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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

31 Γενάρη 2004 
Πανευρωπαϊκή Μέρα ∆ράσης για τη Νοµιµοποίηση των Μεταναστών 

Συλλαλητήριο στην Αθήνα (Πλ. Οµόνοιας) στις 15.30 
  
Πανευρωπαϊκή Μέρα ∆ράσης για τα δικαιώµατα των Μεταναστών οργανώνεται την 31η Γενάρη 
από Συλλόγους, Κοινότητες Μεταναστών, συνδικάτα, κοινωνικούς φορείς και αντιρατσιστικές 
οργανώσεις. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πανευρωπαϊκής Μέρας ∆ράσης θα πραγµατοποιηθεί
Αντιρατσιστικό Συλλαλητήριο το Σάββατο 31 Γενάρη, ώρα 15.30, στην Πλατεία Οµόνοιας και 
στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. 
Στόχος είναι η διεκδίκηση ενός λειτουργικού και δηµοκρατικού πλαισίου ένταξης και
νοµιµοποίησης των εκατοντάδων χιλιάδων µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, πολλοί από τους 
οποίους αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο απονοµιµοποίησης και απέλασης. 
Σε µια περίοδο που τα κρούσµατα αυθαιρεσίας, εκµετάλλευσης, εµπαιγµού και οµηρίας που 
υφίστανται οι µετανάστες στην Ελλάδα αυξάνονται ανησυχητικά, η ενεργητική παρέµβασή µας θα 
στείλει παντού το µήνυµα ότι ο µετανάστες δεν είναι µόνοι.  
Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, αντιµετωπίσαµε πρόσφατα ένα παρόµοιο 
περιστατικό, όταν κοινοποιήθηκε από υπηρεσία του Υπ. Παιδείας σε σχολεία της χώρας απαράδεκτη 
εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών, η οποία απαγορεύει ουσιαστικά την εκπαίδευση των παιδιών των
µη νόµιµων µεταναστών. Σύµφωνα µε αυτή την εγκύκλιο, για την οποία το Υπ. Παιδείας δήλωσε εκ 
των υστέρων ότι κυκλοφόρησε από «γραφειοκρατική εµπλοκή», ζητήθηκε από τα σχολεία να 
εγγράφουν παιδιά αλλοδαπών µόνον εφόσον οι γονείς τους «είναι κάτοχοι ισχυρού διαβατηρίου και 
άδειας διαµονής σε ισχύ». Και αυτό παρά το γεγονός ότι η συµµετοχή στο εκπαιδευτικό αγαθό είναι
θεµελιώδες δικαίωµα κάθε παιδιού που προστατεύεται από τις διεθνείς συµβάσεις και συνθήκες. 
Ωστόσο το Υπ. Εσωτερικών εξακολουθεί να επιµένει σε αυτή την απαράδεκτη λογική. Την 
πρακτική αυτή την καταδικάζουµε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο. 
Με την ευκαιρία της οργάνωσης του συλλαλητηρίου, καλούµε κάθε συνάδελφο, όλα τα µέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας να συµµετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση αυτή, διεκδικώντας τη 
νοµιµοποίηση των µεταναστών, την εξασφάλιση ασύλου και στέγης στους πρόσφυγες, το 
σταµάτηµα των απελάσεων των µεταναστών και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων τους. 
Καλούµε επίσης την πολιτεία και όλους τους παράγοντες που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία να συµβάλουν στη διασφάλιση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, 
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. 
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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