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ΠΡΟΣ:
1. Όλους τους ενδιαφερόμενους
2. Μέσα μαζικής ενημέρωσης & Φορείς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το 2015 γίναμε μάρτυρες του δράματος της προσφυγιάς και του ξεριζωμού για
εκατομμύρια πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες από μία σειρά χωρών της Μέσης
Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής. Από τις πρώτες ημέρες αυτού του δράματος εμείς, οι
εργαζόμενοι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που δουλεύουμε στο προσφυγικό,
σηκώσαμε και συνεχίζουμε να σηκώνουμε το βάρος της ανθρώπινης εξαθλίωσης. Με τη
συναίνεση των εκάστοτε κυβερνήσεων και της Ε.Ε., οι Μ.Κ.Ο επιχορηγήθηκαν με τεράστια
χρηματικά ποσά από το υστέρημα του ελληνικού λαού και των άλλων λαών της Ευρώπης,
ώστε να αναλάβουν δομές μέριμνας & πρόνοιας προσφύγων - μεταναστών που κανονικά θα
έπρεπε να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους.
Έκτοτε, εργαζόμαστε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (μηνιαίες, τρίμηνες, εξάμηνες) και
κατά παράβαση ακόμα και της υπάρχουσας εργατικής νομοθεσίας, απλήρωτοι για μήνες, με
απλήρωτες υπερωρίες και αργίες για πολλές ειδικότητες, σε προγράμματα υποστελεχωμένα
και σε κτήρια, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των
προσφύγων και μεταναστών, την ίδια ώρα που οι Μ.Κ.Ο. αποποιούνται κάθε ευθύνη για την
κατάσταση, πετώντας το μπαλάκι στο κράτος.
Στις συνθήκες αυτές, πέρα από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών, μία
κατάσταση που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2021 και συνεχίζεται έως τώρα (τη
δεδομένη χρονική στιγμή διανύουμε τον τέταρτο μήνα απλήρωτοι), καθώς και τις
εκδικητικές μη ανανεώσεις συμβάσεων, βρισκόμαστε και αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις σε
βασικά είδη κατανάλωσης, σε ρεύμα, πετρέλαιο & φυσικό αέριο.
Για εμάς τους εργαζόμενους, η πάλη για ζωή και δουλειά με δικαιώματα συνδέεται άρρηκτα
με τη διεκδίκηση και εξασφάλιση καλύτερων όρων διαβίωσης για πρόσφυγες και
μετανάστες. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αποφασίσαμε τη δημιουργία Συντονιστικής
Επιτροπής των εργαζομένων στη ΜΚΟ «Κοινωνικό ΕΚΑΒ» και καλούμε τους συναδέλφους
μας σε συμπόρευση για την άμεση επίλυση των αιτημάτων μας.
Καλούμε κάθε φορέα και Σωματείο, όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στις δομές
πρόνοιας & φροντίδας προσφύγων και μεταναστών, να πάρουν θέση σήμερα. Καλούμε
όλους τους ενδιαφερόμενους να δημοσιεύσουν το παρόν Δελτίο Τύπου και τη συνοδευτική
ανακοίνωση, ώστε να ξεκινήσει μία εποικοδομητική συζήτηση για το μέλλον όλων μας.
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