
 

 

22 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα Δράσης κατά του φασισμού και του ρατσισμού 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 

ΟΜΟΝΟΙΑ 2μμ, ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 4μμ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΟΡΕΙΑΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12:00, 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 12:30 

 

Η ΕΣΠΗΤ καλεί τα μέλη της και όλους τους εργαζόμενους να στηρίξουν και να 

συμμετάσχουν στη διεθνή μέρα δράσης κατά της φασιστικής  απειλής και του 

ρατσισμού που καλούν κινήματα και συνδικάτα στην Ευρώπη στις 22 Μάρτη. Ανάλογες 

κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε πολλές μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. 

Είναι νωπά ακόμα στις μνήμες του ελληνικού λαού τα τραγικά περιστατικά της δολοφονίας 

του αντιρατσιστή Π. Φύσσα από τα τάγματα θανάτου της Χρυσής Αυγής, αλλά και η βύθιση 

του σαπιοκάραβου με τους μετανάστες στο Φαρμακονήσι, με καταγγελίες διασωθέντων για 

τον ένοχο ρόλο του ελληνικού Λιμενικού που πραγματοποιούσε τη λεγόμενη 

«επαναπροώθηση» των άτυχων μεταναστών, όπως επιτάσσει η συνθήκη του Δουβλίνου που 

έχει συνυπογράψει το ελληνικό κράτος. Επιπλέον, η κυβέρνηση ενόψει των δημοτικών και 

περιφερειακών εκλογών, πέρασε τροπολογία με την οποία αφαίρεσε το δικαίωμα των 

ομογενών και μεταναστών να εκλέξουν και να εκλεχθούν. 

Η στοχοποίηση των προσφύγων σε όλο το εύρος της ΕΕ αποτελεί κεντρική απόφαση, 

στα πλαίσια της πολιτικής της για την «Ευρώπη-Φρούριο», όπως εκφράζεται μέσω της 

δύναμης Φρόντεξ, της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ κ.λπ. Μάλιστα, στα πλαίσια του καταμερισμού 

αυτού,  η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι έχει χρεωθεί το ρόλο του εκτελεστικού 

οργάνου οδηγώντας απελπισμένους μετανάστες είτε σε σύγχρονα «στρατόπεδα 

συγκέντρωσης» τύπου Αμυγδαλέζας, είτε στο θάνατο στα νερά του Αιγαίου ή στα 

ναρκοπέδια του Έβρου. 

Δυστυχώς, ο ρατσισμός αναβαθμίζεται σε κυβερνητική προτεραιότητα, ενώ η 

αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ βαθαίνει με την ελληνική κυβέρνηση προεδρεύουσα 

της ΕΕ. Συμπληρωματικό ρόλο σε αυτό το σκηνικό διεκδικούν τα διάφορα ανερχόμενα 

ακροδεξιά ρεύματα σε όλη την ΕΕ και ειδικά στην Ελλάδα, επιδιώκοντας να λειτουργήσουν 

ως μπράβοι μεγάλων συμφερόντων και δύναμη καταστολής κάθε εργατικής αντίστασης και 

αμφισβήτησης των καθεστωτικών επιλογών. 

Είναι σημαντικό συνδικάτα και σωματεία να ορθώσουν έναν συλλογικό φραγμό 

αντίστασης στον κοινωνικό κανιβαλισμόπροστατεύοντας το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή, 

την εργασία, την παιδεία και την υγεία για όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής και χρώματος 

δέρματος. Να απαιτήσουν τη διάλυση της Φρόντεξ που συστάθηκε για να υλοποιεί την 

δολοφονική, όπως αποδεικνύεται, πρακτική των «επαναπροωθήσεων». Να προασπίσουν το 

δικαίωμα σε κάθε πρόσφυγα και μετανάστη να φτάσει στην Ελλάδα και να ζητήσει άσυλο ή 

παραμονή. 

Για αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους στις 22 Μαρτίου (μια μέρα μετά την παγκόσμια 

ημέρα κατά του ρατσισμού του ΟΗΕ) να πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις 

στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Δράσης κατά του φασισμού και του ρατσισμού. 

 

Το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ 

 

 


