
ΨΗΦΙΣΜΑ 
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 00:00

ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
Αθήνα,13-4-2020

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                           
     Αρ.Πρωτ: 3790                        

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

  

Τηλ- Fax: 2103313732

  

grammateia@popokp.gr

  

ΨΗΦΙΣΜΑ

  

Όχι στις πολιτικές εξόντωσης – Κλείστε τα στρατόπεδα – φυλακές

  

Ο εγκλεισμός προσφύγων/προσφυγισσών και μεταναστών/μεταναστριών σε
στρατόπεδα-φυλακές, υγιείς και νοσούντες-σες μαζί, ευπαθείς ομάδες και μη μαζί, είναι
συνταγή ραγδαίας διασποράς του ιού μέσα στα προσφυγικά στρατόπεδα ενώ απειλεί την
δημόσια υγεία στις κοινότητες γύρω από αυτά. Σε συνθήκες Μόριας (18.000 άνθρωποι) ή
Ριτσώνας (3.000 άνθρωποι), με ανθρώπους να ζουν ο ένας πάνω στον άλλο σε σκηνές ή σε
οικίσκους 10 τετραγωνικών μέτρων 6 και 8 μαζί, η τήρηση «κοινωνικής απόστασης»
αποτελεί κακόγουστο αστείο. Χωρίς τεστ στο σύνολο των «φιλοξενούμενων» για τον
διαχωρισμό νοσούντων/νοσουσών από υγιείς, με την δημιουργία μικρότερων φυλακών
απομόνωσης των κρουσμάτων μέσα στις μεγαλύτερες προσφυγικές φυλακές, δυστυχώς το
μόνο που θα επιτευχθεί είναι η ραγδαία διασπορά της πανδημίας. Nα αρθούν τώρα τα μέτρα
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εξόντωσης των προσφύγων-ισσών. Να σταματήσει η πολλαπλή στέρηση ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων για ανθρώπους που ήρθαν κυνηγημένοι από τον πόλεμο, τις
διώξεις και τις εμφύλιες συγκρούσεις στις χώρες τους. 

  

Ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση:

      
    -   Να προχωρήσει σε μαζικά τεστ σε όλα τα hot-spot και στα προσφυγικά στρατόπεδα,
είτε υπάρχουν ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid19 είτε όχι, διαχωρίζοντας τους/τις
υγιείς από τους/τις νοσούντες-σες.   
    -     Να μεταφέρει σε δωμάτια κλειστών ξενοδοχείων όλους τους ανθρώπους που ζουν
στοιβαγμένοι σε άθλιες συνθήκες στα hot-spot των νησιών και στα στρατόπεδα της
ενδοχώρας, ξεκινώντας από τις ευπαθείς ομάδες και τα ασυνόδευτα ανήλικα.   
    -     Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκένωση των στρατοπέδων, να παρασχεθούν όλα τα μέσα
ατομικής προστασίας και καθαρισμού στους καταυλισμούς, τόσο σε εγκλωβισμένους-ες όσο
και σε εργαζόμενους-ες στις δομές.   
    -     Πρόσβαση όλων των προσφυγ(ισσ)ων και μεταναστ(ρι)ών στο Δημόσιο Σύστημα
Υγείας   

    

Οι Προσφυγ(ισσ)ες και οι μετανάστ(ρι)ες είναι τα αθώα θύματα των πολέμων και της
φτώχειας, όχι πειραματόζωα δολοφονικών πρακτικών ανοσίας αγέλης. Η μεταχείρισή τους
αποτελεί δείγμα πολιτισμού και ανθρωπιάς της Ελληνικής κοινωνίας. 

  

Όχι στις πολιτικές εξόντωσης τους. Να κλείσουν τώρα τα στρατόπεδα – φυλακές!

  

Το ΔΣ της ΠΟΠΟΚΠ
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