
 نحن مجموعة من الناس تكافح ضد سياسات الدولة اليونانية التي تضطهدنا.
 نضالنا هو ضد السياسات المناهضة للهجرة التي تجرد المهاجرين من حقوقهم االنسانية. 

 
 في الوقت الذي تزيد فيه الدولة اليونانية من تكتيكاتها الصارمة ضد الناس و التي تكون تحت غطاء 

 السالمة من فيروس كورونا ، حيث نشهد تصعيدا في السيطرة على المهاجرين من  شروطالحماية و 
 خالل عسكرة الحدود وإغالق المخيمات والسيطرة عليها وإنهاء الوصول إلى المساعدة المالية والترحيل غير القانوني

 و في بعض الحاالت انعدامها كليا.وقلة فرص الحصول على اللجوء والرعاية الصحية والتعليم أو     )اإلعادة القسرية( 
 

  يتم   حيث    كما هو الحال أيضا في ديافاتا   تتزايد عمليات اإلجالء من المنازل ، ويتم بناء المعسكرات المغلقة على الجزر 
  بناء األسوار حول المخيم. 

عيشون في أماكن اإلقامة التي توفرها  ، لن تتوفر المساعدة المالية ألولئك الذين ال ي   2021أُعلن أنه اعتباًرا من يوليو     وقد  
 الدولة 

 والتي ال تلبي معايير العيش الكريم و يتعين على أولئك الذين تمكنوا من العثور على سكن خاص بهم بشكل مستقل 
 التقدم لالنتقال إلى سكن حكومي إذا لم يعد بإمكانهم تغطية احتياجاتهم األساسية دون  

 ات أو األفراد الذين يواجهون التمييز داخل المخيمات مساعدة نقدية ، مما يعرض المجتمع
  أكثر استقاللية   للخطر بشكل خاص ، ومعاقبة األشخاص الذين أصبحو 

 حيث أن هته القوانين تعيق كل الجهود والسبل نحو االندماج.  
ولة واإلقصاء المنهجي لألطفال  يعني القمعية المستمرة و المراقبة ااِلستبدادية من قبل الد  إن اإلجبار على العيش في مخيم 

 عن الحياة العامة والمجتمع المحيط . إلى جانب اإلعالن عن خطط الفتتاح   من التعليم و عزلهم
  "مراكز تكامل" في المخيمات النائية الستضافة الالجئين المعترف بهم حديثًا ، حيث نرى أن الدولة تقوم بٍاكراه

 على البقاء في أماكن إقامة حكومية توفرها الحكومة خارج المدن. طالبي اللجوء في اليونان و اٍرغامهم 
 وهذا يدل على استمرارية تفضيل الحكومة ألشكال شديدة من الفصل والسيطرة كحلول لما يسمى بأزمة الالجئين ، بدالً من

 توفير الوصول العادل إلى اللجوء وفرص العيش الكريم واالندماج في المجتمع .  
 

 نين ، مع الرغبة في ربط نضاالتنا والنضال معًا ضد العنصريةنحن نقف متضام
 واالستبعاد االجتماعي ، والوصول إلى السكن والرعاية الصحية والتعليم واألوراق للجميع. 

 

 

 يرجى االنضمام إلينا أو االتصال بنا على الفايسبوك أو عبر البريد اإللكتروني.
 

 www.facebook.com/StopWarOnMigrantsالفيسبوك: 
 

 stopwaronmigrants@disroot.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


