ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Ένα µήνα µετά την απεργία πείνας των 300 εργατών µεταναστών, ο αγώνας
για νοµιµοποίηση, ο αγώνας για επιβίωση συνεχίζεται. “Οι µετανάστες ζούνε από τη
δουλειά τους”. Τη σκυτάλη αυτή τη φορά παίρνουν οι πλανόδιοι µικροπωλητές
µετανάστες από το Μπαγκλαντές.
Με παράσταση διαµαρτυρίας στο Δηµοτικό Συµβούλιο Θεσ/νίκης τη Δευτέρα
11/4/2011 κατήγγειλαν το ανελέητο κυνηγητό που δέχονται τις τελευταίες 3
βδοµάδες από τη Δηµοτική Αστυνοµία στην περιοχή του κέντρου. Κράτος και
κυβέρνηση δεν τους έχουν δώσει κανένα µέσο, κανένα εφόδιο, κανένα δικαίωµα στη
ζωή. Το µόνο µέσο επιβίωσης που έχουν, η πραµάτεια τους, χρεωµένη ήδη στους
εµπόρους που τους εκµεταλλεύονται, κατάσχεται από την αστυνοµία οδηγώντας τους
στο αδιέξοδο.
Ο Δήµαρχος της πόλης, κος Μπουτάρης, είχε, σε προεκλογικό οίστρο,
υποσχεθεί ειδικό χώρο στην πόλη που θα µπορούσε να φιλοξενήσει το εµπόριο των
Μεταναστών µικροπωλητών. Στο Δηµοτικό Συµβούλιο ωστόσο µας ξεκαθάρισε ότι
αυτό δεν µπορεί να γίνει όσο αυτοί (οι µετανάστες µικροπωλητές) και οι
δραστηριότητά τους είναι “παράνοµοι”. Είναι όµως υποχρέωση της δηµοτικής αρχής,
να σκύψει µε υπευθυνότητα πάνω από το ζήτηµα των µεταναστών µικροπωλητών,
χωρίς "αστυνοµική" λογική που οξύνει το πρόβληµα επιβίωσης αυτών των ανθρώπων
αλλά και τις κοινωνικές αντιθέσεις ανάµεσα σε κοινωνικές ή/και επαγγελµατικές
οµάδες της πόλης.
Όσο λοιπόν ο Δήµος της πόλης αναπαράγει την ρατσιστική ρητορεία της
κυβέρνησης και του ελληνικού κράτους, ο δρόµος για δικαίωση των αιτηµάτων των
µεταναστών, για το δικαίωµα στη ζωή και την εργασία, περνάει µέσα από τον αγώνα
για νοµιµοποίηση και περιγράφεται και πάλι από το παράδειγµα του ηρωικού αγώνα
των 300 µεταναστών απεργών πείνας. Αποφασιστικός αγώνας διαρκείας, µαζικός και
ενωτικός, µε την κοινωνία στο πλευρό µας, απέναντι σε κράτος-κυβέρνηση και όσους
επιλέξουν και πάλι να συγκροτήσουν το µαύρο µπλοκ της εξουσίας.
Με βάση όλα τα παραπάνω, καλούµε όλες τις µεταναστευτικές και
αντιρατσιστικές οµάδες, συλλογικότητες και φορείς της πόλεις, µετανάστριες και
ντόπιους να σταθούν αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες στον αγώνα των Μπαγκλαντέζων
συναδέλφων µας και όλων των µεταναστών µικροπωλητών. Για τον ίδιο σκοπό, και
την καλύτερη οργάνωση του αγώνα, καλούµε σε ανοιχτή συνέλευση όλων των
µικροπωλητών της Θεσσαλονίκης αµέσως µετά το Πάσχα.
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