Κάλεσμα για μία 3η Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για Ζητήματα Μετανάστευσης στις 7
Οκτώβρη 2006, σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν
«Εν ονόματι της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, οι κυβερνήσεις υιοθετούν
κατασταλτικές πολιτικές και επεκτείνουν τα σύνορα των πλούσιων εθνών μέσω κέντρων κράτησης,
εκδιώξεων, απελάσεων και επιλογής της εργατικής δύναμης» (απόσπασμα από τη σχετική με τη
μετανάστευση Έκκληση του Μπαμάκο/Μάλι στο Πολυκεντρικό Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ το
Γενάρη του 2006).
Η ευρωπαϊκή καθεστωτική πολιτική για τη μετανάστευση κάνει τους μετανάστες «παράνομους».
Ένα από τα κύρια μέτρα των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη μετανάστευση και τα
κινήματα των μεταναστών στην παρούσα συγκυρία είναι η δημιουργία στρατοπέδων και άλλων
μέσων για τον έλεγχο της μετανάστευσης εκτός Ευρώπης, σε χώρες της Αφρικής και της
Ανατολικής Ευρώπης (η «εξωτερίκευση» των στρατοπέδων)
Όταν χιλιάδες άντρες και γυναίκες μετανάστες και πρόσφυγες σάρωσαν συλλογικά τα τείχη των
συνόρων στους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια τον περασμένο Οκτώβρη, τα
εξαιρετικά σημαντικά αιτήματα για ελευθερία μετακίνησης και ίσα δικαιώματα ήρθαν ξεκάθαρα
στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, τουλάχιστον προς το παρόν. Οι απάνθρωπες, βάρβαρες
αντιδράσεις, οι θανατηφόροι πυροβολισμοί και οι μαζικές απελάσεις προς την έρημο έδειξαν το
κλιμακούμενο επίπεδο της σύγκρουσης και την κρίση της ευρωπαϊκής καθεστωτικής πολιτικής για
τη μετανάστευση.
Όμως υπάρχει μια συνεχιζόμενη διαδικασία που υπονομεύει αυτή την καθεστωτική πολιτική για τη
μετανάστευση, μια διαδικασία που προέρχεται όχι μόνον από εκτός «συνόρων», αλλά και από
εντός. Σ’όλη την Ευρώπη, σχεδόν κάθε μέρα, υπάρχουν κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες,
διαμαρτυρίες και καμπάνιες ενάντια στα στρατόπεδα και τις απελάσεις, υπέρ των δικαιωμάτων
γυναικών και αντρών στο πολιτικό άσυλο, υπέρ της νομιμοποίησης, για ένα δικαίωμα στην
Ευρωπαϊκή ιθαγένεια που να στηρίζεται στο πού βρίσκεται η χώρα διαμονής και όχι στο ποια είναι
η υπηκοότητα της χώρας καταγωγής, ενάντια στην εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης των
μεταναστών/τριων. Οι αγώνες αυτοί πηγαίνουν πολύ μακρύτερα από οποιαδήποτε στενή
κατανόηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Το νέο συλλογικό μας κάλεσμα για μία Ημέρα Δράσης έρχεται σε συνέχεια των κινητοποιήσεων
της 31 Γενάρη 2004 και της 2 Απρίλη 2005, όταν πραγματοποιήσαμε την πρώτη και τη δεύτερη
μέρα δράσης για τη μετανάστευση σε πάνω από 50 πόλεις στην Ευρώπη. Στο Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Φόρουμ στην Αθήνα, το Μάη του 2006, το ζήτημα της μετανάστευσης αποτέλεσε, για
πρώτη φορά, ξεχωριστό θεματικό άξονα. Ένα δίκτυο φιλομεταναστευτικών πρωτοβουλιών που τα
μέλη του διαρκώς αυξάνονται αποφάσισε στην τελική συνέλευση να προχωρήσει ένα βήμα
παραπέρα και να συνδιοργανώσει δράσεις στις 7 Οκτώβρη 2006.
Λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές συνθήκες ανά περιοχή και χώρα και τις συγκυρίες σε σχέση με
υπόλοιπες κινητοποιήσεις, η Μέρα Δράσης μας έχει σκοπό την αντίσταση σε ευρωπαϊκό, ακόμη
και σε διηπειρωτικό επίπεδο. Η κινητοποίηση μας θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς κεντρικές
πανευρωπαϊκές δράσεις, με σκοπό την ανάπτυξη της ιδέας μιας κοινής διαδήλωσης το 2007, είτε
στις Βρυξέλλες, είτε σε άλλο μέρος που βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσίου ενδιαφέροντος. Ο
σκοπός μας είναι να απευθυνθούμε στην Ευρώπη ως σύνολο και όχι μόνο στις εθνικές
κυβερνήσεις.
Επιπλέον, η μέρα που επιλέχθηκε τον Οκτώβρη μας θυμίζει τα γεγονότα στη Θέουτα και στη
Μελίγια το 2005. Θα καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την οικοδόμηση συνεργασίας με
πρωτοβουλίες στην Αφρική. Μία μέρα ταυτόχρονων δράσεων σε ευρωπαϊκές και αφρικάνικες
πόλεις τον Οκτώβρη θα βοηθούσε στην ανάδειξη ενός άξονα σχετικού με τη μετανάστευση στο
επόμενο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, που θα γίνει στο Ναϊρόμπι της Κένυας το Γενάρη του
2007. Αυτό αντιστοιχεί και στην Έκκληση του Μπαμάκο, απόσπασμα της οποίας ήδη παραθέσαμε.
Για την περίοδο μεταξύ του Φόρουμ του Μπαμάκο και αυτού του Ναϊρόμπι προτείνουμε μία διεθνή

κινητοποίηση ετήσιας διάρκειας για την υπεράσπιση του δικαιώματος όλων των ανθρώπων να
κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλο τον κόσμο και να αποφασίζουν οι ίδιοι τον προορισμό τους…Εν
τέλει καλούμε για τη διοργάνωση μίας διεθνούς μέρας κινητοποίησης που θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί σε σημεία-σύμβολα των συνόρων (αεροδρόμια, κέντρα κράτησης, πρεσβείες κλπ)
Πάνω απ’όλα είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε έμφαση στην πλανητική διάσταση των αγώνων
των μεταναστών σήμερα. Επομένως στοχεύουμε να συνδέσουμε τη Μέρα Δράσης μας με τις
πρωτοβουλίες και τις συνεχιζόμενες μαζικές κινητοποιήσεις του κινήματος των μεταναστών στην
Αμερική στο άμεσο μέλλον.
Η 3η Μέρα Δράσης θα έχει κατεύθυνση ενάντια στην άρνηση των δικαιωμάτων, ενάντια στην
εγκληματοποίηση των μεταναστών και ενάντια σε όλα τα μέσα ελέγχου της μετανάστευσης,
συνδέοντας ξεκάθαρα αιτήματα εντός του πλαισίου της ελευθερίας της μετακίνησης και του
δικαιώματος στην παραμονή.
-Για μια Πανευρωπαϊκή νομιμοποίηση χωρίς όρους και για ίσα δικαιώματα για όλους τους
μετανάστες
-Για το κλείσιμο όλων των κέντρων κράτησης στην Ευρώπη και όπου αλλού υπάρχουν
-Για να σταματήσουν οι απελάσεις και η διαδικασία εξωτερίκευσης των συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
-Για την αποσύνδεση της άδειας διαμονής από τη σύμβαση εργασίας και ενάντια στην
«επισφάλεια»

