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Os refugiados são nossas irmãs e irmãos! Pelo direito à fuga! 
Solidariedade Internacional para com os refugiados em Moria! 

Na noite de Quarta-feira, a 9 de Setembro de 2020, um fogo catastrófico destruiu praticamente todo 
o campo de refugiados em Moria, na Grécia. 12.000 Pessoas têm de viver em caos nas ruas e não
há relatórios viáveis sobre pessoas feridas e mortas. As causas estão ainda em aberto. Há já 
algum tempo que as condições no campo têm sido intoleráveis, agora estão num caos. Os 
refugiados precisam da nossa solidariedade e ajuda. Propomo-nos a executar marchas exigindo a 
recepção não-burocrática dos refugiados nos países da Europa. Apesar de todos os problemas nos 
nossos próprios países, nós mantemo-nos solidários com os refugiados, ele são também parte do 
movimento militante mundial das mulheres e dos oprimidos.  

Dizemos então: Ninguém fica para trás! 

“Há 5000 refugiados que perderam tudo, não tendo mais do que têm vestido nos seus corpos. 
Estas pessoas precisam de ajuda imediata. As 35 pessoas infectadas com o Coronavírus 
encontram-se entre os refugiados. Será muito mau. Isto foi dado a conhecer e os locais estão 
bastante assustados. Os fascistas gritam “queimem-nos”… A divisão aprofunda-se, começando 
pelo medo do Corona” (Michalis Aiwaliotis, parceiro do Pacto Solidário entre a Organização de 
Solidariedade e Assistência Solidaritat International (SI) e a organização OXI, que consiste em 
locais que ajudam os refugiados no campo.) 

É uma desgraça que, mesmo perante este desastre, a UE se prepare para aceitar apenas 400 
crianças desacompanhadas! 

A ICOR exige em várias resoluções sobre a questão dos refugiados que: 

O movimento de milhões de refugiados tem nas políticas de guerra imperialistas mundiais, na 
destruição ambiental, nas catástrofes de fome… a sua causa! O problema é o imperialismo - não o 
movimento dos refugiados. Estas mulheres e homens, crianças e juventude são parte dos 
oprimidos do mundo. Tomemos então juntos, as rédeas da luta contra a divisão, o racismo e o 
fascismo. Para tal: Fortalecer a construção da Frente Única Anti-imperialista! 

Pelo direito à fuga! 

Solidariedade para com as lutas de libertação revolucionárias! 

Os refugiados são nossas irmãs e irmãos! 

Lutemos nos países da UE contra as causas da fuga, pela recepção dos refugiados em 
países da UE e pela sua integração nas lutas das massas dos respectivos países! 

Viva a Solidariedade Internacional! 
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