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ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - Όχι στην Ευρώπη φρούριο – Οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες δεν είναι εχθροί μας!
Η μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα φρίκης - νεκροταφείο «ανθρώπινων
ψυχών» αποκαλύπτει με τον πιο βίαιο τρόπο τόσο το πρόσωπο της σύγχρονης
βαρβαρότητας όσο και την υποκρισία όσων έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης
για αυτήν.
Η εγκληματική πολιτική των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων με κύριο σκοπό την
εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και την πρόοδο των γεωστρατηγικών
επιδιώξεων τους για να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους, καταδικάζει τους ντόπιους
πληθυσμούς στη δυστυχία, την πείνα και το θάνατο. Αυτή είναι η αιτία που διογκώνει
το μεταναστευτικό κύμα των ανθρώπων που φεύγουν από τις πατρίδες τους για να
εξασφαλίσουν την επιβίωση τους. Αυτή είναι η αιτία για τους χιλιάδες πρόσφυγες
που χάνουν καθημερινά την ζωή τους στα σαπιοκάραβα των δουλεμπορικών
κυκλωμάτων που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και έχουν μετατρέψει την Μεσόγειο σε
θάλασσα τραγωδίας. Αυτοί που ευθύνονται είναι όσοι δημιουργούν τις συνθήκες για
την προσφυγιά, την ίδια ώρα που χτίζουν τα τείχη της "Ευρώπης-φρούριο", που
βουλιάζουν τις βάρκες της αγωνίας στη Μεσόγειο. Για όσους καταφέρουν να
γλυτώσουν από τον πνιγμό και το κυνηγητό της FRONTEX, τους περιμένει το
στρατόπεδο συγκέντρωσης, η απλήρωτη και μαύρη εργασία, το μαχαίρι του φασίστα,
το επίσημο και ανεπίσημο κυνηγητό.
Κανείς δεν μπορεί να μένει απαθής στο διαρκές αυτό έγκλημα. Τη λύση δεν μπορεί
να δώσει η ΕΕ και το ΝΑΤΟ που είναι οι κύριοι αίτιοι για το πρόβλημα. Η σφαγή
των μεταναστών και των προσφύγων δεν θα έχει τέλος όσο συνεχίζονται, με τη
συμμετοχή και της ΕΕ, οι επιθετικοί και επεμβατικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη
περιοχή, όσο συνεχίζει η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ να αντιμετωπίζει τους
μετανάστες σαν εγκληματίες.
Η προστασία της ζωής χιλιάδων ανθρώπων περνά μέσα από την ανατροπή των
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή και την αμφισβήτηση των
αντιμεταναστευτικών συνθηκών (Σένγκεν, Δουβλίνο) της ΕΕ.
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Καμία συμμετοχή στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστικών οργανισμών.
Άσυλο σε όλους τους πρόσφυγες και χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων για να
ταξιδέψουν όπου θέλουν.
Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών.
Πλήρη και ίσα δικαιώματα σε όλους τους μετανάστες που ζουν κι εργάζονται στη
χώρα μας.

