
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ 

Στις  20  Μάρτη  ενώνουμε  τη  φωνή  μας  με  δεκάδες  κινήματα  από  τις  ΗΠΑ και  την
Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία, μας καλούν στη Διεθνή Μέρα Δράσης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό. 

Ενάντια στις πρακτικές των διακρίσεων κάθε είδους, στο πλευρό όλων όσοι υφίστανται
διακρίσεις λόγω χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Βιώνουμε  αυτήν  τη  στιγμή  την  κυβερνητική  πολιτική  που  χτυπάει  πρόσφυγες  και
μετανάστες ανοίγοντας ξανά το δρόμο στους φασίστες όπως έδειξε η επίθεση κατά των
προσφυγόπουλων  σε  δομή  ανηλίκων  στο  Ωραιόκαστρο,  όπως  έδειξαν  τα  γεγονότα  στο
γυμνάσιο Ιππείου στη Λέσβο. 

Μια κυβερνητική πολιτική που με τις παλινωδίες της στην αντιμετώπιση της πανδημίας
αποκόπτει τα προσφυγόπουλα από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, οι κατατρεγμένοι των πολέμων, των δικτατοριών, της
πείνας, της κλιματικής καταστροφής είναι καλοδεχούμενοι! 

Διεκδικούμε όλα τα προσφυγόπουλα να πηγαίνουν στα σχολεία απρόσκοπτα. Να γίνουν
προσλήψεις εκπαιδευτικών για τη λειτουργία τάξεων υποδοχής. Να μεριμνήσει το κράτος
για την ασφαλή μετακίνηση στα σχολεία, όταν αυτά ανοίξουν και να εξασφαλίσει όπως και
για όλους τους μαθητές την πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική λειτουργία, όποια μορφή και
να έχει αυτή. 

Διεκδικούμε να προγραμματιστεί άμεσα ο μαζικός εμβολιασμός των προσφύγων και των
εργαζόμενων  στα  στρατόπεδα,  να  δοθεί  ΑΜΚΑ σε  όλους  για  πρόσβαση  στα  δημόσια
νοσοκομεία χωρίς αποκλεισμούς. 

Διεκδικούμε άσυλο,  στέγη,  χαρτιά για πρόσφυγες και μετανάστες.  Να μπει  τέλος στα
στρατόπεδα  –  γκέτο  των  προσφύγων  και  στην  απάνθρωπη  μεταχείριση  που  τους
επιφυλάσσεται εκεί. Να δοθούν ξενοδοχεία και σπίτια σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια για τη
στέγαση όλων των άστεγων, των προσφύγων και των Ρομά. 

 Να σταματήσουν οι απελάσεις και οι  παράνομες επαναπροωθήσεις που οδηγούν στο
θάνατο  στον  Έβρο  και  στο  Αιγαίο.  Να  γίνει  εκκίνηση  διαδικασιών  για  μία  ευρεία
νομιμοποίηση.
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Στις  7  Οκτώβρη,  με  την  καταδίκη των νεοναζί  της  Χρυσής Αυγής καταφέρθηκε  ένα
ισχυρό  χτύπημα,  ήταν  μια  νίκη  κατά  της  μισαλλοδοξίας.  Το  μεγάλο αντιφασιστικό  και
αντιρατσιστικό μέτωπο των συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων, των μεταναστών και
των προσφύγων έδωσε το παρόν.

Ο  αγώνας  όμως  κατά  της  ξενοφοβίας,  του  ρατσισμού  και  της  μισαλλοδοξίας,  κατά
στερεοτύπων και  διακρίσεων,  κατά των πολέμων,  αλλά και υπέρ της ειρήνης,  υπέρ της
ισότητας και της ελευθερίας είναι υπόθεση διαρκής και αδιάλειπτη. 

Σε αυτόν τον αγώνα ενώνουμε τη φωνή μας! 


