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Ανακοίνωση για τη σφαγή στη Γάζα

Από τις τελευταίες μέρες του 2008 γινόμαστε μάρτυρες μιας σύγχρονης γενοκτονίας, της
γενοκτονίας του λαού της Παλαιστίνης από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Παρά την παγκόσμια
κατακραυγή με μαζικά αντιπολεμικά συλλαλητήρια οι επιθέσεις συνεχίζονταν ανηλεώς.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η απερχόμενη αλλά και η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση των ΗΠΑ όσο και
η ΕΕ επιβεβαίωσαν την ενοχή τους με την αποδοχή του εγκλήματος των Ισραηλινών.

Την ίδια στάση κράτησε και η κυβέρνηση της ΝΔ με την ένοχη σιωπή της και την παράλληλη
παράδοση του Αστακού για μεταφορά πολεμοφοδίων στο Ισραήλ.

Στην πραγματικότητα η στάση της κυβέρνησης δεν είναι άξια απορίας. Πρόκειται για μια
κυβέρνηση που κρατάει την ίδια στάση και με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην
Πάτρα αλλά και σε υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, σαν συνέχεια της πολιτικής που είχε
εφαρμόσει και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η μη απόδοση πολιτικού ασύλου στους νόμιμους
δικαιούχους όπως είναι οι Αφγανοί πρόσφυγες, η μη κατασκευή κέντρων φιλοξενίας και η
άρνηση προσφοράς υγιεινών και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης δεν απέχει από τα
εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στην Παλαιστίνη,
στο Αφγανιστάν και σε μια σειρά από χώρες όπως το Ιράκ κτλ.

Είναι αναμενόμενο ότι το επόμενο διάστημα η Ελλάδα θα γίνει πέρασμα προς την Ευρώπη
και για Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ τότε ποια θα είναι; Θα
τους αντιμετωπίσει με την πάγια τακτική της όπως και χιλιάδες άλλους πρόσφυγες που
έχουν καταφύγει στη χώρα μας έχοντας στο πλευρό της και τις τοπικές αρχές; Θα τους
αρνηθεί δικαιώματα που έχουν θεσπιστεί μέχρι και από διεθνείς οργανισμούς και τα οποία
έχει συνυπογράψει; Επειδή ακριβώς και οι ευθύνες της πολιτικής αρχής είναι μεγάλες και
γιγαντώνονται όλο και περισσότερο με τις δολοφονίες καθημερινά προσφύγων και
μεταναστών και την κυβέρνηση στο ρόλο του φυσικού και του ηθικού αυτουργού, πιθανά θα
παρατηρήσουμε ένα ακόμα επεισόδιο κόντρα στο κοινό αίσθημα του ελληνικού λαού και με
το ζήτημα των Παλαιστινίων.

Κόντρα σε αυτή την πολιτική και με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τόσο των
προσφύγων αλλά και των μεταναστών πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτή η πολιτική πρέπει να
σταματήσει. Να πάρουν τις ευθύνες τους οι τοπικές αρχές αλλά και η κυβέρνηση.
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