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Η απαγόρευση των διαδηλώσεων θα μείνει στα χαρτιά!
Η κυβέρνηση φοβούμενη αντιδράσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στην ασκούμενη
πολιτική και τα μέτρα που μαγειρεύονται, φέρνει νομοσχέδιο για την ουσιαστική
απαγόρευση των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Με ένα νόμο που
παραπέμπει σε μαύρες περιόδους της πρόσφατης ιστορίας μας, προωθεί νέα μέτρα
περιορισμού, καταστολής και διάλυσης ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος, το
οποίο ο λαός μας κατέκτησε με αιματηρούς αγώνες.
• Το νομοσχέδιο επιδιώκει να συκοφαντήσει τις κινητοποιήσεις και να τις θέσει
υπό την έγκριση των αστυνομικών αρχών και των μηχανισμών καταστολής.
• Με βάση το Νομοσχέδιο, χώροι συγκέντρωσης δεν μπορεί να είναι δημόσιες
υπηρεσίες και υπουργεία, ενώ συγκεντρώσεις επιτρέπονται μόνο για γεγονότα
«κοινωνικής σημασίας», κάτι που προφανώς μπορεί να ερμηνεύεται κατά το
δοκούν.
• Εισάγει τη δυνατότητα απαγόρευσης της συγκέντρωσης, αξιολογώντας το σκοπό
αυτής και τη συμμετοχή συγκεντρωμένων.
• Αναθέτει στην αστυνομία υπερεξουσίες και πέρα από το ρόλο της στην επιβολή
του νόμου, καθώς αναλαμβάνει και καθήκοντα ερμηνείας αυτού.
• Ανάγει σε ιδιώνυμο αδίκημα και θα «καταζητούνται» οι συμμετέχοντες σε
«απαγορευμένη» συγκέντρωση – διαδήλωση.
• Παρέχεται στην αστυνομία η δυνατότητα να αποφασίζει την απαγόρευση μιας
κινητοποίησης, ακόμα και λίγο πριν την πραγματοποίηση αυτής. Παράλληλα
απαιτεί τα στοιχεία ταυτότητας του οργανωτή και πλήρες χρονοδιάγραμμα και
τοπογραφικό για την έναρξη–λήξη και τη διαδρομή της συγκέντρωσης.
Δεν θα περάσει η ‘’ενοχοποίηση’’ των κινητοποιήσεων
Η κυβέρνηση επιχειρεί συστηματικά να εμφανίσει τις διαδηλώσεις ως την αιτία
των κλειστών καταστημάτων και του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας στο
κέντρο της Πόλης. Κλειστά καταστήματα όμως υπάρχουν σε όλες τις περιοχές (παρότι
εκεί δεν πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις) και για αυτό ευθύνεται η πολιτική που
ακολουθείται εδώ και δέκα χρόνια. Για τα λουκέτα ευθύνεται η μείωση της
αγοραστικής δύναμης, η μεγάλη ανεργία, η υπερφορολόγηση, η εκτόξευση του
κόστους ζωής κλπ.

Οι αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο!
Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν άδεια από τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις τους
για να διαδηλώνουν και να αντιδράσουν στις πολιτικές που αυτοί εφαρμόζουν.
Καλούμε τους συναδέλφους να δώσουν μαζικά το «παρών» στα συλλαλητήρια
των επόμενων ημερών. Καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν και να
στηρίξουν τα σωματεία τους. Οι αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο!
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