روز شنبه  ١٣اکتبر ساعت  ١٢ظهر
کنفرانس بین الملی و مجمع عمومی سراسری در سالن سرپوشیده بسکتبال روف
پیراوس  ١٢١و پترو رالی ،آتن

مرزهای باز
نه به اتحادیه اروپای دژبان
فاشیسم را محکوم می کنیم
شرایط بشدت اسفبار و ناگوار کمپ ماالکاسا انسانهارا چنان به مرز استیصال کشانیدە که اینگونه شاهدە ریخته شدن خون
انسانهای بیگناه هستیم .بایستی شرایط جهنمی ای که به جز نا امیدی و استیصال به چیز دیگری نخواهد انجامید ،پایان
یابد.
مشکل اساسی پناهندگان تفاوت در ملیت و زبان آنها نیست و هیچ چیزی نباید آنان را از هم منفصل کند .مشکل اساسی
پناهندگان سوری و افغانی و پاکستانی و آفریقایی و  ...مرزهای بسته اروپا است که همچون دژ مستحکم و بستهای سد
راه پناهندگان شدە و بسیاری از آنان را طعمه امواج مرگ آسای دریاها کردە است .مشکل پناهندگان انزوای آنان در
کمپهای بسته جزیرەها و اردوگاه های تجمیع اجباریست ،مشکل پناهندگان حق پناهندگی است که یا با تاخیرهای بسیار
طوالنی همراە است و یا هرگز این حق به آنان دادە نمیشود در حالیکه راه دیپۆرتهای اجباری همیشه باز است .مشکل
اینجاست که اجازە تردد قانونی پناهندگان وجود ندارد و آنان به کمپهای دور از شهرها و در شرایطی ایزوله و انزوا بسر
میبرند .مشکل این است کهپناهندگان را مثل گوشتهای یخ زدە در کانکسهای فلزی اسکان میدهند.
ما خواستار حق مصونت پناهندگی ،کار و اسکان و دسترسی به آموزش ،بهداشت و درمان و حمایتهای اجتماعی برای
همگان هستیم .مشکل از خود پناهندگان نیست ،بلکه این مشکالت عدیدە نتیجه مدیریت غیرانسانی و نژادپرستانهای است که
از کمپ موریا گرفته تا ماالکاسا و اسکیستو و اسکاراماگاس و ریچونا و  ...حاکم است.

اردوگاههای تجمیع اجباری بایستی بسته شوند
دروازە شهرها بایستی به روی پناهندگان باز باشد.
ورود پناهندگان را خوش آمد می گوییم.
همبستگی و اتحاد رمز پیروزی دستیابی به زندگی بهتر برای همه
برنامه ی کنفرانس :
از ساعت  ١٢تا  ١خیرمقدم و خوشامد گویی
از ساعت  1تا  3:30مبارزە با نژاد پرستی و راستگرایی افراطی راه پیروزیست
از ساعت  4تا  5:30نشتهای کاری سالن الفا-همبستگی و پناهندگان
سالن ویتا ،دادگاهی و محکومیت جزب افق طالیی
سالن غاما برنامه ریزی و هماهنگی بین المللی
ساعت  6تا  8همه باهم نژاد پرستی را محو خواهیم کرد

