
علیھ سیاستکھ بھ ما ظلم می کنند ، مبارزه می کنیم.  مبارزه ماما گروھی از مردم ھستیم کھ علیھ سیاست ھای دولت یونان
می شود.ھای ضد مھاجرتی است کھ باعث غیرانسانی کردن مھاجران

دھد ،کرونا تاکتیک ھای انضباطی خود را بر مردم افزایش میاز آنجا کھ دولت یونان تحت عنوان محافظت در برابر ویروس
دسترسینظامی شدن مرزھا ، بستن و کنترل اردوگاه ھا ، خاتمھشاھد افزایش کنترل این کشور بر مھاجران از طریق افزایش
کمو دسترسی بھ پناھندگی ، بھداشت و درمان و آموزش بسیاربھ کمک ھای مالی ، غیرقانونی ھستیم.  اخراج (بازپس زدن)

است.

اطرافجزایر ساختھ می شوند و - مانند دیاواتا - حصارھایی دراخراج ھا در حال افزایش است ، اردوگاه ھای بستھ در
ھایاقامتگاهدرکھکسانیبرایمالیکمک،2021ژوئیھازکھاستشدهاعالم،زمانھماندرشود.میساختھھااردوگاه

کھ دیگر بھآبرومندانھ را تأمین کند ، در دسترس نخواھد بود.  کسانیدولتی زندگی نمی کنند - کھ نتواند استانداردھای زندگی
نقدی ،صورت عدم توانایی تأمین نیازھای اساسی خود بدون کمکطور مستقل موفق بھ یافتن محل اقامت خود نشده اند ، در

در حالبھ ویژه در معرض خطر قرار دارند و مجازات افرادی کھقرار دادن جوامع یا افرادی کھ با تبعیض در اردوگاه ھا
نظارت دائمیشوند.  مجبور شدن بھ زندگی در یک اردوگاه بھ معنایحاضر مستقل تر ھستند ، و مانع از تالش برای ادغام می

طریق آموزش و انزوا از زندگی عمومی و جامعھ اطراف است.ظالمانھ توسط دولت ، محرومیت سیستماتیک از کودکان از
تازه بھ رسمیت شناختھاردوگاه ھای از راه دور برای میزبانی از پناھندگانھمراه با اعالم برنامھ برای افتتاح "مراکز ادغام" در

ھستند.می کنند برای اقامت در دولت با اسکان در خارج از شھرھاشده ، ما شاھد اجبار دولت از کسانی کھ در یونان پناھندگی

بحران، کنترل و محلھ یھودی نشینی بھ عنوان راه حل ھایی برایاین نشان دھنده تداوم ترجیح دولت برای اشکال شدید تفکیک
در جامعھ.بھ پناھندگی و فرصت ھایی برای زندگی آبرومندانھ و ادغامبھ اصطالح پناھندگان است ، نھ ارائھ دسترسی عادالنھ

و محرومیتخود را بھم پیوند دھیم و با ھم مبارزه کنیم علیھ نژادپرستیما با ھمبستگی ایستاده ایم ، آرزو داریم کھ مبارزات
طریق، آموزش و مقاالت ھمھ.  لطفا بھ ما بپیوندید یا ازاجتماعی ، و برای دسترسی بھ مسکن ، مراقبت ھای بھداشتی
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