
Το Σάββατο 17 Μάρ-
τη βγαίνουμε στους 
δρόμους κατά του 
ρατσισμού, του φα-
σισμού, του πολέμου, 
και της φτώχειας την 
ώρα που στον πλα-
νήτη βαρύνουν οι 
συνεχιζόμενοι πόλε-
μοι και οι ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις, 
το χωρίς τέλος δρά-
μα του ξεριζωμού, η 
εκμετάλλευση, ο κατατρεγμός, η στέρηση στο δικαί-
ωμα προστασίας των προσφύγων, η άνοδος της φασι-
στικής απειλής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Διαδηλώνουμε σε πολλές χώρες και πόλεις στην 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πιάνοντας το νήμα από τη περ-
σινή διεθνή κινητοποίηση στις 18 Μάρτη, για να μπει 
φραγμός στην επίθεση σε δικαιώματα και ελευθερί-
ες ντόπιων και μεταναστών, στην οικονομική βία της 
εξαθλίωσης σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, 
στις διακρίσεις σε βάρος όσων έχουν διαφορετικό 
χρώμα, φυλή, θρησκεία, φύλο, σεξουαλικό προσα-
νατολισμό, χώρα προέλευσης.

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στα πρώτα θύματα 
του ρατσισμού, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. 

Δύο χρόνια μετά από την έναρξη της εφαρμογής της 
ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας που συνυπέ-
γραψε και συνεχίζει να εφαρμόζει η ελληνική κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετράμε πάνω από 60.000 
πρόσφυγες εγκλωβισμένους στη χώρα και τραγι-
κό πολλαπλασιασμό των πνιγμών στη Μεσόγειο με 
πάνω από 5.000 καταγραμμένους νεκρούς το 2016-
2017 στην ανοιχτή θάλασσα ανάμεσα στη Λιβύη και 
την Ιταλία. Επανέρχεται η φρίκη των σκλαβοπάζα-
ρων με χρηματοδότηση της Ε.Ε., στη Λιβύη έργο της 
ίδιας πολιτικής “αποτροπής” που εφαρμόζουν Ελλά-
δα και Τουρκία στο Αιγαίο. Γεγονότα που χρειάζεται 
να σημάνουν συναγερμό για όλους μας. 

Αντιστεκόμαστε ενωμένοι ενάντια στις πολιτικές της 
Ε.Ε., των ΗΠΑ και της ελληνικής κυβέρνησης, των 

κλειστών συνόρων 
για τους πρόσφυγες 
και των ανοικτών για 
τους «επενδυτές» 
και τα διεθνή τράστ 
τα οποία χρειάζονται 
τα πλοία του ΝΑΤΟ 
για την «αποτροπή» 
των προσφύγων που 
ζητούν σωτηρία. 

Δεν ανεχόμαστε οι 
ζωές των εγκλωβι-
σμένων προσφύγων 

στα νησιά και στην ενδοχώρα να βρίσκονται και αυτό 
το χειμώνα σε κίνδυνο. Οι δηλώσεις του αρμόδιου 
υπουργού Γ. Μουζάλα, πως δεν μπορούν να απο-
κλειστούν νέοι θάνατοι από το κρύο, πρέπει να κι-
νητοποιήσουν ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, με 
στόχο τη μετεγκατάστασή τους από τα hot-spot του 
Αιγαίου και τα άθλια προσφυγικά στρατόπεδα της 
ενδοχώρας σε διαμερίσματα με ανθρώπινες συνθή-
κες και πλήρη δικαιώματα στη μόρφωση, την περί-
θαλψη, τη δουλειά. 

Ξεσηκωνόμαστε σε όλη την Ευρώπη κατά της ανό-
δου της ακροδεξιάς και της φασιστικής απειλής. 
Δεν εφησυχάζουμε διότι με την είσοδο ακροδεξιών 
κομμάτων στη κυβέρνηση της Αυστρίας και στη Βου-
λή της Γερμανίας, το πέρασμα της Μαρίν Λεπέν στο 
δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, 
τις εκστρατείες του Τράμπ, με τις απειλές για πυρη-
νικό χτύπημα και νέες επεμβάσεις, την ισλαμοφοβία, 
το σεξισμό και τον ρατσισμό της αστυνομίας που δο-
λοφονεί εκατοντάδες έγχρωμους, έχουν ανάψει οι 
ορέξεις της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και της Χρυ-
σής Αυγής στην Ελλάδα για νέες εξορμήσεις στις 
γειτονιές κατά των μεταναστών και των κινημάτων. 

