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Ψήφισμα σχετικά με το προσφυγικό

Να σταματήσει τώρα η τραγωδία
Η μεγαλύτερη, μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, προσφυγική έξοδος είναι
γεγονός και συμβαίνει τώρα και δίπλα μας. Σε ποια Ευρώπη έρχονται όμως οι
πρόσφυγες; Σε μια Ευρώπη που παρακολουθεί σχεδόν απαθής τα νότια θαλάσσια
σύνορά της να μετατρέπονται σε υγρό τάφο για εκατοντάδες δυστυχισμένους. Σε μια
Ευρώπη που περιορίζεται σε κύκλους επαφών και άτυπες συνόδους που καταλήγουν
σε στείρες ανακοινώσεις, αντί της μόνης ειλικρινούς στάσης που θα στόχευε στον
τερματισμό του πολέμου στις περιοχές από όπου προέρχονται οι πρόσφυγες. Η όποια
ευαισθησία των υπευθύνων περιορίζεται λοιπόν σε διαπιστώσεις ή προσχηματικές
ενέργειες και ως μόνη λύση προβάλλει η στρατιωτικοποίηση των συνόρων.
Αντίθετα, οι πολίτες αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας, της Ελλάδας της κρίσης
και της συνεχιζόμενης λιτότητας, προσπαθούν να βοηθήσουν ελπίζοντας ότι σώζοντας
έναν πρόσφυγα θα περισώσουν και κάτι από τον μύθο της αλληλέγγυας πολιτισμένης
Ευρώπης των λαών. Οι κάτοικοι των νησιών, οι εκατοντάδες αλληλέγγυοι από όλη την
Ευρώπη που βρίσκονται εκεί από το καλοκαίρι, οι χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες που
συλλέγουν χρήματα, τρόφιμα, ρουχισμό για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες,
λειτουργούν ως αντίβαρο. Αντίβαρο στην επίσημη αδιαφορία, στους φράχτες που
υψώθηκαν και υψώνονται με στόχο να ανακόψουν τον δρόμο στους κατατρεγμένους,
λειαίνοντας στην πραγματικότητα το έδαφος για τις ακροδεξιές πρακτικές που
γίνονται κάθε μέρα πιο ελκυστικές. Η απάθεια και ο φόβος που εκπορεύονται από την
επίσημη πολιτική απέναντι στο μεταναστευτικό, εκτρέφουν στην πραγματικότητα τον
ρατσισμό και τον νεοναζισμό και ευτελίζουν την έννοια του ανθρώπου. Άλλωστε, ο
πληθυσμός των προσφύγων είναι μόλις το 0,25% του συνόλου του πληθυσμού της
Ευρώπης και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απειλή για δημογραφική αλλοίωση του
πληθυσμού της. Αντίθετα, η ξαφνική προσφυγική ροή αποτελεί αντικείμενο
εκμετάλλευσης των πιο ακραίων ρατσιστικών εκφράσεων.
Εμείς οι πανεπιστημιακοί, ως υπεύθυνοι για την παροχή μιας εκπαίδευσης που
αφυπνίζει και θωρακίζει απέναντι στις αντικοινωνικές και ρατσιστικές συμπεριφορές,
καταγγέλλουμε με αποτροπιασμό το συνεχιζόμενο έγκλημα εναντίον των προσφύγων.
Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσουν επιτέλους
τη νόμιμη μετακίνηση και τον ορθολογικό επιμερισμό των προσφύγων και να
ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό της μετεγκατάστασης και της νέας ζωής τους, με τη δική
τους συμμετοχή και με την αρμόζουσα αναγνώριση των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών τους.
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