Δελτίο Τύπου 23/09/2009

Οργανωτική Επιτροπή για τις δράσεις ενάντια στο Παγκόσμιο Φόρουμ Μετανάστευσης & Ανάπτυξης

Το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε στην ΑΣOEE η πρώτη προπαρασκευαστική
συνάντηση, με στόχο την υλοποίηση και συνδιοργάνωση μιας κοινά αποδεκτής
αντιρατσιστικής "ατζέντας", με αφορμή την πραγματοποίηση στην Αθήνα του 3ου
Παγκόσμιου Φόρουμ για την Μετανάστευση και Ανάπτυξη (ΠΦΜΑ) το διάστημα 2-5 Νοέμβρη.
Από την προπαρασκευαστική συνάντηση της ΑΣΟΕΕ συγκροτήθηκε «Οργανωτική
Επιτροπή», ώστε να οργανωθούν συντονισμένες δράσεις εκείνο το διάστημα.
TΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΦΜΑ Η δημιουργία του ΠΦΜΑ ξεκίνησε από την Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2006. Αποτελεί προσπάθεια διεθνούς συντονισμού σε
κυβερνητικό επίπεδο για την «ορθή διαχείριση της μετανάστευσης» κατά τα λεγόμενα τους.
Προφανώς σ' αυτά τα σχέδια οι ανάγκες και τα δικαιώματα των ίδιων των μεταναστών και
προσφύγων δεν απασχολούν απολύτως κανέναν! Στο προηγούμενο ΠΦΜΑ που έγινε στην
Μανίλα συμμετείχαν εκπρόσωποι 163 κρατών-μελών και παρατηρητών των Η.Ε. (Δες:
http://www.gfmdathens2009.org)
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ
Την Τετάρτη 4 και την
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής) το διακυβερνητικό
ΠΦΜΑ με τη συμμετοχή του Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν και αρχηγών κρατών. Παράλληλα
με τις εργασίες της κυρίως διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί και η λεγόμενη «συνάντηση
της κοινωνίας των πολιτών» (2-3 Νοέμβρη) στον Αστέρα της Βουλιαγμένης.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ
Ενάντια στην υποκρισία των κυβερνήσεων και των εντεταλμένων εκπροσώπων τους που θα
συμμετέχουν στην διακυβερνητική συνάντηση, εμείς διεκδικούμε:

- Νομιμοποίηση των μεταναστών με πλήρη εργασιακά, πολιτικά, συνδικαλιστικά
δικαιώματα. Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες. Κατάργηση του Συμφώνου Μετανάστευσης
και Ασύλου της ΕΕ. Τέλος στις επιχειρήσεις της FRONTEX. Όχι στις ρατσιστικές και
φασιστικές επιθέσεις.
- Κατάργηση των ρατσιστικών νόμων.
Επιδιώκουμε οι κινητοποιήσεις κατά του ΠΦΜΑ να αποτελέσουν κομβικό σημείο στην
προβολή των αιτημάτων του αντιρατσιστικού κινήματος που έδωσε και δίνει μάχες ενάντια
στις κυβερνητικές ρατσιστικές πολιτικές και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
μεταναστών και των προσφύγων.
Η καταρχήν απόφαση της προπαρασκευαστικής μας
σύσκεψης περιλαμβάνει τα εξής:
1. Μαζική ενημερωτική εκστρατεία στην ελληνική κοινωνία για το ΠΦΜΑ που θα
καταλήξει σε Σύνοδο των αντιρατσιστικών κινημάτων και πολιτιστικές δράσεις.
2. Πραγματοποίηση Διεθνούς Συνόδου του αντιρατσιστικού και μεταναστευτικού
κινήματος από Κυριακή 1 Νοέμβρη ως Τρίτη 3 Νοέμβρη. Με κεντρικές συνελευσιακές
εκδηλώσεις αλλά και σεμινάρια-workshops με μια μεγάλη γκάμα θεμάτων (σ.σ. σε επόμενη
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φάση θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα καθώς και ο χώρος και οι ομιλητές). Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι θα γίνουν συζητήσεις για την κατάσταση στον Γ' κόσμο, για τις πολιτικές
της Ευρώπης-Φρούριο, για την κατάσταση στην Ελλάδα, για τις εναλλακτικές μας
προτάσεις απέναντι στις αντιμεταναστευτικές και αντιπροσφυγικές διακυβερνητικές
πολιτικές, για την άνοδο των ακροδεξιών και φασιστικών κομμάτων στην Ευρώπη, αλλά και
συζητήσεις πιο ειδικά για τον χώρο της εκπαίδευσης κλπ.
3. Μαζικές κινητοποιήσεις και δράσεις το διάστημα 31 Οκτώβρη - 5 Νοέμβρη, με ευθύνη
των φορέων που τις καλούν.
Στην προπαρασκευαστική σύσκεψη πήραν μέρος μια μεγάλη γκάμα οργανώσεων
(ελληνικών και διεθνών) :

* International Assebly of Migrants and Refugees (IAMR) * ATIK-Confederation of workers
from Turkey in Europe * MIGRANTE EUROPE * ΟΛΜΕ (ως παρατηρητής) * επιστημονικοί
συνεργάτες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ * Γ ΕΛΜΕ Αθήνας (ως παρατηρητής) * Κίνηση «Ενωμένοι ενάντια
στον Ρατσισμό και την Φασιστική Απειλή» * Καμπάνια «0% Ρατσισμός - 100% Αλληλεγγύη»
* Διεθνής Αμνηστία (ως παρατηρητής) * κοινότητα ACTION-Congo * Ένωση Αφρικανών
Γυναικών * Μαροκινή κοινότητα * Αφγανική κοινότητα * Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος *
Κίνηση Υπεράσπισης Προσφύγων και Μεταναστών Πάτρας * Συμμαχία Σταματήστε τον
πόλεμο * Παγκόσμια Πορεία Γυναικών * Κέντρο ΑΝΤΙΓΟΝΗ * Δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης
προσφύγων και μεταναστών * ΑΡΣΙΣ * Κίνηση κατοίκων 6ου διαμερίσματος * Κίνηση
"Απελάστε τον Ρατσισμό" * Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών * Νεολαία ενάντια στον
Ρατσισμό στην Ευρώπη-YRE * Ένωση Εργαζομένων * Νεολαία Συνασπισμού * Bellaciao *
Κόκκινο (συνιστώσα ΣΥΡΙΖΑ) * ΞΕΚΙΝΗΜΑ (συνιστώσα ΣΥΡΙΖΑ) * ΔΕΑ (συνιστώσα ΣΥΡΙΖΑ) *
ΚΟΕ (συνιστώσα ΣΥΡΙΖΑ) * Τμήμα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ * Λαϊκές Αγωνιστικές Κινήσεις *
Ταξική Πορεία * ΟΚΔΕ/Σπάρτακος *ΣΕΚ Επίσης τις ίδιες μέρες πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα με πρωτοβουλία του KASAPI-Hellas (Ένωση Φιλιππινέζων Εργατών) συνάντηση της
διεθνούς κίνησης People's Global Action (PGA), η οποία θα διοργανώσει παράλληλα
γεγονότα για το ΠΦΜΑ στην Αθήνα.
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