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Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι 
οι κολασμένοι αυτής της γης. Είναι τα 
θύματα των  πολέμων και των διε-

φθαρμένων καθεστώτων που στηρίζουν οι 
ιμπεριαλιστές. Ηδη ο πόλεμος στη Συρία, που 
συνεχίζεται, έχει προκαλέσει ένα εκατομμύ-
ριο σκοτωμένους, τραυματίες και εξαφανι-
σμένους αλλά και πάνω από 6 εκατομμύρια 
κυνηγημένους πρόσφυγες.

Οι πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα 
μας, είναι οι σκλάβοι εργάτες στους επιχει-
ρηματίες, χωρίς δικαιώματα και φωνή. Είναι 
οι εύκολοι στόχοι της ρατσιστικής βίας της 
αστυνομίας και των φασιστικών συμμοριών.
Είναι οι άνθρωποι που δεν είναι άνθρωποι. Εί-
ναι  οι πρώτοι που δοκιμάζουν πάνω τους την 
πιο ωμή ταξική εκμετάλλευση και καταπίεση. 
Είναι τα εξιλαστήρια θύματα όλων των κοινω-
νικών δεινών. Είναι το πιο περιθωριοποιημένο 
και αδύναμο κομμάτι της εργατικής τάξης.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι 
προκλητικά υποκριτική. Προσπαθεί να συν-
δυάσει μια ρητορική δακρύβρεκτου ανθρωπι-
σμού με τον πιο κυνικό ρατσισμό στην πράξη. 
Αυτή είναι η κυβέρνηση που έχει υπογράψει 
τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το κλείσιμο των 
συνόρων, που έχει εγκλωβίσει χιλιάδες πρό-
σφυγες σε άθλια στρατόπεδα  συγκέντρωσης 
στα νησιά, που έχει μπλοκάρει το δικαίωμα 
της ιθαγένειας για τα παιδιά, που έχει ξεχάσει 
το δικαίωμα των μουσουλμάνων πιστών να 
έχουν το τζαμί τους, που έχει βάλει στο χέρι 
της και στις διάφορες ΜΚΟ τη διεθνή βοήθεια 
για τους πρόσφυγες, που έχει καθυστερήσει 

απαράδεκτα τη δίκη  για τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα από στελέχη της Χρυσής Αυ-
γής.

Ταυτόχρονα η ίδια κυβέρνηση ασκεί την πιο 
ταξική  πολιτική λιτότητας, βαθαίνοντας τη 
φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα. Αλλά 
και στο εξωτερικό,  σέρνει τη χώρα σε άξονες 
ισχύος για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσο-
γείου και σε παιχνίδια πολέμου. Αποδεικνύο-
ντας έτσι και ακόμη μια φορά ότι ο νεοφιλε-
λευθερισμός, ο ρατσισμός και ο εθνικισμός 
είναι άρρηκτα δεμένοι.

Η κυβερνητική πολιτική όμως έχει και άλλες 
συνέπειες. Αποθρασύνει και ανοίγει το δρό-
μο στην ακροδεξιά και μάλιστα στην ακραία 
ναζιστική εκδοχή της. Μια ακροδεξιά χυδαία 
και κομπλεξική, που ξέρει  μόνο να καλλιερ-
γεί το φόβο και την υστερία για ανύπαρτες 
απειλές. Γενναία για να τρομοκρατεί μαθητές/
τριες του δημοτικού, να μαχαιρώνει ύπουλα 
απομονωμένους μετανάστες και να βρίσκει 
ατέλειωτη κατανόηση στους θεσμούς του 
κράτους.

Ο δημοκρατικός κόσμος, η Αριστερά και οι 
εργαζόμενοι/ες οφείλουμε να απαντήσουμε. 
Η απάντησή μας πρέπει να είναι αποφασιστι-
κή και αταλαντευτη. Η απάντηση μας είναι η 
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες. Η απαντηση μας είναι η αποκάλυψη 
της υποκρισίας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η 
απάντηση μας είναι η αντίσταση στη ρατσιστι-
κή και φασιστική βία. Για αυτό χρειαζόμαστε 
την ενότητα εργατων και καταπιεσμένων, ελ-
λήνων και ξένων.

Στις 16 Μάρτη, βαδίζουμε όλοι μαζί ενάντια στη φτώχεια, το ρατσισμό και τον πόλεμο: 
συνδικάτα και φοιτητικοί σύλλογοι, δημοτικά σχήματα της γειτονιάς και γυναικείες οργανώ-
σεις, αριστερές αντιφασιστικές κινήσεις και κοινότητες μεταναστών, πρωτοβουλίες ΛΟΆΤΚΙ 

και σωματεία αναπήρων.
Για δημοκρατικά δικαιώματα για όλους και όλες, 

για  πρόσφυγες και μετανάστες, χωρίς εξαιρέσεις.
Για ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Για ιθαγένεια για όλα τα παιδιά.
Για ισόβια καταδίκη των ναζιστών της Χρυσής Άυγής.


