Αντιφασιστική αλληλεγγύη στην εποχή της λεγόμενης
προσφυγικής κρίσης
Εμείς αντιφασίστες και αντιφασίστριες σε Γερμανία και Ελλάδα
απαιτούμε: Η βία κατά των προσφύγων στα ελληνικά νησιά όπως στη
Λέσβο αλλά και στα ελληνοτουρκικά σύνορα πρέπει να σταματήσει. Οι
πρόσφυγες χρειάζονται προστασία και αλληλεγγύη. Αυτό είναι
τουλάχιστον το μάθημα που διδαχτήκαμε από τη φασιστική βαρβαρότητα
της ναζιστικής Γερμανίας.
Όλοι εμείς, πολίτες της Γερμανίας και της Ελλάδας, αγωνιζόμαστε εδώ
και πολλά χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα της ναζιστικής
κατοχής στην Ελλάδα. Ζητούμε αποζημίωση για τα θύματα και την
πληρωμή των πολεμικών αποζημιώσεων στο ελληνικό κράτος. Μέχρι
σήμερα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν είναι πρόθυμη να
αναλάβει τις ευθύνες της για τα εγκλήματα της Ναζιστικής Γερμανίας σε
βάρος του ελληνικού λαού. Εμείς όμως πιστεύουμε πως τα εγκλήματα της
ναζιστικής Γερμανίας δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα, διαφορετικά
υπάρχει κίνδυνος επανάληψης.
Εδώ και χρόνια, οι πρόσφυγες που φτάνουν στη Λέσβο, στη Χίο και σε
άλλα ελληνικά νησιά ζουν κάτω από τρομακτικές συνθήκες, μέσα σε
υπερπλήρη στρατόπεδα, οι περισσότεροι χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι
τους, χωρίς επαρκή τροφή ή ιατρική περίθαλψη. Και σαν να μην έφταναν
αυτά, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο τις τελευταίες
εβδομάδες. Είδαμε εικόνες και ακούσαμε ειδήσεις από τη Λέσβο που δεν
φανταζόμασταν ότι θα ήταν δυνατόν να συμβούν στην Ευρώπη.
Φασιστικές πολιτοφυλακές ελέγχουν τμήματα του νησιού, κάνοντας
περιπολίες και επιθέσεις σε πρόσφυγες. Αλλά επιτίθενται επίσης και σε
υπαλλήλους των ΜΚΟ και άλλους εθελοντές, πιο πρόσφατα δε και σε
δημοσιογράφους που ασχολούνται με το θέμα. Δομές φιλοξενίας για τους
πρόσφυγες έγιναν στόχος εμπρησμού. Η αστυνομία δεν παρεμβαίνει, οι
δυνάμεις ασφαλείας επιτρέπουν στους φασίστες να κάνουν ό,τι θέλουν. Οι
ζωές των προσφύγων βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο.
Και από τα ελληνοτουρκικά σύνορα καταφτάνουν τρομακτικές εικόνες. Η
κατάσταση έχει κλιμακωθεί, από τη στιγμή που ο Ερντογάν ακύρωσε τη
συμφωνία με την ΕΕ. Οι πρόσφυγες προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα
για να φτάσουν στην Ευρώπη. Ζητούν προστασία από τον πόλεμο, τον
εμφύλιο πόλεμο, την πείνα και τη φτώχεια. Οι ελληνικές δυνάμεις
ασφαλείας, με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας προστασίας
των συνόρων Frontex, ασφαλίζουν τα σύνορα με στρατιωτικά μέσα.
Ρίχνουν στους πρόσφυγες δακρυγόνα αλλά και πραγματικές σφαίρες.
Υπάρχουν ήδη δύο θάνατοι. Αυτούς που καταφέρνουν να περάσουν τα

σύνορα τους στέλνουν πάλι πίσω στην Τουρκία. Υπάρχουν αναφορές για
βίαιη κακομεταχείριση. Τα πλοία με τα οποία προσπαθούν οι πρόσφυγες να
φτάσουν στην Ελλάδα δέχονται επιθέσεις και δεν τα αφήνουν να δέσουν
στη στεριά. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε την
αναστολή του δικαιώματος αίτησης ασύλου!
Υπεύθυνη γι’ αυτό είναι η ελληνική κυβέρνηση, η οποία χρησιμοποιεί
στρατιωτικά μέσα για να απωθήσει τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε
στην Ευρώπη. Η Τουρκία είναι επίσης υπεύθυνη καθώς χρησιμοποιεί τους
πρόσφυγες ως πιόνια σε σκακιέρα για τα στρατηγικά της συμφέροντα. Η
ΕΕ και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι επίσης υπεύθυνες, γιατί εδώ και
χρόνια αποδέχονται τις συνθήκες στα ελληνικά στρατόπεδα προσφύγων
και τώρα στηρίζουν το Μητσοτάκη. Η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕ
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, καταπατούν τη Συνθήκη της Γενεύης για
τους πρόσφυγες και άλλες διεθνείς συμβάσεις, διότι γι’ αυτές η
προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων είναι πιο σημαντική από
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι άλλες χώρες της ΕΕ αφήνουν την Ελλάδα
μόνη της να φιλοξενήσει τους πρόσφυγες αντί να τους δεχθούν τελικά και
οι ίδιες και να τους επιτρέψουν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή.
Αυτή δεν είναι η δική μας Ευρώπη!
Η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θέλει να επαναληφθεί το 2015.
Μα το 2015 ήταν ένα σημάδι ελπίδας! Επιτέλους άνοιξαν τα σύνορα!
Επιτέλους μπόρεσαν οι άνθρωποι να φτάσουν στην Ευρώπη. Υπήρχε ένα
πλατύ κύμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Και φυσικά η Ευρώπη μπορεί να
τα καταφέρει, αν το θέλει.
Αυτό είναι το μάθημα που διδαχτήκαμε από την κόλαση του
φασισμού:
Ότι δεχόμαστε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους
προσφέρουμε προστασία και δεν τους αφήνουμε να φυτοζωούν σε
άθλια στρατόπεδα.
Ότι παλεύουμε ενάντια στους φασίστες όταν επιτίθενται σε
πρόσφυγες.
Ότι επικρίνουμε δριμύτατα τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, της
Γερμανίας και την ΕΕ γιατί πυροβολούν τους πρόσφυγες αντί να
τους παραχωρούν άσυλο.
Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για την αποζημίωση των θυμάτων του
ναζισμού. Πρέπει όμως να αγωνιστούμε ενάντια στο ευρωπαϊκό καθεστώς
των συνόρων και για το δικαίωμα ασύλου. Αυτή είναι η κληρονομιά της
ευρωπαϊκής αντίστασης κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
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