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ΚΑΛΕΣΜΑ 

 
Στις 4 και 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Μέγαρο 

Μουσικής) το διακρατικό Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την 
Ανάπτυξη (GFMD). Παράλληλα με τις εργασίες της κυρίως διοργάνωσης θα 
πραγματοποιηθεί και συνάντηση της «κοινωνίας των πολιτών» στον Αστέρα της 
Βουλιαγμένης.  

Από την άλλη  μεταναστευτικές, αντιρατσιστικές, συνδικαλιστικές και 
κοινωνικές οργανώσεις που εδώ και σχεδόν μια εικοσαετία παλεύουμε ενάντια 
στο ρατσισμό, απαιτούμε την εφαρμογή πολιτικών  που με πραγματική 
ευαισθησία θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την αιτία των  ογκούμενων  
μεταναστευτικών ρευμάτων και θα επιλύουν ουσιαστικά τα προβλήματα των 
ίδιων των μεταναστών. 

Ως κλάδος στο ψήφισμα που εγκρίναμε στο 14ο συνέδριο της ΟΛΜΕ ( Ιούνιος 
2009) καταγγέλλουμε τη κλιμάκωση των ρατσιστικών επιθέσεων ενάντια στους 
πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες. Η προσφυγιά και η μετανάστευση 
πολλών ανθρώπων από φτωχές χώρες δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίζεται με μαζικές 
απελάσεις, «στρατόπεδα συγκέντρωσης», μακροχρόνιες φυλακίσεις και 
επιχειρήσεις «σκούπα». 

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη και τη χώρα μας 
κατατρεγμένοι από τον πόλεμο, τις σφαγές, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και την 
οικολογική καταστροφή που προκάλεσαν οι ισχυροί της γης. Οι μετανάστες και οι 
οικονομικοί πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη γιατί το ΔΝΤ και η Παγκόσμια 
Τράπεζα προκαλούν ασφυξία στις χώρες του τρίτου κόσμου. 
            Οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας, αναπόσπαστο τμήμα του εργατικού κινήματος, 
εργαζόμενοι στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, αγωνίζονται για: 
ü Να σταματήσουν τώρα οι ρατσιστικές επιχειρήσεις, οι απελάσεις και οι 
φασιστικές επιθέσεις. Να νομιμοποιηθούν τώρα όλοι οι μετανάστες και να 
δοθεί άσυλο στους πρόσφυγες. 

ü Να μη φτιαχτούν στη χώρα μας «στρατόπεδα συγκέντρωσης»- για την 
υποδοχή των μεταναστών. 

ü Να χρηματοδοτηθούν άμεσα υποδομές στην Υγεία, Παιδεία, και Πρόνοια για 
την κάλυψη των βασικών αναγκών των εργατών, ελλήνων και μεταναστών. 

ü Να απλοποιηθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τη χορήγηση της «πράσινης 
κάρτας», να μειωθούν δραστικά τα παράβολα, να τους χορηγηθούν όλα τα 
αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα. 

ü Να υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες και πρόνοια για τη διδασκαλία της 
μητρικής τους γλώσσας στα σχολεία όπου φοιτούν μετανάστες. 
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ü Να δοθεί η ελληνική ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά μεταναστών που έχουν 
γεννηθεί στη χώρα μας. 

ü Να σταματήσουν οι θρησκευτικές διακρίσεις στο πολιτικό πλαίσιο της 
ελεύθερης και ανεμπόδιστης έκφρασης των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. 

ü Ειδικότερα στο χώρο της Εκπαίδευσης οφείλουμε να προτάξουμε αξιακά το 
αίτημα για ένα σχολείο που να χωράει όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση, με τη 
λήψη ειδικών αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών μέτρων για τα παιδιά των 
μεταναστών. 

ü Ίση αμοιβή για ίση δουλειά. Ίδια δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. 
ü Κατάργηση του Συμφώνου Μετανάστευσης της ΕΕ, Σένγκεν, Δουβλίνο 2. 

 
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν, στη Σύνοδο των 
κινημάτων  που  θα πραγματοποιηθεί στην ΑΣΟΕΕ, από την Κυριακή 1 μέχρι και  την 
Τρίτη 3 Νοέμβρη όπου θα οργανωθούν συζητήσεις για τα θέματα αυτά. 
 Η ΟΛΜΕ θα οργανώσει συζήτηση με θέμα: «Εκπαίδευση και μετανάστες», την 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11/09 στις 10 π.μ. - 12.00 μ.μ. (ΑΣΟΕΕ, Πατησίων 76, Αθήνα) με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων από άλλες συνδικαλιστικές, εθελοντικές και 
εκπαιδευτικές  δομές στη χώρα μας. 
 Την ίδια περίοδο θα οργανωθούν και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις –
κινητοποιήσεις. 
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