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ΨΗΦΙΣΜΑ
Στην Αθήνα σήμερα, 18 Μαρτίου 2016, μέλη Γυναικείων Οργανώσεων, αντιπροσωπείες
Σωματείων Νησιωτών του Αιγαίου, και πολίτες, παραβρισκόμαστε με πρόσκληση του Συνδέσμου
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στη βράβευση των Γυναικών των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
με το «Βραβείο Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς ΑΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ‐ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ». Οι
γυναίκες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου επιδεικνύουν ανθρωπιά, αλληλεγγύη και αγάπη, και
προσφέρουν περίθαλψη, φιλοξενία και παρηγοριά στους πρόσφυγες που φτάνουν στις ακτές
τους, ζητώντας βοήθεια και επιδιώκοντας μια ασφαλή ζωή.
Όλες και όλοι εμείς εγκρίνουμε το ακόλουθο Ψήφισμα:
Δηλώνουμε σεβασμό και υπερηφάνεια για το πνεύμα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης των
ανδρών και των γυναικών του Αιγαίου, οι οποίοι υπακούοντας στη συνείδησή τους, διασώζουν,
περιθάλπουν, ανακουφίζουν και περιβάλλουν με αγάπη τους κατατρεγμένους από βία,
βομβαρδισμούς, ερήμωση και θάνατο συνανθρώπους μας. Με το παράδειγμά τους κινητοποίησαν
για συμμετοχή σε εθελοντική προσφορά άτομα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και κατέστησαν ορατή στη Διεθνή
Κοινότητα την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος. Οι απλοί πολίτες των νησιών μας έκαναν
πράξη τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παραμένει άκαμπτη και ασυγκίνητη μπροστά
στο δράμα της προσφυγιάς, απαντώντας μόνο με οικονομικούς πόρους και συμφωνίες αμφίβολης
διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας.
Καταγγέλλουμε όσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενεργώντας μονομερώς και κατά
παράβαση θεμελιωδών κανόνων της ΕΕ, υψώνουν φράχτες, και κλείνουν σύνορα και διόδους
εποικοδομητικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των συνεπειών ενός πολέμου, για τον οποίο
ούτε οι πρόσφυγες ούτε οι χώρες πρώτης υποδοχής ευθύνονται, αλλά υποκινείται από αλλότρια
άνομα συμφέροντα. Η στάση αυτή αποτελεί ωμή παραβίαση οικουμενικών αξιών και
δικαιωμάτων στα οποία θεμελιώνεται η ΕΕ, και Διεθνών Συμβάσεων για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και την προστασία των Προσφύγων, που δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ζητούμε να σταματήσουν οι ένοπλες συγκρούσεις στις χώρες προέλευσης των προσφύγων, που
είναι η αιτία για την Οδύσσεια αυτών των ανθρώπων.
Αξιώνουμε την άμεση άρση των εμποδίων για τη διέλευση των Προσφύγων, το γκρέμισμα των
φραχτών, το άνοιγμα των συνόρων, και την κατανομή του βάρους υποδοχής και περίθαλψης των
καταταλαιπωρημένων συνανθρώπων μας αναλογικά, σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Μία μόνη χώρα,
και μάλιστα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, δεν είναι δυνατόν να σηκώσει όλο το βάρος. Το
πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Η συμμετοχή όλων στην αντιμετώπισή του απαιτείται για να σωθεί η
τιμή της ΕΕ, αλλά και για την ενότητα και την ίδια την ύπαρξή της, που απειλούνται από
διασπαστικές κινήσεις ορισμένων κρατών, τα οποία παραβιάζουν τις επιβαλλόμενες από το δίκαιο
της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο υποχρεώσεις τους.
Το Ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα.
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