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 Κινητοποίηση στην Σάμο για το προσφυγικό

Ανακοίνωση φορέων του νησιού

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 23|06|2016 23:45

"Απαιτούμε: Την άμεση μεταφορά όλων των εγκλωβισμένων μεταναστών και προσφύγων που έχουν συμπληρώσει 25 μέρες παραμονής και κυκλοφορούν ελεύθεροι, 

σε κατάλληλες δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι να γίνει δυνατή η εξέταση των αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβάλει. Το νησί μας δεν θα αντέξει την συνέχιση της

σημερινής κατάστασης που δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και τον τουρισμό . Όχι στα σχέδια που εφαρμόζονται στη πράξη για σταδιακή μετατροπή του νησιού

σε μόνιμο καταυλισμό μεταναστών".

Καλούμε όλους τους Σαμιώτες σε συμβολικό αποκλεισμό της Δ Ο Υ Σάμου και του ΙΚΑ Παρασκευή 24.06 11:00 με 13:00

Απαιτούμε

1)      Την άμεση μεταφορά όλων των εγκλωβισμένων μεταναστών και προσφύγων που έχουν συμπληρώσει 25 μέρες
παραμονής και κυκλοφορούν ελεύθεροι,  σε κατάλληλες δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι να γίνει δυνατή η εξέταση
των αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβάλει. Το νησί μας δεν θα αντέξει την συνέχιση της σημερινής κατάστασης που
δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και τον τουρισμό . Όχι στα σχέδια που εφαρμόζονται στη πράξη για σταδιακή
μετατροπή του νησιού σε μόνιμο καταυλισμό μεταναστών.

2)      Διαχωρισμό του hot spot σε δύο τμήματα, κλειστό και ανοιχτό, να γίνει διαχωρισμός των πραγματικών προσφύγων
που έχουν ανάγκη από τους μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο.

3)      Το υφιστάμενο κέντρο και μόνο να χρησιμοποιείται για την περίπτωση νέων αφίξεων μεταναστών. Να απαγορευτούν
και να σταματήσουν άμεσα αυθαίρετες ενέργειες ΜΚΟ για  «ιδιωτικά καταφύγια»  δηλ. ιδιωτικά hot spot σε διάφορα μέρη
του νησιού, χωρίς καν να ερωτάται η τοπική αυτοδιοίκηση μας.  Να μην γίνει κανένα νέο hot spot ή ιδιωτικό camp
πουθενά στο νησί μας.

4)      Να ελεγχτούν όλες οι ΜΚΟ και να απομακρυνθούν από το νησί μας όσες με τις ενέργειές τους δημιουργούν
προβλήματα στη τοπική κοινωνία και οικονομία και δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.

5)      Να αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της προχωρώντας σε συγκεκριμένα μέτρα που άμεσα θα ανακουφίσουν την
τοπική οικονομία. Τα προβλήματα δεν λύνονται με ωραίους λόγους στα συνέδρια  αλλά με αποφάσεις που έχουν
μετρήσιμο αποτέλεσμα.  Απαιτούμε , φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για όσο καιρό διαρκεί η κρίση ,
διευθέτηση με ευνοϊκούς όρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επαγγελματιών και εμπόρων προς Δημόσιο και Τράπεζες
. Να γίνει ιδιαίτερη τουριστική προβολή του νησιού μας για φέτος και το 2017 και να επιδοτηθούν οι συγκοινωνίες μας για
να τονωθεί η κίνηση . Να εκπονηθεί ειδικό σχέδιο ανάπτυξης για τη Σάμο!

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΣΑΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΑΜΟΥ
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1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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