Κάτω τα χέρια
από τους
μετανάστες μικροπωλητές
“Αργά ή γρήγορα, είναι σίγουρο ότι θα συμβεί ατύχημα, εάν δεν σταματήσουν αυτές τις ενέργειες. Άλλο ένα σημείο που
θέλουμε να θίξουμε είναι ότι όταν οι αρχές έρχονται και βρίσκουν, εμάς και άλλους μικροπωλητές άλλων εθνικοτήτων,
κατάσχουν τα πράγματά μας, ενώ αφήνουν των υπολοίπων.”

Απόσπασμα από το κείμενο των Σενεγαλέζων μικροπωλητών — Les nomade de la cite

Το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών εβδομάδων η τοπική αστυνομία έχει ξεκινήσει
κυνηγητό ενάντια στους Σενεγαλέζους μικροπωλητές, στήνοντάς τους ενέδρες. Όταν οι μετανάστες
καταφέρνουν και ξεφεύγουν με κίνδυνο την ζωή τους, οι δημοτόμπατσοι δεν σταματάνε εκεί,
αλλά συνεχίζουν μέχρι να εντοπίσουν την πραμάτεια τους με σκοπό να την κατασχέσουν. Αυτή
η στοχοποίηση των Σενεγαλέζων δεν είναι καινούριο φαινόμενο, καθώς και στο παρελθόν στις
18-11-2011 μεικτό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ και της τότε δημοτικής αστυνομίας τους είχε συλλάβει
με κατηγορίες για παρεμπόριο. Οι συγκεκριμένοι μετανάστες δεν είναι άγνωστοι στην πόλη
μας καθώς είναι οι ίδιοι που τον Δεκέμβρη του 2010 είχαν κατέβει σε 12 μέρες απεργία πεινάς
μπροστά στην Νομαρχία, διεκδικώντας και τελικώς κερδίζοντας τα δεδουλευμένα τους από τα
θερμοκήπια Τσαρτζούλη στο Καλπάκι, όπου είχαν βρεθεί σε άθλιες συνθήκες χωρίς τροφή και νερό.
Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά υπάγεται στην γενικότερη αντιμεταναστευτική
πολιτική του ελληνικού κράτους και των ντόπιων αφεντικών καθώς υπάρχουν αναρίθμητα
παραδείγματα τέτοιας αντιμετώπισης προς τους μετανάστες. Μην ξεχνάμε ότι τον Μάιο
του 2012, καθώς και τον Αύγουστο του 2013 μετανάστες που διέμεναν στα καταληφθέντα
κτήρια του παλιού νοσοκομείου Χατζηκώστας, εκδιώχθηκαν έπειτα από εντολή τόσο του τότε
Περιφερειάρχη Καχριμάνη όσο και του τότε προέδρου του Χατζηκώστα Βάβα. Αποτέλεσμα της
επιχείρησης σκούπα από την ΕΛ.ΑΣ, ήταν ο εγκλωβισμός 3 μεταναστών έπειτα από το σφράγισμα
των καταληφθέντων κτηρίων με λαμαρίνες και λουκέτα, το Αύγουστο του 2013. Άλλο ένα
χαρακτηριστικό περιστατικό στην πόλη μας αποτελεί το κυνηγητό και ο ξυλοδαρμός κινέζας
μικροπωλήτριας από την τότε δημοτική αστυνομία, στην πλατεία Μαβίλη τον Ιούλιο του 2011.
Στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ρητορείας περί “πάταξης του παρεμπορίου” συχνά ισχυρές
αστυνομικές δυνάμεις κυνηγούσαν και συγκρούονταν με τους μετανάστες μικροπωλητές και
αλληλέγγυο κόσμο στην ΑΣΣΟΕ. Τον Απρίλιο του 2014 σε μια από αυτές τις επιθέσεις της
αστυνομίας συνελήφθησαν δώδεκα μετανάστες και ένας φοιτητής. Δεν είναι λίγες οι φορές που το
κράτος φτάνει να δολοφονεί μετανάστες, όπως η δολοφονία του μικροπωλητή Μπακακάρ Ντιάε
στο Θησείο στην 1/2/2013, ο οποίος έπεσε στις γραμμές του τραίνου μετά από ανθρωποκυνηγητό
των δημοτόμπατσων. Όλη αυτή η πολιτική του κράτους και των αφεντικών κορυφώνεται με
πνιγμούς μεταναστών στο Αιγαίο, με δολοφονίες σε αστυνομικά τμήματα και τέλος με την
επιχείρηση ”Ξένιος Ζεύς” και τον εγκλεισμό των μεταναστών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Οι μεθοδευμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας, η τρομοκρατία, η κατάσχεση των εμπορευμάτων
και το συνεχές κυνήγι που εξαπολύεται εις βάρος των μεταναστών οδηγούν στην ενίσχυση
του φόβου και της ανασφάλειας, στερώντας τους το μοναδικό βιοποριστικό τους μέσο. Όλες
αυτές οι πολιτικές πρακτικές οδηγούν στον όλο και μεγαλύτερο κοινωνικό αποκλεισμό τους,
στοχεύοντας έμμεσα στην πειθάρχηση και τον παραδειγματισμό του συνόλου των μεταναστών.

