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Δεν έχει τέλος το δράμα των μεταναστών και των
προσφύγων.



Γιάννης Παληός

1
Ένα από τα  βασικά θέματα και προβλήματα που μας απασχολούν
σαν κοινωνία  το φετινό καλοκαίρι είναι αυτό των χιλιάδων 
προσφύγων μεταναστών που φτάνουν στο νησί μας αλλά και
γενικότερα στην  χώρα μας. Μόνο την εβδομάδα από 8-14
Αυγούστου στην Ελλάδα έφθασαν 20.843  πρόσφυγες μετανάστες
ενώ τον Ιούλη καταγράφηκαν 50.242 αφίξεις, δηλαδή
περισσότερες απ' ό,τι σε ολόκληρο το 2014, σύμφωνα με στοιχεία
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που καταφθάνουν στη
χώρα μας είναι στην πλειοψηφία τους από τη Συρία, κέντρο
σύγκρουσης των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων αλλά και από άλλες
χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Λίβανο και το Ιράκ, όπου
διεξάγεται σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των καπιταλιστών για
τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων
μεταφοράς τους.
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Πολύ απλά δηλαδή τα καραβάνια μεταναστών και προσφύγων
προκαλεί η πολιτική των ιμπεριαλιστών που αιματοκυλούν τους
λαούς για τα συμφέροντά τους, πολιτική που στηρίζει όμως, παρά
τις υποκριτικές φωνές της, με κάθε μέσο και η σημερινή
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Όχι μόνο συμμετέχει στους
σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ αλλά επιδιώκει να παίξει και
αναβαθμισμένο ρόλο, ενώ πρόσφατες ήταν και οι δηλώσεις της
για δημιουργία νέας βάσης στη Κάρπαθο.

Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί την κατάσταση
με επιφανειακές λύσεις χωρίς να αντιμετωπίζει ουσιαστικά το
πρόβλημα Παραμένοντας πιστή στο ευρωενωσιακό θεσμικό
πλαίσιο, που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών,
εναποθέτει τις ελπίδες της στη δήθεν «αλληλεγγύη της ΕΕ»  όπου
κυριαρχούν η καταστολή, το κυνήγι μεταναστών και προσφύγων,
η επιλεκτική μετανάστευση στα μέτρα των συμφερόντων του
κεφαλαίου και οι αντιδραστικοί κανονισμοί Δουβλίνο 2 και 3, που
έχουν μετατρέψει τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο για πάνω από 2.000
πρόσφυγες από την αρχή της χρονιάς.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος χρειάζεται άλλη πολιτική
που να περιλαμβάνει : (αυτό απαιτεί πρώτιστα λαϊκή κινητοποίηση,
πέρα από την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες)

Να καταργηθούν οι Κανονισμοί Δουβλίνο 2 και 3. Να χορηγούνται
άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα σε όλους τους πρόσφυγες και
μετανάστες που έχουν προορισμό άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ.

Να αποδίδεται το καθεστώς του ασύλου ή της επικουρικής
προστασίας σε όλους τους πρόσφυγες, θύματα ιμπεριαλιστικών
πολέμων, επεμβάσεων και αντιδραστικών καθεστώτων, με
γρήγορες, αξιόπιστες και δίκαιες διαδικασίες.

Να προσληφθεί άμεσα προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών
πρώτης υποδοχής και ασύλου.

Να δημιουργηθούν άμεσα υποδομές για τη στέγαση, σίτιση και
περίθαλψη των νεοεισερχόμενων προσφύγων και μεταναστών
στα νησιά του Αιγαίου, ανοιχτά κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας.

Να φύγουν ο Frontex (οργανισμός για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-
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μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) και οι ανάλογοι μηχανισμοί της
ΕΕ από την Ελλάδα.

Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Καμιά συμμετοχή
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες, αποδέσμευση
από τους ευρωατλαντικούς οργανισμούς, καμιά νέα ΝΑΤΟική
βάση στο Αιγαίο,και  απομάκρυνση όλων των ξένων στρατιωτικών
βάσεων  από την
Ελλάδα.                                                                                              
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