
Poziv ZB NOB Dušan Kveder - Tomaž k solidarnost z begunkami_ci 

Medtem ko sta fašizem in ksenofobija vse od t. i. begunske krize v porastu tudi pri 

nas, se hkrati nadaljuje instrumentalizacija življenj migrantk_ov, begunk_cev in 

prosilk_cev za azil  po cvsaj Evropski uniji.  

Države EU ne želijo prevzeti odgovornosti za svojo dolgoletno ekonomsko 

izčrpavanje in politično destabilizacijo območji, iz katerih begunke_ci prihajajo. 

Namesto tega se je EU ogradila in postala trdnjava. Marca 2020 smo tako ponovno 

priča grozljivim pogojem v katerih se znajdejo begunke_ci, ki poskušajo priti iz 

Turčije preko Grčije v druge države EU. Turčija je po letu 2016 prvič odprla svoje 

meje in begunke_ci, ki živijo v Turčiji v grozljivih razmerah, so izkoristile_i 

priložnost, da odidejo drugam. A država, ki so jo ZDA in druge države EU med 

ekonomsko krizo kruto kaznovale in jo Evropska komisija danes imenuje »ščit«, ki 

varuje pred prihodom »neželenih« ljudi, torej Grčija, je tokrat zaprla svoje meje. 

Prihajajoče odganja z nam dobro poznano rezilno žico, solzilci in streljanjem na 

rešilne čolne z begunkami_ci. Hkrati je Turčija prepovedala dostop medijem, ki bi 

lahko dokumentirali trpljenje ljudi, ujetih v sivem območju med dvema država, v 

deževnem in hladnem vremenu in ob majhnih zalogah hrane.   

Grčija, ki je socialno in ekonomsko zlomljena država, kar, kot nas uči zgodovina, 

zmeraj poraja rasizem in ksenofobijo, je sprejela še strožjo in še bolj nečloveško 

zakonodajo za iskalke_ce azila. Desničarske stranke in skupine, podobno kot pri nas, 

razpihujejo strah in sovraštvo do vseh, ki iščejo boljše življenje. Vseeno se na otokih 

Lesbos in Chios, v Atenah in po drugih mestih v Grčiji ponovno dvigajo 

protifašistične skupine, ki zahtevajo boljše življenjske  pogoje zase in za begunce_ke 

ter svobodo za vse ljudi, ki migrirajo iz svojih dežel iz katerihkoli razlogov. 



Med pandemijo SARS-CoV-2, ki je posameznice_ke, skupine in države izolirala in 

ponekod, tako kot v Sloveniji, sovpadla s fašističnimi težnjami nove vlade, je še 

toliko bolj pomembno, da se zavedamo, v kakšnih razmerah živijo begunke_ci. V 

taboriščih ni zaščitnih sredstev, ni zdravil, ni prostora, da bi osebe med seboj 

vzdrževale vsaj 1,5-metrsko razdaljo. Pomoč prihaja izključno od prostovoljk_cev 

in aktivistk_ov. 

V krajevni organizaciji ZB NOB Dušan Kveder-Tomaž izražamo solidarnost z 

vsemi, ki so primorane_i zapustiti svoje dežele zaradi zaradi imperialističnih 

apetitov ZDA in držav EU, in z vsemi, ki, tako kot Grčija, najmočneje čutijo 

posledice kapitalizma. Hkrati pozivamo slovensko vlado, da kot članica Nata in kot 

taka okupacijska sila prevzame svojo odgovornost v t. i. begunski krizi in odpre 

svoje meje za vse, ki želijo v Sloveniji najti svoj novi dom. 

Smrt fašizmu! 
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