Παράλληλα με την αντιμεταναστευτική πολιτική του κράτους, μεθοδεύσεις και εφαρμογές
που στοχεύουν στην “ωραιοποίηση των πόλεων” έρχονται να ενισχύσουν την πολιτική
του κεφαλαίου, την εκμετάλλευση της τάξης μας και την ακόμα μεγαλύτερη καταπίεση
επιμέρους κοινωνικών ομάδων αυτής, στοχεύοντας ξεκάθαρα στην τρομοκράτηση και στον
αποκλεισμό αυτών . Τόσο στα μεγάλα, όσο και στα μικρά αστικά κέντρα πραγματοποιούνται
συνεχείς εκδιώξεις αστέγων και επαιτών, από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, από δημόσιους
χώρους και κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Χαρακτηριστικά στην πόλη μας, η αστυνομία
απομακρύνει με την βία σχεδόν καθημερινά αστέγους, που βρίσκουν καταφύγιο στο υπόστεγο
της Περιφέρειας, καθώς και επαίτες από διάφορα σημεία της Δωδώνης και αλλά κεντρικά
σημεία της πόλης. Στα πλαίσια αυτών των πρακτικών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει στην
επανίδρυση του σώματος της δημοτικής αστυνομίας (που από το Δεκέμβρη του 2014 αποτελεί
μέλος της ΕΛ.ΑΣ). Όπως και πριν, οι αρμοδιότητες της νεοσύστατης δημοτικής αστυνομίας
θα στοχεύουν στο κυνήγι των μικροπωλητών, στον έλεγχο και στην τρομοκράτηση των
μεταναστών και στην περιθωριοποίηση όλων των καταπιεζόμενων κοινωνικών ομάδων.
Η αντιμεταναστευτική πολιτική συνεχίζει και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα τα δημόσια
διαγγέλματα του υπουργού δημόσιας τάξης περί διαφορετικής διαχείρισης των μεταναστών
από μεριάς του κράτους. Στα πλαίσια διαχείρισης των μεταναστών δεν έχει σημειωθεί καμία
ουσιαστική αλλαγή, καθώς χιλιάδες μετανάστες βρίσκονται ακόμα φυλακισμένοι σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης, ενώ παράλληλα όσοι δεν βρίσκονται φυλακισμένοι σε αυτά βρίσκονται σε παράνομο
καθεστώς, βιώνοντας την απειλή της απέλασης ή του μελλοντικού εγκλεισμού τους. Αντίθετα με το
“αντιρατσιστικό” προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ, η εργατική δύναμη των μεταναστών συνεχίζει να υποτιμάται,
παρανομοποιώντας και τρομοκρατώντας τους καθημερινά, μην αφήνοντάς τους περιθώριο να
οργανωθούν. Όλα τα παραπάνω, οδηγούν στην δημιουργία πλαστών διαχωρισμών ανάμεσα στους
ντόπιους και μετανάστες εργάτες, διασπώντας τα κοινά εργατικά τους συμφέροντα. Η πολιτική
αυτή στοχεύει στη διασφάλιση των συμφερόντων της αστικής τάξης και την αύξηση του πλούτου
της και θέτει πολιτικές κατευθύνσεις (σε πρακτικό και ιδεολογικό επίπεδο), οι οποίες συντηρούν
και συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα φασιστικά, εθνικιστικά και ρατσιστικά αντανακλαστικά της
κοινωνίας (και κατ’ επέκταση την ανοχή της ή και τη συμμετοχή της σε τέτοιου είδους φαινόμενα).
Εμείς από τη μεριά μας, και αντιλαμβανόμενοι τους εαυτούς μας ως ταξικά υποκείμενα, αυτό που
οφείλουμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε τρόπο τα ταξικά
μας αδέρφια, τους μετανάστες και να παλεύουμε για την κατάκτηση των δικαιωμάτων τους και για
τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Οφείλουμε να αποδομούμε τους
εθνικούς μύθους και απέναντι στην ενότητα του έθνους που μας προβάλλουν να προτάξουμε την
ενότητα της τάξης μας, ανεξαρτήτου φύλου, εθνικότητας, θρησκείας και σεξουαλικού προσανατολισμού.
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