών συλλογικοτήτων επισκεφτήκαμε το camp
του Ελαιώνα μετά από την ενημέρωση που υπήρξε ότι σταμάτησε η
διανομή γευμάτων σε 500 περίπου μέλη προσφυγικών οικογενειών
από τον ΔΟΜ. Δεν μας επέτρεψαν την είσοδο στο camp με
δικαιολογία ότι δεν είχαμε άδεια από αίτηση το υπουργείο
μετανάστευσης και ασύλου.
Στο camp αυτή τη χρονική περίοδο όπου χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή λόγω της πανδημίας ζουν περίπου 3000 άνθρωποι , πολλοί
σε σκηνές, σε άθλιες συνθήκες υγιεινής λόγω συνωστισμού και
των ελλείψεων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Περίπου 1000
άτομα είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, που προέρχονται από τις
εξώσεις που έχουν γίνει από διαμερίσματα και δομές, και
αναγκάζονται να ζουν σε σκηνές μέσα στη δομή. Η παροχή
γευμάτων είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουν για να καλύψουν
τις ανάγκες τις δικές τους και των παιδιών τους σε τροφή,
καθώς τους έχουν κοπεί και τα προσφυγικά επιδόματα. Η διακοπή
της διανομής γευμάτων σε ανθρώπους που βασίζονταν σε αυτά για
να στηρίξουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους τους χωρίς να
παρέχονται κάποιες εναλλακτικές θα έχει σαν αποτέλεσμα τον
υποσιτισμό και την απελπισία, μάλιστα μέσα στις συνθήκες που
δημιουργούνται από την πανδημία, όπου η παροχή βασικών ειδών
διατροφής είναι απαραίτητη για την υγεία και την ευρυθμία του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Οι πρόσφυγες εδώ και αρκετό καιρό αντιμετωπίζουν ένα καθεστώς
αποκλεισμού, εκφοβισμού και σκληρής αποτροπής από την ελληνική
κυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ένωση. Το κέντρο φιλοξενίας στον

Ελαιώνα, αρχικά ένα κέντρο φιλοξενίας “πρότυπο”, έχει
μετατραπεί σε μια αποθήκη ψυχών, όπου οι πρόσφυγες ζουν σε
ανθυγιεινές συνθήκες συνωστισμένοι, και αποκλεισμένοι από
βασικά αγαθά, παρότι ζουν πολύ κοντά στην πόλη. Χρειάζεται να
βρεθούν λύσεις ώστε όλοι όσοι-ες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα
camp, άνδρες, γυναίκες και παιδιά να μπορέσουν να ζήσουν σε
συνθήκες ανθρώπινες, ενταγμένοι στη κοινωνία, να μπορούν να
σχεδιάζουν ένα μέλλον για τον εαυτό τους και την οικογένειά
τους.
Πρέπει να σταματήσουν οι εξώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων
από δωμάτια και προσφυγικές δομές και να ενισχυθούν τα
προγράμματα στέγασης.
Να υπάρχει κατάλληλη και επαρκής σίτιση στους ανθρώπους που
ζουν στα camp και αξιοπρεπείς λύσεις στέγασης.
Να υπάρχει διαφάνεια για τη λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας
και να μην εμποδίζεται η επικοινωνία των προσφύγων με
αλληλέγγυες ομάδες.
Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό»

