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Καµία ζωή δεν είναι λαθραία 
Σάββατο 31 Ιανουαρίου:  

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ συµµετέχουν στην Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Αντιρατσιστικής 
∆ράσης 

  
Ο ρατσισµός, όπως µας δείχνει η ιστορία από τα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής συνεχίζεται µέχρι σήµερα µε διάφορους 
τρόπους. Φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις, διακρίσεις φύλου ή διαχωρισµοί σε βάρβαρους και πολιτισµένους, 
βορά νότο, ανατολή και δύση, προοδευτικούς και συντηρητικούς ή τριτοκοσµικούς. Με διάφορες ορολογίες κατέληξε 
στη ξενοφοβία της εποχής µας. Ξενοφοβία που πολλές φορές οργανώσεις, κόµµατα και µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
τροφοδότησαν. 

Σήµερα στην Ελλάδα, σε όλα τα µεγάλα έργα γίνεται διαχωρισµός µεταξύ Ελλήνων και ξένων εργατών και 
υπερεκµετάλλευση των µεταναστών που εξαναγκάζονται σε εξαντλητικά ωράρια 12-14 ώρες, Σαββατοκύριακα µε 
µικρά µεροκάµατα, µε κλεµµένα ένσηµα και χωρίς στοιχειώδη µέτρα ασφάλειας, µε αποτέλεσµα 65 νεκρούς εργάτες το 
2003. 

∆εν φτάνουν όλα αυτά, για την ανανέωση της άδειας παραµονής και εργασίας η ουρά µπροστά από τις νοµαρχίες και τα 
τµήµατα αλλοδαπών ξεκινά ξηµερώµατα, η συµπεριφορά των υπαλλήλων είναι χυδαία και µπορεί να χρειαστούν µήνες 
χωρίς αποτέλεσµα. Αλλά υπάρχουν δικηγόροι που µε 100 Ευρώ το κεφάλι καταθέτουν εκτός σειράς, δεκάδες αιτήσεις 
κάθε µέρα. Καθηµερινό δείγµα της εκµετάλλευσης των µεταναστών και των διακρίσεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

Για τους πρόσφυγες η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Εκµετάλλευση, αβεβαιότητα για το µέλλον, φόβοι για απέλαση. Η 
συνθήκη της Γενεύης του 1951 φτιάχτηκε ειδικά για τους πρόσφυγες από τις ανατολικές χώρες προς τη δύση. Όµως οι 
πολιτικές, θρησκευτικές και φυλετικές συγκρούσεις στη Λατινική Αµερική, σε ασιατικές χώρες και Αφρική ανάγκασαν 
πρόσφυγες από τον Τρίτο Κόσµο, βρίσκοντας σαν παράθυρο την συνθήκη της Γενεύης να προσανατολιστούν προς τις 
δυτικές χώρες ζητώντας άσυλο. 

Με την κατάργηση του υπαρκτού σοσιαλισµού µειώθηκαν οι χορηγήσεις ασύλου γιατί ίσως δεν χρειάζονταν πλέον οι 
αντικοµουνιστές πρόσφυγες που θα δυνάµωναν το image του καπιταλισµού. Έτσι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το θέµα 
των προσφύγων. Από την 11η Σεπτεµβρίου 2001 µάλιστα το πολιτικό άσυλο έχει σχεδόν καταργηθεί. Σύµφωνα µε την 
Έκθεση του Ελληνικού Τµήµατος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα είχαµε 147 χορηγήσεις 
ασύλου το 2001 και µόλις 3 το 2003. Τώρα πλέον όλοι οι πρόσφυγες είµαστε «τροµοκράτες»: νέο είδος στην ορολογία 
του ρατσισµού. 

Υπάρχει λύση. Αν θέλουµε αληθινή παγκόσµια αλλαγή πρέπει να βοηθήσουµε τις αδύναµες χώρες να αναπτυχθούν. 
Ζητάµε αλληλεγγύη και υπεράσπιση 
Ίσα δικαιώµατα και ισότητα 
Άδεια παραµονής και άδεια εργασίας όλων των µεταναστών 
Απλοποίηση της γραφειοκρατίας 
Οικογενειακή ένωση των µεταναστών 
Χορήγηση πολιτικού ασύλου στους πρόσφυγες 
Κατάργηση των ναρκών στις παραµεθόριες περιοχές 
Πάνω από όλα είναι οι άνθρωποι όχι τα χαρτιά 
Για έναν κόσµο για όλους τους ανθρώπους, έναν κόσµο χωρίς διαβατήρια. 
  
Για τους Οικολόγους Πράσινους 
Φαρούκ Ουρέµ 
Για περισσότερες πληροφορίες: 210 3846665 (εργ.), 210 5728263 (οικ.) 
  
Ο Φαρούκ Ουρέµ, που έγραψε το κείµενο αυτό, είναι Τούρκος πολιτικός πρόσφυγας. Ήρθε στην Ελλάδα (περνώντας τον 
ποταµό Έβρο), το 1983. ∆ύο µήνες αργότερα του δόθηκε πολιτικό άσυλο και από τότε ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας. Είναι παντρεµένος και πατέρας τριών παιδιών. Συµµετέχει ενεργά στο κίνηµα για τα δικαιώµατα 



των προσφύγων και των µεταναστών. Εργάστηκε ως εθελοντής στη ∆ιεθνή Αµνηστία. Είναι µέλος των Οικολόγων 
Πράσινων. 

  
 Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ένας νέος πολιτικός φορέας που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο,  θα συµµετέχουν στη 
συγκέντρωση και την πορεία προς τη Βουλή, αυτό το Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, ώρα 15.30, στην Οµόνοια (σηµείο 
συνάντησης γωνία Πανεπιστηµίου και Αιόλου). Η συγκέντρωση οργανώνεται από τις κοινότητες των µεταναστών και τις 
αντιρατσιστικές οργανώσεις.  

 Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, από τις 12 το µεσηµέρι, στο άγαλµα του Ε. Βενιζέλου (οδός 
Αριστοτέλους) οργανώνονται από την Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία εκδηλώσεις µε παρεµβάσεις από εκπροσώπους 
µεταναστευτικών συλλόγων και πρόσφυγες, ζωντανή µουσική από ελληνικά και µεταναστευτικά συγκροτήµατα και 
καλλιτεχνικά δρώµενα 

  
  
  
 


