ΑΠΟΦΑΣΗ ∆Σ/ΕΣ∆ΕΠ-ΑΠΘ 8.2.2011
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Το ∆Σ του ΕΣ∆ΕΠ αφού συζήτησε το θέµα έκφρασης αλληλεγγύης στους µετανάστες,
κατέληξε στα παρακάτω:
Για τη µεγάλη πλειοψηφία των µεταναστριών/-στών η Ελλάδα αποτελεί «πέρασµα» που
καθόρισαν όχι τυχαία οι δουλέµποροι. Οι υπερεθνικοί στρατιωτικο-οικονοµικοί οργανισµοί
ευθύνονται για τους εξαναγκασµούς που τους επέβαλαν τη φυγή. Το πρόβληµα της
µετανάστευσης δε λύθηκε ποτέ και πουθενά µε µέτρα αστυνοµικά, µε καταστολή, µε
στρατοκρατικά «κόλπα», µε «φράκτες». Χωρίς να αντιµετωπιστούν οι αιτίες, είναι αδύνατο
να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της µετανάστευσης.
Τίποτα και κανείς δεν πρόκειται να αποτρέψει τους ανθρώπους που απειλούνται µε
αφανισµό από την αναζήτηση δρόµων για τη διασφάλιση της ζωής τους. Η δυστυχία, η πείνα,
ο φόβος, η ανελευθερία θα είναι πάντα το «διαβατήριο» για την αναζήτηση της ελπίδας, της
τροφής, της ασφάλειας.
Οι ιθύνοντες επιδιώκουν να φορτώσουν τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας, που οι ίδιοι
προκαλούν,
στις/ους
µετανάστριες/-στες.
Ο
τροφοδοτούµενος
ρατσισµός
αποπροσανατολίζει επιπλέον τους πολίτες από την πολιτική τους.
Οι µετανάστες που είναι «εκτός νόµου» δεν είναι επειδή το θέλουν οι ίδιοι. Το κράτος τους
θέλει εκεί, στη µαύρη εργασία, ανασφάλιστους, διπλοεκµεταλλευόµενους, στο περιθώριο,
στην παραοικονοµία, χωρίς χαρτιά, χωρίς ταυτότητα, χωρίς δικαιώµατα, κυνηγηµένους,
στοιβαγµένους στα «κέντρα εξευτελισµού των προσφύγων».
Αυτό που πρέπει να γίνει δεν µπορεί παρά να χαρακτηρίζεται από ανθρώπινη αλληλεγγύη:

• Να αποδοθούν πλήρη κοινωνικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα στους
µετανάστες. Να εξαρθρωθούν τα κυκλώµατα που εκµεταλλεύονται τους µετανάστες.

• Να δηµιουργηθούν δηµόσιοι, οργανωµένοι, ανθρώπινοι χώροι υποδοχής και όχι
στρατόπεδα συγκέντρωσης.

• Να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα στις/στους µετανάστριες/-στες, για να µπορούν όποιες
και όποιοι το επιθυµούν να µετακινηθούν εκτός Ελλάδας.

• Na κατaργηθούν συµφωνίες τύπου ∆ουβλίνο ΙΙ που κρατούν οµήρους τις/τους χιλιάδες
µετανάστριες/-στες στη χώρα και δεν επιτρέπουν την έξοδό τους από την Ελλάδα
Επιπλέον, το ∆Σ αποφάσισε αντιπροσωπεία των µελών του ΕΣ∆ΕΠ να επισκεφθεί τους
απεργούς πείνας µετανάστες στο ΕΚΘ και να εκφράσει τη συµπαράστασή του.
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