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Αθήνα, 3/9/10

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Άσυλο και νομιμοποίηση στους πρόσφυγες και μετανάστες της καταστροφής
του Πακιστάν
Καλούμε σε ΑΜΕΣΗ στήριξη των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών
στο Πακιστάν.
Η καταστροφή δεν έχει προηγούμενο με τουλάχιστον 3000 νεκρούς ανάμεσα
στα 20 εκατομμύρια πλημμυροπαθών και τα 8 εκατομμύρια άστεγους. Τριάμισι
εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης σε πόσιμο νερό με
συνέπεια την έκθεση τους σε κινδύνους σοβαρών ασθενειών όπως ελονοσία κα. Οι
καταστροφές στις σοδειές που θα φέρουν ένα χειμώνα πείνας και φτώχειας έχουν
φτάσει στα τρία δισεκατομμύρια δολάρια καθώς καταστράφηκαν οι σοδειές σταριού,
καλαμποκιού και μπαμπακιού. Η κατάρρευση γεφυρών και δρόμων έχουν κάνει
αδιάβατες ολόκληρες περιοχές. Φτωχοί αγρότες έχασαν όλα τα υπάρχοντα και τα
υποζύγια τους στα ορμητικά νερά των ποταμών. Τις επιπτώσεις τις ζουν ήδη και στην
Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που έχασαν σπίτια και
οικογένειες και ξεριζώθηκαν ξανά.
Η μόνη ελπίδα για την σωτηρία εκατομμυρίων ζωών που κινδυνεύουν είναι η
άμεση αποστολή βοήθειας πριν είναι αργά. Αντί να σταματήσουν τους πολέμους και
τις επεμβάσεις στη περιοχή οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ συνεχίζουν το «πόλεμο κατά της
τρομοκρατίας» βάζοντας τα στρατηγικά τους συμφέροντα πάνω από τις ζωές
εκατομμυρίων απλών ανθρώπων. Αντί να σπαταλούνται δισεκατομμύρια για
εξοπλισμούς και επεμβάσεις είναι ώρα να δοθούν για να σωθούν οι πλημμυροπαθείς.
Δεν είναι ώρα για νέους ληστρικούς δανεισμούς του ΔΝΤ στο Πακιστάν στο όνομα
της «ανθρωπιστικής βοήθειας» που τους γνωρίζουμε καλά αφού στην Ελλάδα έχουν
το όνομα «Μνημόνιο»-σφαγείο για τις κοινωνικές ανάγκες των εργαζόμενων.
Λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο Πακιστάν με τις
πρόσφατες (και συνεχιζόμενες) πλημμύρες ζητάμε να σταματήσουν αμέσως οι
απελάσεις προσφύγων και μεταναστών στο Πακιστάν και να προχωρήσει άμεσα η
απόδοση νομίμων εγγράφων παραμονής και ασύλου σε ανθρώπους που έχουν πληγεί
ανεπανόρθωτα από τις καταστροφικές πλημμύρες και που έχουν να συντηρήσουν
οικογένειες.
Καλούμε τους εργαζόμενους να συνδράμουν αποφασιστικά για να φύγει
άμεσα ένα καράβι αλληλεγγύης στους πλημμυροπαθείς.
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