Ψήθιζμα για ηοσς 300 μεηανάζηες απεργούς πείνας
Εδώ και 35 μέρες 300 μεηανάζηες κάνοσν απεργία πείνας
ζηηώνηας ηην νομιμοποίηζή ηοσς…
Οη 300, όπωο ζρεδόλ όινη νη κεηαλάζηεο είλαη θνκκάηη ηωλ εξγαηώλ απηήο ηεο ρώξαο,
είλαη νη θνιαζκέλνη απηήο ηεο ρώξαο. Ο αγώλαο ηνπο έρεη ερζξνύο ηελ θπβέξλεζε
θαη όια ηα θόκκαηα ηνπ Μλεκνλίνπ, ηα ΜΜΕ θαη όινπο απηνύο πνπ ζέινπλ
θαηάξγεζε ηνπ αζύινπ, πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνύο θαη επηβάιινπλ ηελ ιηηόηεηα θαη
ηελ αλεξγία.
Ο αγώλαο ηωλ 300 ζπκπίπηεη κε ηελ εμέγεξζε ηωλ θηωρώλ αξαβηθώλ καδώλ ζ’ όιεο
ηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο ελάληηα ζηελ αξηζηνθξαηία ηνπ πινύηνπ θαη ηνπο
δηθηαηνξίζθνπο πνπ θπβεξλνύζαλ απηέο ηηο ρώξεο. Ό έλαο θίινο ηνπ Παπαλδξένπ, ν
Μπελ Αιη ηεο Σπλεζίαο, πξόιαβε θαη πέηαμε κε ειηθόπηεξν. Ο άιινο, ν Μνπκπάξαθ
ηεο Αηγύπηνπ, πηζαλόλ λα κελ πξνιάβεη.
Ο αγώλαο ηωλ 300 ζπκπίπηεη θαη είλαη θνκκάηη ηεο γεληθήο αληίζηαζεο θαη
αλππαθνήο ελάληηα ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Οη θαιύηεξνη ζύκκαρνη ηωλ 300 είλαη
νη απεξγνί ζηηο ζπγθνηλωλίεο, νη θάηνηθνη ηεο Κεξαηέαο, νη επηηξνπέο θαηνίθωλ γηα ηα
εηζηηήξηα, νη πξωηνβνπιίεο γηα ηα δηόδηα, νη απεξγνί γηαηξνί.
Ο αγώλαο ηωλ 300, όζν πεξλνύλ νη κέξεο θεξδίδεη έδαθνο. Γίλεηαη πεξηζζόηεξν
γλωζηόο ζ’ όιν ηνλ θόζκν. Ήδε έθηαζαλ ηα πξώηα κελύκαηα ηεο δηεζλνύο
αιιειεγγύεο. Σα ζπλδηθάηα άξρηζαλ επίζεο λα μεκνπδηάδνπλ θαη λα βγάδνπλ ηηο
πξώηεο αλαθνηλώζεηο ζπκπαξάζηαζεο. Όια απηά όκωο είλαη αθόκε πνιύ ιίγα.
αλ Φνηηεηηθόο ύιινγνο εθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ ππνζηήξημή καο ζηνλ
δίθαην αγώλα ηωλ 300 κεηαλαζηώλ εξγαηώλ πνπ θάλνπλ απεξγία πείλαο εδώ θαη 35
κέξεο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. Η λνκηκνπνίεζε ηωλ κεηαλαζηώλ εξγαηώλ ρωξίο
ραξηηά δελ είλαη κόλνλ ππνρξέωζε ηεο πνιηηείαο απέλαληη ζε αλζξώπνπο πνπ δνπλ
εδω θαη εξγάδνληαη ζθιεξά ώζηε λα κελ πθίζηαληαη ξαηζηζκό θαη πεξεθκεηάιιεπζε.
Απνηειεί ηαπηόρξνλα επηβεβιεκέλν κέηξν αλαθνύθηζεο ηωλ ληόπηωλ ιαϊθώλ
ζηξωκάηωλ πνπ πιήηηνληαη από ηηο ζπλέπεηεο ηεο κλεκνληαθήο βαξβαξόηεηαο.
Καινύκε ηνλ ζύιινγν :λα ζπκκεηάζρεη ζε όιεο ηη θηλεηνπνηήζεηο πνπ θαινύληαη ζηηο
19 Μάξηε ηελ εκέξα θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ. Μέξα πνπ όιεο νη αληηζηάζεηο ηωλ
ληόπηωλ θαη μέλωλ εξγαδνκέλωλ - θνηηεηώλ – καζεηώλ ζα δώζνπλ έλα ερεξό
κήλπκα ζηελ θπβέξλεζε ηνπ ξαηζηζκνύ – ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο
όηη:
Καλέλας αγώλας κόλος τοσ απέλαλτη στελ θσβέρλεσε τοσ Μλεκολίοσ. Όιοη
καδί κπορούκε λα ληθήσοσκε. Η λίθε τωλ απεργώλ τες πείλας ζα είλαη λίθε
όιοσ τοσ εργατηθού θηλήκατος.
πκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ζε όιε ηελ Ειιάδα ζηηο 19 Μάξηε
Ννκηκνπνίεζε όιωλ ηωλ κεηαλαζηώλ

