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Σάββατο, 09/05/2015 | Κοινωνία

Αντιρατσιστικό Παρατηρητήριο Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:
 
 
(α)  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(β)       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 κ. ΠΑΝΟΥΣΗ
 
(γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
 κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
 
(δ)       ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΣΒΟΥ
 κ. ΓΑΛΗΝΟ 
 
Σε συνέχεια προγενέστερων αιτημάτων και ανακοινώσεών μας, κοινοποιούμε δια του τύπου την ακόλουθη επιστολή, ελπίζοντας στην
ευαισθητοποίηση και στην ανταπόκριση των αρμοδίων.  
Καλούμε τις αρμόδιες κρατικές αρχές,  την περιφερειακή αρχή και τη δημοτική αρχή, να μεριμνήσουν ώστε:
• να μετατραπεί άμεσα το κέντρο κράτησης μεταναστών/προσφύγων που λειτουργεί στη Μόρια από το Σεπτέμβριο του 2013 σε ανοιχτό κέντρο
υποδοχής/φιλοξενίας, με αποτέλεσμα να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη πρόσβαση σ’ αυτό για τις ομάδες εθελοντών και η διαφάνεια στις
διαδικασίες που ολοκληρώνονται σε αυτό
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• να δημιουργηθούν πρόσθετοι ανοικτοί χώροι υποδοχής/φιλοξενίας για τους μετανάστες/πρόσφυγες που φτάνουν στη Λέσβο, εντός του αστικού ιστού
• να ενισχυθούν οι διοικητικές δομές που απαιτούνται για τη γρήγορη παροχή ασύλου, καθώς και για τη χορήγηση αδειών παραμονής στους/στις
αιτούντες άσυλο
• να ενισχυθεί - έστω προσωρινά και μέχρι να βρεθούν άλλες λύσεις -  η υπάρχουσα δομή φιλοξενίας στο χώρο του ΠΙΚΠΑ, που λειτουργεί με ευθύνη
εθελοντών, η οποία από την αρχή της λειτουργίας της και μέχρι σήμερα εξυπηρετεί με ουσιαστικό τρόπο επείγουσες ανάγκες, καθώς και να διατεθούν
τα απαραίτητα κονδύλια για τη στοιχειώδη αποκατάσταση των δυσλειτουργιών των κτιρίων του ΠΙΚΠΑ 
Η υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεων είναι απολύτως εφικτή, εφόσον γίνει αναδιανομή των υπαρχόντων πόρων με γνώμονα τη διάθεσή τους
σε ενέργειες αλληλεγγύης και όχι καταστολής. 
 
 
Κάλεσμα Συσπείρωσης Ενάντια στα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών και Προσφύγων 
Αντιρατσιστικό Παρατηρητήριο Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
To Αντιρατσιστικό Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλεί
τις τοπικές κοινωνίες και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας
 
• να συσπειρωθούν γύρω από το αίτημα κατάργησης των κέντρων κράτησης για μετανάστες/πρόσφυγες και ίδρυσης ανοικτών κέντρων υποδοχής/
φιλοξενίας
την κυβέρνηση 
 
• να επανεξετάσει συνολικά το θεσμό των κέντρων κράτησης, παράλληλα με τις πρακτικές εγκλεισμού και της αυθαίρετης μακρόχρονης κράτησης 
• να κλείσει άμεσα τα κέντρα κράτησης 
• να προβεί σε ορθολογικό επαναπροσδιορισμό των δαπανών ιδρύοντας ανοιχτά (και όχι φρουρούμενα) κέντρα υποδοχής/φιλοξενίας. 
Η λογική του εγκλεισμού συντρίβεται στην πράξη της αλληλεγγύης 
… όπως έχει διαπιστωθεί σε πάμπολλες περιστάσεις, οι τοπικές κοινωνίες αγκάλιασαν τους μετανάστες/πρόσφυγες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι τα
κέντρα κράτησης είναι περιττά 
Στη Λέσβο, το κέντρο κράτησης στην κοινότητα της Μόριας τέθηκε σε λειτουργία τοΣεπτέμβριο του 2013 για να φυλακίσει ανθρώπους (ανάμεσά τους
και οικογένειες με παιδιά), ενώ θα μπορούσαν να έχουν επενδυθεί τα σχετικά κονδύλια για τη δημιουργία ανοιχτών κέντρων υποδοχής/φιλοξενίας, τα
οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν με απόλυτη επάρκεια τις σχετικές ανάγκες, όπως έχει αποδειχθεί και από τη λειτουργία της ανοικτής
μονάδαςφιλοξενίας του ΠΙΚΠΑ.
Τώρα πια όλοι γνωρίζουμε τι είναι τα κέντρα κράτησης 
… πρόσχημα για τη διαφύλαξη της περιώνυμης δημόσιας ασφάλειας, η οποία υποτίθεται ότι απειλείται από απελπισμένους πρόσφυγες/μετανάστες,
μεταξύ των οποίων υπάρχουν έγκυες γυναίκες και ανήλικα παιδιά.
… απάντηση βίας στην αναζήτηση ασφαλούς περιβάλλοντος από ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτό σημαίνει η ποινικοποίηση, ο
εγκλεισμός και η απάνθρωπη μεταχείριση ανθρώπων που εκθέτουν τη ζωή τους και συχνά και τη ζωή των παιδιών τους στο ρίσκο της παράτυπης
διέλευσης συνόρων, προκειμένου να διασωθούν από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στις χώρες από τις οποίες προέρχονται.
… μηχανισμός καταστολής όταν οι παγκόσμιες ανισότητες διαρρηγνύουν τον «οίκο» των δυτικών χωρών.
… δαπάνη (και ουσιαστικά σπατάλη) τεράστιων ποσών στη βιομηχανία της βίας εναντίων εξαθλιωμένων ανθρώπων, που προέρχονται όχι μόνο από
τους ευρωπαϊκούς, αλλά και τους κρατικούς οικονομικούς πόρους. Οι πολίτες των χωρών της Νότιας Ευρώπης πληρώνουν για να διατηρηθούν οι
εξαθλιωμένοι μακριά από το σκληρό πυρήνα των χωρών της ΕΕ.
… ένας μύθος σχετικά με πιθανά οικονομικά οφέλη που θα διαχυθούν στις τοπικές κοινωνίες.Ένας μύθος που λειτουργεί διαβρωτικά γι’ αυτές, στο
βαθμό που εγείρει (απατηλές) ελπίδες για πρόσθετες πηγές εισοδήματος, σε μια περίοδο που ευρύτερα κοινωνικά στρώματα απειλούνται ή/και
μαστίζονται από φτωχοποίηση.
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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