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Παρασκευή, 12/06/2015 | Κοινωνία

Μας ανησυχούν βαθύτατα οι αναληθείς πληροφορίες που διαδίδoυν τοπικές ιστοσελίδες  σχετικά με το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, το οποίο εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε από το Δίκτυο Welcome to Europe το καλοκαίρι του 2014 και το
οποίο χρησιμοποιείται από την Κοινωνία των Πολιτών στη Λέσβο για την ενημέρωση νεοαφιχθέντων προσφύγων και μεταναστών για την
κατάστασή τους και τα δικαιώματά τους (στη δική τους γλώσσα).

Οι τοπικές ιστοσελίδες  με το άρθρα τους ποινικοποιούν την παροχή πληροφοριών, η οποία αποτελεί βασικό δικαίωμα και γίνεται στο πλαίσιο μίας
πράξης αλληλεγγύης και θα πρέπει να είναι κοινή λογική της ίσης μεταχείρισης όλων των ανθρώπων.

Το άρθρα δείχνουν για μια ακόμη φορά πώς η πραγματικότητα στρεβλώνεται αυθαίρετα. Αν το δούμε καλοπροαίρετα θα μπορούσε κανείς να πει ότι
έχουμε να κάνουμε με ένα άκρως αντιεπαγγελματικό συντάκτη. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια δεξιά, αν όχι φασιστική προσπάθεια των τοπικών
μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης και το δικαίωμα στο άσυλο. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει μια συνεχιζόμενη
ανθρωπιστική κρίση στα νησιά του Αιγαίου και υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Είναι αναγκασμένοι να διασχίσουν τα σύνορα χώρις χαρτιά, καθώς δεν υπάρχουν νομικοί τρόποι για να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη ή να
μεταναστεύσουν αφού η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προσανατολισμένη στην ιδέα της ασφάλειας σε βάρος της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , δίνοντας έμφαση στην εξωτερική εξωτερίκευσης των συνόρων, στην στρατιωτικοποίησή τους και τον

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Ανακοίνωση σχετικά με τη δυσφήμηση του ενημερωτικού φυλλαδίου του Welcome to Europe

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Ανακοίνωση σχετικά με τη δυσφήμηση του ενημερωτικού φυλλαδίου του Welcome to Europe | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/anakoinosi-shetika-me-ti-dysfimisi-toy-enimerotikoy-fylladioy-toy 2/3

βομβαρδισμό πλοιαρίων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά προσφύγων μεταξύ άλλων. Είναι
οι ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην μετανάστευση
χωρίς χαρτιά και οι οποίες εμποδίζουν την μεταχείριση με σεβασμό των ανθρώπων που
μετακινούνται.

Ένα από τα τεράστια κενά στην Ελλάδα σε περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης είναι η παροχή
πληροφοριών στους νεοαφιχθέντες, πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται προκειμένου να
κατανοήσουν τα δικαιώματα, τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα και την
Ευρώπη, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα. Υπό
αυτό το πρίσμα, το Δίκτυο Welcome to Europe αυτή τη στιγμή ανανεώνει το ενημερωτικό φυλλάδιο
του και ετοιμάζει μια νέα έκδοση εντός του Ιουνίου 2015. Θα δημοσιευθεί και πάλι σε διαφορετικές
γλώσσες. Καλούμε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες που έφτασαν στην Ελλάδα να το κατεβάσουν ελεύθερα από την ιστοσελίδα μας, να το
εκτυπώσουν και να το μοιράσουν όπου χρειάζεται. Καλούμε επίσης την Κοινωνία των Πολιτών να το
διαβάσει για να κατανοήσει καλύτερα την κατάσταση των ανθρώπων που φτάνουν ακριβώς

μπροστά στα μάτια μας, στις ακτές και στα λιμάνια και τους οποίους βλέπετε να περπατούν εξαντλημένοι κάτω από τον καυτό ήλιο προς ένα
αστυνομικό τμήμα ή ένα από τα κέντρα κράτησης.

Για όσους έχουν ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο Welcome to Europe και το ενημερωτικό φυλλάδιο: Το Welcome to Europe είναι
ένα αυτο-οργανωμένο δίκτυο το οποίο ξεκίνησε τη δράση του το 2009, όταν ακτιβιστές από την Ελλάδα και διάφορες άλλες χώρες
δημιούργησαν κατά τη διάρκεια του No Borders στη Μυτιλήνη ένα Info-point για τους νεοεισερχόμενους. Η ιδέα ήταν να προσφέρει σε
νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες πληροφορίες και επαφές με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή / και με τις δικές τους
κοινότητες, οι οποίες μπορούν να τους υποστηρίξουν.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί βασικό δικαίωμα. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το 2010 ο οδηγός w2eu.info στο διαδίκτυο
(σε τέσσερις γλώσσες) και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε συντάξει εκτυπώσιμα ενημερωτικά φυλλάδια όπως εκείνα που διανέμονται στη
Λέσβο, τα οποία έχουν πληροφορίες για την Ελλάδα. Πρόσφυγες και μετανάστες μέσω του φυλλαδίου λαμβάνουν πληροφορίες π.χ σχετικά με τα
έγγραφα που λαμβάνουν, σχετικά με την κράτηση, σχετικά με τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, ή απλά πράγματα, όπως το πόσο κοστίζει
ένα εισιτήριο του πλοίου για να πάει κάποιος στην Αθήνα. Αποσκοπεί στο να αγωνιστούμε ενάντια σε κάθε παραβίαση ανθρώπιων δικαιοματων και
κάθε μορφής κατάχρησης ή εκμετάλλευσης, όπως π.χ εγκληματίες που πωλούν κανονικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε υπερβολικές τιμές σε εκείνους που
δεν γνωρίζουν την πραγματική τιμή. Τα φυλλάδια έχουν τυπωθεί με έξοδα των ομάδων ακτιβιστών Infomobile, Whatch the Med / Alarm Phone και No
One is Illegal, οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά σε δωρεές αλληλέγγυων.

Το Δίκτυο Welcome to Europe έχει λάβει την τιμητική διάκριση Taz-Panther στη Γερμανία το 2013 για «την υποστήριξη του της σε
πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα». Αντιλαμβανόμαστε αυτήν την φτηνή επίθεση εκ μέρους μερίδας ΜΜΕ ως μέρος της
προσπάθειας να ποινικοποιήθουν τα αυξανόμενα δίκτυα αλληλεγγύης και η υποστήριξή τους προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Συνεχίζουμε να λέμε: Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα! Ίσα δικαιώματα για όλους! Όχι στις φυλακές! Όχι στην ποινικοποίηση της αλληλεγγύης!

Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι δικαίωμα όλων! W2eu contact@w2eu.info
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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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• 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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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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