Γυρνάμε την πλάτη στην υστερική εκστρατεία γύρω 
από το όνομα Μακεδονία, που ανοίγει το δρόμο στα 
τάγματα εφόδου των φασιστών. Το εθνικιστικό συλ-
λαλητήριο στη Θεσσαλονίκη άνοιξε τη πόρτα στην 
ακροδεξιά και τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, που 
πυρπόλησαν το κτίριο της κατάληψης Libertatia με 
την κάλυψη της Αστυνομίας, επιτέθηκαν στο θέατρο 

Διεθνής μέρα κατά 
του ρατσισμού, του φασισμού, του πολέμου και της φτώχειας
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Εμπρός και προσπάθησαν να εξαπολύσουν τάγματα 
εφόδου στο κέντρο της Αθήνας. Γυρνάμε την πλάτη 
στους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης που 
ταυτιζόμενη με τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της 
ΕΕ κι εφαρμόζοντας με συνέπεια την πολιτική του 
θεσμικού ρατσισμού στο εσωτερικό συμβάλλει στο 
να γίνονται αποδεκτά τα πιο επιθετικά επιχειρήματα 
της ακροδεξιάς ενώ δεν χάνει την αφορμή να στρέ-
ψει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στο κίνημα. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα η απρόκλητη επίθεση της 
αστυνομίας στα γραφεία πολιτικής οργάνωσης τη 
μέρα του εθνικιστικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα.  

Στεκόμαστε με αποφασιστικότητα στις φασιστικές 
προκλήσεις της Χρυσής Αυγής. Είναι σαφές ότι ταυ-
τόχρονα με την αντιπροσφυγική πολιτική της Ε.Ε. και 
της κυβέρνησης, χύνεται το δηλητήριο της ξενοφο-
βίας και στη χώρα μας. Επιχείρησαν νέες επιθέσεις 
των ταγμάτων εφόδου στο Ασπρόπυργο, το Ρέντη, τον 
Πειραιά, το Μενίδι ακόμη και έξω από το Εφετείο στο 
χώρο της δίκης. Παρά την πίεση που δέχεται η φα-
σιστική συμμορία από τη συνεχιζόμενη δίκη της ως 
εγκληματική οργάνωση χρειάζεται να απαντηθούν με 
τη μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση όλων των δυνά-

μεων του κινήματος που αντιστέκονται στη φασιστική 
απειλή, απαιτώντας την ισόβια καταδίκη των νεονα-
ζί και ενισχύοντας το αντιφασιστικό κίνημα σε κάθε 
πόλη και γειτονιά, χώρο δουλειάς και εκπαίδευσης, 
το κλείσιμο των γραφείων-ορμητηρίων τους.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στην αναβάθμιση της βάσης 
της Σούδας, τη συνεχιζόμενη παρουσία του ΝΑΤΟ 
στο Αιγαίο, τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς που εντείνουν την ανησυ-
χία για συνέχιση των πολέμων, νέους ξεριζωμένους 
ανθρώπους, νέα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμ-
βάσεων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική με ευθύ-
νη και της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι ανάγκη να 
δυναμώσει ένα αντιπολεμικό, αντιϊμπεριαλιστικό και 
φιλειρηνικό κίνημα. 

Λέμε όχι στις ασκούμενες πολιτικές των οικονομικά 
ισχυρών που φέρνουν φτωχοποίηση και εξαθλίωση! 
Έτσι ανεβαίνει η φασιστική, εθνικιστική, ξενοφοβι-
κή, ρατσιστική, σκοταδιστική επιρροή από τις ΗΠΑ 
μέχρι την καρδιά της Ευρώπης και τις χώρες της 
Ανατολής!

Απέναντι στις ανοικτές ή συγκαλυμμένες πολιτικές του ρατσισμού, της φτώχειας, των διακρίσεων, της ανο-
χής στο φασισμό από όπου και να προέρχονται κράτος, κυβέρνηση, κόμματα, δημοτικές αρχές, αντιτάσσου-
με τον κοινό αγώνα ντόπιων και προσφύγων για:    

• Να καταργηθούν οι ρατσιστικές συμφωνίες ΕΕ-Τουρκίας-Λιβύης

•  Ίσα δικαιώματα για τους πρόσφυγες. Ανοικτά σύνορα, παροχή ασύλου στους πρόσφυγες και το δικαίω-
μα να ζήσουν σε όποια χώρα αποφασίσουν οι ίδιοι. Να σταματήσουν οι απελάσεις, επαναπροωθήσεις, 
εγκλεισμοί των προσφύγων. Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για αξιοπρεπή στέγαση μέσα 
στις πόλεις, σίτιση, περίθαλψη, μόρφωση, δουλειά για όλους. Όλα τα προσφυγόπουλα καλοδεχούμενα να 
ενταχθούν ισότιμα στα σχολεία, με τάξεις υποδοχής και μετακίνηση από τα κάμπ. 

•  Να καταδικαστεί η εγκληματική συμμορία της Χ.Α.. Να κλείσουν τα γραφεία της. Ούτε σπιθαμή χώρου 
στους φασίστες.

•  Να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι επεμβάσεις, να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ, να φύγει η Frontex.

Παλεύουμε ενωμένοι με αλληλεγγύη εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και μεγαλύτεροι, πρόσφυγες 
και μετανάστες σε ένα κοινό μέτωπο για να αντισταθούμε στη μνημονιακή φτώχεια, τον πόλε-
μο, το ρατσισμό, τις διακρίσεις, διεκδικώντας ίσα δικαιώματα και ελευθερίες για τους μετανά-

στες και τους πρόσφυγες και καλύτερη ζωή για όλους.

Συμμετέχουμε και καλούμε
το Σάββατο 17 Μάρτη 2018 στην πλ. Ομόνοιας, 3 μ.μ.
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