
Rozbić Twierdzę Europa!

Sojusz Na Rzecz Otwartych Granic (Bündnis für offene Grenzen) wzywa do
demonstracji na rzecz natychmiastowego przyjęcia uchodźców z granicy polsko-białoruskiej!

Czwartek, 09.12.2021 , 14:30h Gänseliesel Getynga

Europa otoczona jest obozami grozy. W Libii ludzie są torturowani, w krajach bałkańskich walczą z 
zimnem, na greckich wyspach  są zamykani w obozach detencyjnych, na Morzu Śródziemnym toną, a
ratownictwo morskie jest blokowane.

Podczas gdy w Afganistanie reżim talibów dokonuje masakry ludności, UE chroni swoich granic przed
ludźmi, którzy uciekają przed zagrożeniem, zamiast ich ratować.

Dochodzi do kolejnych nieludzkich sytuacji na granicy między Polską a Białorusią. Od tygodni w 
potrzasku znajduja sie tam tysiące ludzie szukających ochrony, w tym kobiety i dzieci. Są uwięzieni 
pomiędzy 15 tysiącami uzbrojonych polskich i białoruskich żołnierzy oraz strażników granicznych. 
Czekają na pomoc i przebywają w minusowych temperaturach bez żadnej opieki medycznej i 
wsparcia. Polscy strażnicy graniczni uniemożliwiają ucieczkę do UE. Prawa człowieka są deptane lub 
nie obowiązują. Pojawiają się doniesienia o licznych push-backach, strzałach nad
nad głowami uchodźców, licznych rannych, zgonach i katastrofalnej opiece medycznej.
Podczas gdy ponad 250 miast i gmin w Niemczech ogłosiło się się "bezpiecznymi przystaniami" dla 
uchodźców, zewnętrzne granice UE są  militaryzowane i uszczelniane.

W tym samym czasie niemiecki minister spraw wewnętrznych, wraz z policyjnymi związkami 
zawodowymi, toruje niemieckim faszystom drogę do mobilizacji na polskiej granicy i
ścigania uchodźców i podawania się za strażników granicznych.

W Niemczech, podobnie jak w innych państwach europejskich, uciekający ludzie są systematycznie 
odczłowieczani: uciszani i przedstawiani jako zagrożenie przez wyrażenia takie jak "wojna 
hybrydowa" lub "migranci jako broń". Zdjęcia i raporty, że przedstawiające ich sytuacje są 
cenzurowane i manipulowane. Dziennikarze, dziennikarki i organizacje humanitarne są 
prześladowane i kryminalizowane. Wszystko to w imię rasistowskiej wojny z uchodźcami, których 
pokazuje się jako wrogów. Wszystko to dzieje się za otwartą lub milcząca zgodą prawie wszystkich 
partii europejskich, a w Niemczech CDU-CSU SPD-FDP-AFD (Chrześcijańscy Demokraci, 
Socjaldemokraci, Liberałowie, Alternatywa dla Niemiec), a także Zielonych. Zamiast skutecznych 
środków przeciwko łamaniu praw człowieka  na granicy zewnętrznej UE, mamy do czynienia z 
brakiem działania i przestrzegania prawa międzynarodowego. W  praktyce pokazuje to, że wszystkie 
wyznania o "bezpiecznych portach" i deklaracje przyjęcia uchodźców to jedynie czysta hipokryzja.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się tej rasistowskiej propagandzie. Przyczynami tej ucieczki są lata 
imperialistycznych interwencji państw globalnej Północy pod pretekstem "rozwoju" i 
i "praw człowieka". Wojny, grabieże w Syrii, Iraku, Jemenie, Afganistanie, Kurdystanie, Afryce 
Północnej i w innych miejscach są efektem tych działań.

Nawet jeśli osoby poszukujące międzynarodowej ochrony zdołają po niebezpiecznej podróży dotrzeć 
do Niemiec, czeka ich biurokratyczny system pozbawiania praw, szykany oraz coraz skuteczniejszy 
system deportacji. Są izolowani w obozach i pozbawieni godności.

Dlatego w czwartek 09 grudnia 21 o godzinie 14:30 wychodzimy z naszym gniewem na ulice I 
będziemy demonstrować:

- za natychmiastowym przyjęciem osób z granicy polsko-białoruskiej do Niemiec!



- za otwarciem zewnętrznych granic UE!
- za natychmiastowym zaprzestaniem push-backow na wszystkich europejskich granicach!
- o natychmiastowe rozwiązanie FRONTEXU i wyjaśnienie wszystkich przestępstw popełnionych 
przez tę agencję UE!
- przeciwko obozom i za zdecentralizowanym zakwaterowaniem!
- za bezwarunkową swobodą przemieszczania się i prawem do pobytu oraz równymi prawami dla 
wszystkich!

Sojusz na rzecz Otwartych Granic


