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Ψήφισµα 
 

Αλληλεγγύη στους 300 µετανάστες απεργούς πείνας 
 
 Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας - Πειραιά συµπαραστέκεται στον αγώνα των 300 
µεταναστών που βρίσκονται σε απεργία πείνας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις 25 του 
Γενάρη. 
 Ο δρόµος της προσφυγιάς δεν είναι δική τους επιλογή. Εγκαταλείπουν τις εστίες τους 
εξαιτίας των πολέµων, που διεξάγει ο αναπτυγµένος κόσµος στις χώρες τους, εξαιτίας της 
ανεργίας και της παγκοσµιοποιηµένης κρίσης αλλά και των πολιτικών διώξεων που υφίστανται 
στις χώρες τους. 
 Επί τρεις δεκαετίες τώρα ζουν σε καθεστώς οµηρίας αποτελώντας τα πιο εύκολα θύµατα του 
συστήµατος. Σήµερα, µε µοναδικό όπλο το σώµα τους ζητούν να νοµιµοποιηθούν οι ίδιοι και 
όλοι οι µετανάστες και µετανάστριες που ζουν και δουλεύουν στη χώρα µας και είναι χωρίς 
χαρτιά και χωρίς δικαιώµατα. Ζητούν να έχουν το δικαίωµα να ζουν µε ελπίδα και αξιοπρέπεια. 
 Τα παιδιά των µεταναστών φοιτούν στα σχολεία µας. Στον αγώνα που δίνουν οι γονείς τους, 
δεν µπορούµε παρά να είµαστε αλληλέγγυοι. ∆εν πιστεύουµε ότι υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι. 
Υψώνουµε τη φωνή µας ενάντια σε κάθε ρατσιστική φωνή και σε κάθε πολιτική που επιχειρεί να 
µετατρέψει τους µετανάστες και τις µετανάστριες σε αποδιοποµπαίους τράγους της οικονοµικής 
κρίσης. Αυτό που κάνουµε κάθε µέρα στην τάξη, το κάνουµε και τώρα.  
 Ο αγώνας των µεταναστών για τη νοµιµοποίησή τους είναι αλληλένδετος µε τον αγώνα όλων 
µας για την ανατροπή της πολιτικής που αφαιρεί δικαιώµατα από τους εργαζόµενους. Είναι 
αγώνας ενάντια στην εκµετάλλευση και την καταπίεση. Ζητάµε: 
 

• Τη χορήγηση κανονικής άδειας παραµονής και εργασίας στους 300 απεργούς 
πείνας και σε όσους βρίσκονται για χρόνια στην Ελλάδα. 
• Την αποσύνδεση των αδειών παραµονής από τα ένσηµα. 
•  Την επαναφορά σε καθεστώς νοµιµότητας όλων όσων έχασαν τις άδειές τους για 
το λόγο αυτό. 
• Τη θέσπιση µιας µόνιµης και ανοιχτής διαδικασίας πλήρους νοµιµοποίησης που θα 
εξετάζει σε διαρκή βάση τα αιτήµατα. 
• Να σταµατήσει τώρα η κατασκευή του φράχτη στον Έβρο και να κλείσουν τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης των µεταναστών. 
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