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Ανακοίνωση για Ανοιχτό Χώρο Φιλοξενίας

Οι ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ από την ανακοίνωση της κυβέρνησης δια του αρμόδιου Υπουργού κ.
Παυλόπουλου για τη δημιουργία χώρου «φιλοξενίας» προσφύγων στο Δρέπανο ήταν
αρκετοί για να αποδείξουν στους ένθερμους υποστηρικτές αυτής της «λύσης» ότι δεν είναι
ρεαλιστική και δεν απαντά στο πρόβλημα με κανέναν τρόπο. Όχι μόνο δεν πρόκειται να
λύσει κανένα πρόβλημα ,όπως από την αρχή είχαμε υποστηρίξει ως Κίνηση Υπεράσπισης
Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών, αλλά και δεν πρόκειται να υλοποιηθεί,
καταδεικνύοντας το γεγονός ότι οι όποιες αποφάσεις στηρίζονται σε ψηφοθηρικούς
παράγοντες κατευνασμού δικαιολογημένων ή μη ανησυχιών μερίδας πολιτών.

Την ίδια στιγμή όμως γίνεται εμφανές, ακόμα και στους πλέον δύσπιστους, ότι η πολιτική
που ακολούθησε οργανωμένη μερίδα κατοίκων της περιοχής, η οποία αδιαφορώντας για την
ανθρωπιστική κρίση που πρώτα και κύρια πλήττει τους ίδιους τους πρόσφυγες προσπάθησε
να λύσει το πρόβλημα απλά μεταφέροντας το κάπου αλλού, οδήγησε τοι ζήτημα σε
αδιέξοδο. «Μακριά από εμάς και όπου και όπως θέλουν να πάνε». Αυτές οι λογικές κλείνουν
δρόμους και δεν αφήνουν περιθώρια αντιμετώπισης του προβλήματος.

Θεωρούμε ότι είναι πλέον καιρός να αντιληφθούμε όλοι οι Πατρινοί ότι η βελτίωση των
συνθηκών ζωής μας περνάει αναγκαστικά μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των
ίδιων των προσφύγων. Η άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η δημιουργία υποδομής
βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής των προσφύγων θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλης
της περιοχής και θα ανακουφίσει το δράμα αυτών των ανθρώπων. Η υιοθέτηση δε, ακόμα
και από τους κατοίκους της περιοχής, του αιτήματος της παροχής ασύλου και της
ανάπτυξης πολιτικής ένταξης των προσφύγων στην κοινωνική ζωή της πόλης μας θα
επιτρέψει τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου πάλης το οποίο απαντάει συνολικά στο
ζήτημα.

Με βάση τα παραπάνω καλούμε για άλλη μια φορά το Δήμο της Πάτρας να χωροθετήσει
ανοικτό χώρο φιλοξενίας εντός των διοικητικών ορίων του.

Να προχωρήσει άμεσα σε στοιχειώδεις ενέργειες για την καθαριότητα του χώρου (άδειασμα
βόθρων, συλλογή σκουπιδιών, στρώσιμο με χαλίκι κλπ), δηλαδή κόστος αμελητέο, με
προφανή αποτελέσματα για την υγεία των προσφύγων αλλά και των περιοίκων. Τον
καλούμε «να παρανομήσει» στο όνομα του ανθρωπισμού , της προστασίας της υγείας των
ανθρώπων και στο όνομα της αξιοπρέπειας της πόλης! Επιτέλους είναι ανάγκη να
ανοίξουμε μια άλλη προοπτική στο ζήτημα.
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Καλούμε,
-

Τα αρμόδια Υπουργεία να υλοποιήσουν τη δημιουργία του ανοικτού χώρου φιλοξενίας

- Τους κατοίκους της περιοχής να αποδεχτούν την άμεση παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας και να ενωθούν στους αγώνες των ίδιων των προσφύγων για αξιοπρεπή διαβίωση
και νομιμοποίηση
- Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να σταματήσει τα πογκρόμ εναντίον των
μεταναστών/στριών και των προσφύγων

ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ
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