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ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ηµοκρατικής Αλληλεγγύης εκφράζει την αµέριστη
συµπαράσταση και αλληλεγγύη της στον αγώνα που δίνουν οι 300 απεργοί πείνας.
Ενώνουµε τη φωνή µας µε τη δική σας φωνή για την ικανοποίηση των δίκαιων
αιτηµάτων σας και για µία κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει εκµετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο.
Καταγγέλλουµε την κυβερνητική πρακτική σε όλα τα διοικητικά επίπεδα για την µη
ουσιώδη εξέταση και ικανοποίηση των αιτηµάτων για πλήρη και ίσα πολιτικά και
κοινωνικά δικαιώµατα των µεταναστών και την εξώθηση σε µία διαµαρτυρία που
θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Η κυβέρνηση µε τη στάση της
παραβιάζει το ένα µετά το άλλο βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα και στην παρούσα
πολιτικο-οικονοµική συγκυρία επιλέγει πρακτικές άµεσης ή έµµεσης καταστολής για
να υπηρετήσει καλύτερα τα συµφέροντα της ντόπιας αστικής τάξης, της
πλουτοκρατίας και των ευρωπαίων και διεθνών συµµάχων της. Είναι η ίδια η
πρακτική της «µαύρης» εργασίας και η καπιταλιστική κρίση που έχουν οδηγήσει έναν
ολοένα αυξανόµενο αριθµό µεταναστών να µην µπορεί να συµπληρώσει τους όρους
ανανέωσης της παραµονής και να εξωθείται σε εξαθλίωση. Η ασφυκτική
µεταναστευτική νοµοθεσία που έχει ψηφισθεί υποχρεώνει σε προσκόµιση 150 - 200
ενσήµων και σύµβαση µε εργοδότη. Έχουν επίσης εκδοθεί εγκύκλιοι µε τις οποίες η
ελληνική πολιτεία αρνείται στους µετανάστες και τις οικογένειές τους το δικαίωµα
στην πρόληψη και την προστασία της Υγείας (Εγκύκλιος 13/7/2000 µε την οποία
απαγορεύεται η νοσηλεία στα δηµόσια νοσοκοµεία των µεταναστών που δεν έχουν
νόµιµα έγγραφα. Εγκύκλιος 2/2/2005 µε το ίδιο περιεχόµενο).
Ζητάµε από την κυβέρνηση και την πολιτεία να λάβει άµεσα µέτρα για
την προστασία της υγείας και της ζωής των απεργών και την ικανοποίηση όλων των
αιτηµάτων τους. Η αδιαφορία, µε πρόσχηµα την εγχώρια και ευρωπαϊκή νοµοθεσία,
εκτός του ότι είναι αδιέξοδη και άστοχη, είναι και απάνθρωπη.
Ο αγώνας σας στην Ελλάδα είναι και αγώνας για εµάς, η δύναµη σας µας γεµίζει
δύναµη.
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