ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ωο ειεπζεξηαθνί άλζξσπνη θαη κέξνο ηνπ θόζκνπ ηεο Εξγαζίαο, θξίλνπκε αλαγθαία ηελ ππεξάζπηζε ησλ
ζπκθεξόλησλ καο ζην πιαίζην ηνπ ηαμηθνύ αληαγσληζκνύ, θαη αθξηβώο γη’ απηό ζεωξνύκε απαξαίηεηε ηελ
θηλεηνπνίεζε ηνπ Φνηηεηηθνύ Σπιιόγνπ καο, γύξω από ηα δεηήκαηα πνπ καο αθνξνύλ. Αλαγλσξίδνπκε όηη
είκαζηε εκείο νη θαηαπηεδόκελνη/εο, αιιά θαη απηνί/εο πνπ ζα δηεθδηθήζνπκε ην δηθαίσκα ζηελ επηβίσζε, είηε απηό
ζπλεπάγεηαη αμηνπξεπή αζθάιηζε είηε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα ηα ηαμηθά καο αδέξθηα, ηνπο
πξόζθπγεο.
Τν θιέγνλ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ ειιεληθή θνηλσλία απηή ηελ πεξίνδν, είλαη νη πξνζθπγηθέο ξνέο πνπ πνιινί
ζέινπλ λα παξνπζηάδνπλ σο πξόβιεκα. Τν πξαγκαηηθό πξόβιεκα έγθεηηαη ζηνπο εμίζνπ πξαγκαηηθνύο
θξάθηεο πνπ ινγίδνληαη ωο ζύλνξα θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ηωλ πξνζθύγωλ. Τν ειιεληθό
θξάηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππόινηπα θξάηε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζπκβάιεη ζηελ θαζεκεξηλή δνινθνλία
πξνζθύγσλ θαη ζηε δηαξθή εμαζιίσζή ηνπο, θαζώο ηνπο εμαλαγθάδεη λα δηακέλνπλ ζηνηβαγκέλνη ζε ζηξαηόπεδα
ζπγθέληξσζεο αληί αλνηθηώλ ρώξσλ θηινμελίαο.
Από ηηο 4 Απξηιίνπ, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε ζπκθωλία επξωπαϊθώλ θξαηώλ - Τνπξθίαο, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ
θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ αζύινπ (παξαβηάδνληαο ηε ζπλζήθε ηεο Γελεύεο) θαη νμύλεη ηνλ αδηθαηνιόγεην
δηαρσξηζκό αλάκεζα ζε πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο/ξηεο, επηβάιινληαο έλα δηαθξαηηθό αιηζβεξίζη θαηαηξεγκέλσλ
αλζξώπσλ -πνπ ηα ίδηα ηα θξάηε ελίνηε θξίλνπλ σο “παξάλνκνπο” ή “λόκηκνπο” πξόζθπγεο- κε ζθνπό ηελ
επαλαπξνώζεζε όζν δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ. Σε άιια λέα, ην γαιιηθό θξάηνο εγγπάηαη ηελ off-season πιεξόηεηα
ζε όινπο ηνπο ρώξνπο δηακνλήο ηεο Μπηηιήλεο, θαζώο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο θαηαθηάλνπλ αζηπλνκηθνί ηεο Frontex
καδί κε άλδξεο ησλ CRS (γαιιηθά ΜΑΤ) ώζηε λα ζπλεηζθέξνπλ θη απηνί, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηε δηαδηθαζία ησλ
επαλαπξνσζήζεσλ.
Σηεθόκαζηε αιιειέγγπνη/εο ζηνπο νηθνλνκηθνύο θαη πνιηηηθνύο πξόζθπγεο, θαη ηαπηόρξνλα θαινύκαζηε λα
αληηκεησπίζνπκε ηηο ππόινηπεο θαη εμίζνπ αληεξγαηηθέο πνιηηηθέο πνπ καο επηβάιινληαη ζηνπο ρώξνπο
δνπιεηάο καο. Σην θνκκάηη πνπ αθνξά ηνπο λένπο/εο εξγαδόκελνπο/εο επηθξαηνύλ 5κελα πξνγξάκκαηα δηόινπ
εύζηνρα επνλνκαδόκελεο «θνηλσθεινύο» εξγαζίαο, ηα πξνγξάκκαηα ηύπνπ Voucher, ε επηζθάιεηα, αιιά θαη ε
αλαζθάιηζηε θαη «καύξε» εξγαζία. Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ρσξίο ηα ζηνηρεηώδε ζπλδηθαιηζηηθά
δηθαηώκαηα, αιιά κε ηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ εξγνδνηηθή απζαηξεζία λα επηθξαηεί θαη λα δηαησλίδεηαη.
Σηνλ ίδην ρξόλν, θαη θαηά ηελ θαζεκεξηλή καο ελαζρόιεζή κε ην ΤΕΙ, ζπλερίδνπκε λα βξηζθόκαζηε αληηκέησπνη/εο
κε ηα πιένλ ζπλήζε θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα. Σπλνπηηθά απηά ζπλνςίδνληαη ζην πςειό θόζηνο θνίηεζεο πνπ
νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε εζηηώλ, ηελ επηβάξπλζε καο κε ην θόζηνο ησλ κεηαθνξώλ, αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ζίηηζεο
πνπ επίζεο επηδέρεηαη βειηηώζεηο. Λόγσ ηεο ππνρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ηδξύκαηνο, βηώλνπκε ηα γλσζηά ζε
όινπο/εο δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο αιπζίδεο κεηαμύ καζεκάησλ, ηηο ιίζηεο αλακνλήο ζηα εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα,
ηηο ειιείςεηο ζε επίπεδν ζπγγξακκάησλ θαη ηνλ πιηθνηερληθό εμνπιηζκό πνπ ζπρλά ππθλά θαινύκαζηε λα
θαιύςνπκε κε δηθά καο έμνδα.
Σηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε, πξνηάζζνπκε ηε ζπιινγηθή νξγάλωζε θαη ηελ αληίζηαζε καο κε
επίθεληξν ηηο πιηθέο καο αλάγθεο θαη ηα θνηλά ζπκθέξνληα ηεο ηάμεο καο. Τν κέζν γηα ηε ζπιινγηθνπνίεζε ησλ
αλαγθώλ καο θαη ησλ ζπκθεξόλησλ καο είλαη νη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Φνηηεηηθνύ Σπιιόγνπ, θαη αθξηβώο γη’
απηό θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία όισλ καο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Τεηάξηεο.
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