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21 Μάρτη, Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Ρατσισµού:  
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ 

ενάντια στο ρατσισµό, στη φτώχεια, την ανεργία και τον πόλεµο  
 

Το Σάββατο, 21 Μάρτη, Παγκόσµια µέρα για την εξάλειψη των φυλετικών 
διακρίσεων, δεκάδες αντιρατσιστικές και µεταναστευτικές οργανώσεις, συνδικαλιστικοί 
φορείς, ∆ήµοι και δηµοτικές κινήσεις, σχολεία και φοιτητικοί σύλλογοι, 
συνδιοργανώνουµε αντιρατσιστικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της 
χώρας. 

Τους προηγούµενους µήνες χιλιάδες µετανάστες και Έλληνες διαδηλώσαµε µαζικά: 
 για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των µεταναστών και κάθε πολίτη που ζει σε αυτή 

τη χώρα, απέναντι στις φασιστικές προκλήσεις στο Αιγάλεω, στον Άγιο Παντελεήµονα 
και στην Πάτρα,  

 ενάντια στην απονοµιµοποίηση χιλιάδων µεταναστών αντί για µια νέα διαδικασία 
νοµιµοποίησης,  

 ενάντια στο «ρατσισµό από την κούνια», που αρνείται την ελληνική υπηκοότητα σε 
παιδιά που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην Ελλάδα, 

 ενάντια στους νόµους-κοροϊδία, που µετατρέπουν τα παιδιά των µεταναστών σε 
«λαθροµετανάστες» στα 18 τους.  

Έλληνες και µετανάστες διαδηλώσαµε µαζί ενάντια στον Πόλεµο και την Κατοχή της 
Γάζας από το Ισραήλ,  τους πολέµους στη Μέση Ανατολή, που γεννούν νέα κύµατα 
προσφύγων, και ενάντια στον εξευτελισµό των προσφύγων στο τµήµα αλλοδαπών της Πέτρου 
Ράλλη.  

Απεργήσαµε µαζί πολλές φορές για τα ασφαλιστικά και εργασιακά µας δικαιώµατα, 
διαδηλώσαµε ενάντια στην ελαστική εργασία και τις δολοφονικές επιθέσεις τραµπούκων σε 
µετανάστες συνδικαλιστές-τριες όπως η Κωνσταντίνα Κούνεβα.  

Την 21η Μάρτη όλα αυτά τα κινήµατα αντίστασης θα ενωθούν σε ένα ορµητικό 
ποτάµι. Οι Έλληνες εργαζόµενοι θα βρεθούµε µαζί µε τους µετανάστες συναδέλφους µας, σε 
µαζικές και δυναµικές κινητοποιήσεις αντίστασης και διεκδίκησης. Τα ελληνόπουλα µαζί µε 
τους µετανάστες συµµαθητές τους δεύτερης γενιάς. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί όλους του εκπαιδευτικούς των σχολείων της Αττικής 
στην Αντιρατσιστική Συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 21 Μάρτη, στις 3 µ.µ. στην 
Οµόνοια και την πορεία που θα ακολουθήσει στη Βουλή.  Επίσης, στην Αντιρατσιστική 
Συναυλία, που θα γίνει την ίδια µέρα στις 5 µ.µ. στην Πλατεία Κοτζιά (∆ηµαρχείου) µε τη 
συµµετοχή ελληνικών και µεταναστευτικών µουσικών σχηµάτων. 
∆ιεκδικούµε:  

• Υπηκοότητα στα παιδιά των µεταναστών και των προσφύγων, εγγραφή όλων των 
παιδιών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς 
αποκλεισµούς και προϋποθέσεις. 

• Ίσα εργασιακά δικαιώµατα, πλήρη και σταθερή απασχόληση για όλους 
• Νοµιµοποίηση των µεταναστών που ζουν στη χώρα 
• Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες 
• Επιστροφή όλων των Ελληνικών στρατευµάτων από το Αφγανιστάν 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ 


