
PROTESTNI SHOD PROTI DEPORTACIJSKIM CENTROM
(CPR), MEJAM IN NASILJU NA BALKANSKI POTI

Kdor se loti nevarnih migracij, to naredi iz nuje.

Kdor prehod meje naredi nevaren in neurejen samo za nekatere ljudi, to naredi zato, da so
osebe izčrpane in podvržene izkoriščanju.

Kdor gradi taborišča imenovana CPR, to dela zato, da zagotovi tistim, ki izkoriščajo,
orodje izsiljevanja za ljudi brez urejenega statusa.

Zgodovina CPR se je začela leta 1998 in vse italijanske vladne politične stranke so bile
sokrive in sooblikovalke. V Gradišču ob Soči italijanske vladne sile želijo (ponovno) odpreti
CPR spredvideno pričetkom delovanja med junijem in septembrom letošnjega leta.

Prihodnost zunanjih meja EU se lahko bere v proračunu (2021–2027): za njihovo zaščito je
predvidenih  21,3  milijarde  EUR.  Ta  denar  ustreza  162-kratnemu  znesku,  ki  je  že  bil
dodeljen od leta 2014 Hrvaški, kot migracijski sklad in se uporablja za nasilno zavračanje
ljudi čez mejo, t. i. pushback; ustreza 3,4-kratnemu znesku, ki je bil izplačan v dogovoru iz
leta 2016 z diktatorjem Erdoganom, da blokira migrante v Turčiji.

Nekaj  ur  vožnje  od  slovensko-italijanske  meje,  ob  balkanski  poti,  na  tisoče  ljudi  tvega
življenje, ko poskuša doseči Evropo, zaradi nasilja, ki se izvaja z evropsko mejno kontrolo. 

Rezalna žica na meji in taborišče CPR sta del istega mehanizma: tistega, ki si prizadeva, da
bi lokalna podjetja bolj izkoriščala tujo delovno silo, kar ustvarja delitve med delavci in kar
postane
instrument  reakcionarnih  sil  za  izgradnjo  političnih  agend,  ki  špekulirajo  o  vojni  med
revnimi. Ta mehanizem povzroča smrt in sovraštvo.

Bistvenega pomena je, da začnemo graditi vključujočo, odprto in solidarno družbo, ki se
sprašuje o vzrokih migracij in deluje v skladu s tem. To ne bo nikdar mogoče, ne da bi
uničili verige, ki nas delijo, kot je CPR v Gradišču.

Če bi se aktivirali vsi ljudje, ki nasprotujejo rasizmu, da bi preprečili odprtje, se to taborišče
ne bi nikdar odprlo.

NEDELJA, 9. JUNIJ ob 15:00, Trg Unità, Gradišče ob Soči

Skupščina brez CPR - brez meja

Smo množična in heterogena skupščina, ki se ne zbira pod nobeno zastavo. Zato prosimo, da na čelu shoda
ni nikakršnih simbolov organizacij, da si ne bi kdorkoli lahko lastil shoda. Obveščamo vas tudi, da ne bomo

dopuščali simbolov političnih sil, odgovornih za rasistične zakone.


