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 Αντιφασιστική κινητοποίηση στις 18 Οκτωβρίου

Μεγάλη συμμετοχή συνδικαλιστών στη σύσκεψη που συγκάλεσε η ΕΛΜΕ

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 05|10|2016 14:12

Η διοργάνωση παλλεσβιακής αντιφασιστικής κινητοποίησης στις 18 Οκτωβρίου αποφασίσθηκε τη Δευτέρα το βράδυ σε
ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Λέσβιον». Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα της
ΕΛΜΕ Λέσβου και σε αυτήν συμμετείχαν συνδικαλιστές από μεγάλο αριθμό σωματείων του δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα, στελεχών πολιτικών οργανώσεων, συνδικαλιστών φοιτητών, μελών της Συνύπαρξης, του Αντιφασιστικού
Παρατηρητηρίου, δημοσιογράφων μελών της ΕΣΗΕΠΗΝ και εκπροσώπων του Αντιφασιστικού Συντονισμού Λέσβου.

Η διοργάνωση παλλεσβιακής αντιφασιστικής κινητοποίησης στις 18 Οκτωβρίου αποφασίσθηκε τη Δευτέρα το βράδυ σε
ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Λέσβιον». Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα της
ΕΛΜΕ Λέσβου και σε αυτήν συμμετείχαν συνδικαλιστές από μεγάλο αριθμό σωματείων του δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα, στελεχών πολιτικών οργανώσεων, συνδικαλιστών φοιτητών, μελών της Συνύπαρξης, του Αντιφασιστικού
Παρατηρητηρίου, δημοσιογράφων μελών της ΕΣΗΕΠΗΝ και εκπροσώπων του Αντιφασιστικού Συντονισμού Λέσβου.
Συνολικά στη σύσκεψη συμμετείχαν περισσότερα από 40 άτομα.

Από τη συζήτηση αποφασίσθηκε να βγει μια αφίσα που θα υπογράφεται από τα σωματεία που θα καλούν στην
κινητοποίηση κι η οποία θα επιδιωχθεί να φθάσει σε κάθε γωνιά της Λέσβου. Ακόμη, συμφωνήθηκε να γίνουν κι άλλες
δράσεις προβολής της κινητοποίησης τις επόμενες ημέρες τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά του νησιού. Παράλληλα με
το κεντρικό κάλεσμα, κάθε συλλογικότητα ή οργάνωση που θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση έχει τη δυνατότητα να
κάνει τη δική της καμπάνια με τα δικά της υλικά και το ιδιαίτερο πλαίσιο που αυτή θέλει να θέσει.

 

Καταδίκη της ξενοφοβίας

Τις επόμενες ημέρες, θα επιδιωχθεί να εκδοθούν αποφάσεις από τα Δ.Σ. των εργατικών σωματείων και από τις γενικές
συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή
συμμετοχή στην κινητοποίηση. Επίσης, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί ένα μόνιμο συντονιστικό όργανο που θα αναλάβει
να διοργανώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα κινηματικές απαντήσεις σε κάθε φασιστική και ακροδεξιά εκτροπή που
επιχειρείται να δημιουργηθεί στη Λέσβο.

Πέρα από την αυτονόητη καταδίκη της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του φασισμού, στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα
προβλήματα που δημιουργούνται από την προσφυγική κρίση. Μεγάλος αριθμός ομιλητών τάχθηκε κατά της συμφωνίας
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, άλλοι υπογράμμισαν τις ευθύνες της κυβέρνησης για τη δημιουργία κέντρων κράτησης
προσφύγων και μεταναστών, που δημιουργούν γκέτο στις παρυφές των πόλεων.

Κοινή εκτίμηση όλων των ομιλητών ήταν πως πρέπει να επιδιωχθεί η ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία των
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Κοινή εκτίμηση όλων των ομιλητών ήταν πως πρέπει να επιδιωχθεί η ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία των
προσφύγων και των μεταναστών που φθάνουν στη χώρα μας καθώς και να δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν
(πρόκειται για τη μεγάλη πλειοψηφία) να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού τους. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου Στρατής Παυλής τόνισε πως το προσφυγικό ζήτημα δεν θα αντιμετωπισθεί αν δεν
σταματήσουν οι πόλεμοι που γεννούν κάθε χρόνο όλο και περισσότερους πρόσφυγες.

Η σύσκεψη αυτή ήρθε σε συνέχεια της επιτυχημένης κινητοποίησης που διοργάνωσε ο Αντιφασιστικός Συντονισμός
Λέσβου την προηγούμενη Παρασκευή στην Πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης με τη συμμετοχή περίπου 500 ατόμων.
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