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 Να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία Ε.Ε. Τουρκίας που

εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στα νησιά
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Τις  τελευταίες μέρες όλοι μας βιώνουμε τα τραγικά αποτελέσμα της κατάπτυστης συμφωνίας ΕΕ –Τουρκίας –Ελλάδας. Μία
συμφωνία που οδηγεί σε θάνατο, πολύμηνο εγκλεισμό ,απόγνωση χιλιάδων προσφύγων μεταναστών σε άθλιες συνθήκες
φυλάκισης ακόμα και ανήλικων παιδιών .Γιά όλα αυτά όμως υπάρχει όνομα και επώνυμο. 

Τις  τελευταίες μέρες όλοι μας βιώνουμε τα τραγικά αποτελέσμα της κατάπτυστης συμφωνίας ΕΕ –Τουρκίας –Ελλάδας. Μία
συμφωνία που οδηγεί σε θάνατο, πολύμηνο εγκλεισμό ,απόγνωση χιλιάδων προσφύγων μεταναστών σε άθλιες συνθήκες φυλάκισης ακόμα και ανήλικων παιδιών .Γιά όλα

αυτά όμως υπάρχει όνομα και επώνυμο. 

Είναι η πολιτική της Ευρωπαικής Ένωσης που υψώνει τείχη συρματοπλέγματα που πνίγει χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές στο
Αιγαίο και που εξαθλιώνει εργαζομένους.

Είναι η πολιτική της ανάπτυξης της ευημερίας του κεφαλαίου των πολυεθνικών.

Αυτή είναι η πολιτική της  ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.

Δυστυχώς την ίδια πολιτική ακολουθεί και η κατά τα άλλα αλληλέγγυα νεομνημονιακή κυβέρνηση που με την στάση της
 στο προσφυγικό   και με την

επιμονή της στην ρατσιστική συμφωνία είναι υπεύθυνη για τον εκφασισμό της κοινωνίας.                      

Οι  επιθέσεις σε Χίο, Μυτιλήνη Κώ εναντίον αλληλέγγυων ,πολιτών και δημοσιογράφων η παρουσία πάνοπλών
ΜΑΤατζήδων ,τα λουκέτα στα σχολεία είναι μία ακόμα ανησυχητική εξέλιξη.

Να απομονώσουμε τις φασιστικές και τις ρατσιστικές φωνές που σπέρνουν τον φόβο και την ξενοφοβία στην κοινωνία.

Καλούμε εργαζομένους   συνδικάτα φορείς συλλογικότητες  να αποτρέψουν το δηλητήριο του φασισμού και του
ρατσισμού .

Και απαιτούμε :

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΙΤΗΣΗ  ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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