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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συµπαραστέκεται στους 15 µετανάστες στα Χανιά οι  
οποίοι εδώ και  23 ηµέρες έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Το γεγονός αυτό φέρνει 
µε δραµατικό τρόπο στο προσκήνιο τα ζητήµατα της µεταναστευτικής πολιτικής στην  
Ελλάδα και τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν οι µετανάστες εξ αιτίας της 
µεταναστευτικής πολιτικής που εφαρµόζεται στη χώρα µας.  

Η διαιώνιση του καθεστώτος παρανοµίας-οµηρίας αυτών των ανθρώπων από 
την Ελληνική πολιτεία εξυπηρετεί συγκεκριµένους σκοπούς:  
Τους καθιστά ευάλωτους και έρµαια στις ορέξεις της κάθε λογής εργοδοσίας, 
αναγκάζοντας τους να εργάζονται µε χαµηλότερα µεροκάµατα και χωρίς ασφάλιστη. 
Αυτό συµπιέζει τις απαιτήσεις του συνόλου των εργαζοµένων προς τα κάτω, ενώ 
ταυτόχρονα εκατοµµύρια ευρώ χάνονται καθηµερινά από τα ασφαλιστικά µας ταµεία 
και τα χρήµατα αυτά τα καρπώνονται οι εργοδότες.  

Αυξάνει το αίσθηµα του φόβου και ενεργοποιεί τα πιο συντηρητικά 
ανακλαστικά της κοινωνίας, καθώς χρησιµοποιούν τους µετανάστες σαν άλλοθι για 
την ανεργία (αποκρύπτοντας έτσι τους πραγµατικούς ενόχους, δηλαδή την πολιτική 
τους), αλλά και ως ένα χαµηλότερο µέτρο σύγκρισης του επιπέδου ζωής, για να 
αισθανόµαστε οι «κανονικοί» εργαζόµενοι µικρότερο το βάρος της ανέχειας (µε τη 
λογική του «υπάρχουν και χειρότερα»)  

Ως Οµοσπονδία θεωρούµε αδιαπραγµάτευτη αξία την ενότητα των 
εργαζοµένων ανεξάρτητα από χρώµα ή φυλή και παλεύουµε αταλάντευτα για ίσα 
δικαιώµατα στην εργασία, την ασφάλιση και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
όλων. 

Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση ενώνουµε τη φωνή µας µε αυτή των µεταναστών 
και ζητάµε: 
1.    Να χορηγηθεί άµεσα άδεια παραµονής σε όλους όσοι τη δικαιούνται µε βάση τη 
νοµοθεσία. Να γίνει ρύθµιση επέκτασης των κριτηρίων απόδειξης εισόδου στη χώρα. 
2.    Να γίνουν σεβαστές οι διεθνείς συµβάσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων 
3.    Να εγγράφονται στα δηµοτολόγια και να παίρνουν πιστοποιητικό γέννησης τα 
παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, όπως συµβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να αποκτούν ιθαγένεια µε τη γέννησή τους. 
4.    Να µειωθεί το κόστος του παράβολου ώστε να ανταποκρίνεται στο πραγµατικό 
κόστος έκδοσης της άδειας. 
5.    Να θεσµοθετηθεί η απαγόρευση απέλασης και κράτησης κάθε ανηλίκου. 
6.    Να λειτουργήσουν ουσιαστικά οι θεσµοθετηµένες υποστηρικτικές δοµές στα 
σχολεία, όπως τάξεις υποδοχής, τµήµατα ένταξης και φροντιστηριακά. 

Οι εργαζόµενοι και η κοινωνία δεν κινδυνεύουν από τους µετανάστες. 
Κινδυνεύουν από το ρατσισµό, την καταστολή, τον αποκλεισµό, τις διακρίσεις και εν 
τέλει  τη διαίρεσή τους. 

 

 


