
 
  
  

Δθμόςια Παρζμβαςθ για τουσ μετανάςτεσ εργάτεσ ςε απεργία πείνασ ςτθν Ελλάδα 
από: 

i-RED  RED European Network combating racism & xenophobiaΕλλθνικό Φόρουμ Μεταναςτϊν   Migrants' Rights 
Network  Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)  

 
Το Ινςτιτοφτο για τα Δικαιϊματα τθν Ιςότθτα και τθν Ετερότθτα (i-RED), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο RED κατά του 
ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ, το Ελλθνικό Φόρουμ Μεταναςτϊν, Η Ευρωπαϊκι Πλατφόρμα Διεκνοιφσ 
Συνεργαςίασ για του Μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά (PICUM) και το Βρετανικό Δίκτυο για τα Δικαιϊματα των 
Μεταναςτϊν (Migrants’ Rights Network)  

προτείνουν τθν ακόλουκθ λφςθ ςτο παρόν αδιζξοδο μετά από περιςςότερο από ζνα μινα απεργίασ 
πείνασ από μετανάςτεσ και αιτοφντεσ άςυλο ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ και κάνουν ζκκλθςθ,  
 

1. Προσ τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ: 
 

- Να εξετάςει τάχιςτα και με επείγουςεσ διαδικαςίεσ ςε ατομικι βάςθ, τα αιτιματα προςταςίασ των 
μεταναςτϊν εργατϊν και αιτοφντων άςυλο, που πραγματοποιοφν απεργία πείνασ.  
 

- Να υλοποιιςει χωρίσ κακυςτζρθςθ βραχυπρόκεςμεσ λφςεισ – μαηί με μεςο- και μακροπρόκεςμεσ 
λφςεισ που προβλζπονται από το νζο νόμο για το άςυλο – για τθν παροχι επείγουςασ 
ανκρωπιςτικισ βοικειασ και υποςτιριξθσ προσ και για τθν προςταςία των κεμελιωδϊν 
δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων εγκακιςτϊντασ μθχανιςμό ςυντονιςμοφ των κομβικϊν 
κοινωνικϊν και κεςμικϊν φορζων (κυβζρνθςθ, κεντρικι διοίκθςθ και τοπικζσ αρχζσ, Εκνικι 
Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, Συνιγοροσ του πολίτθ και ςχετικζσ μθ κυβερνθτικζσ 
οργανϊςεισ). 

 
- Να αξιολογιςει, να επανεκτιμιςει και να ανακεωριςει μεςοπρόκεςμα τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ μεταναςτευτικισ νομοκεςίασ ςε ιςχφ, ιδιαίτερα ωσ προσ τθν είςοδο και τθν πρόςβαςθ ςτθν 
επικράτεια για εργαςία, τθν αςφάλεια κακεςτϊτοσ διαμονισ και προςταςία των εργαηομζνων 
μεταναςτϊν.  
 

2. Προσ τουσ απεργοφσ πείνασ και τουσ υποςτθρικτζσ τουσ: 
 

- Να τερματίςουν τθν απεργία πείνασ αναγνωρίηοντασ ότι ο αγϊνασ τουσ πζτυχε, 
ευαιςκθτοποιϊντασ και κινθτοποιϊντασ τουσ πολίτεσ για ςθμαντικά ηθτιματα προςταςίασ 
δικαιωμάτων των μεταναςτϊν και του κόςμου τθσ εργαςίασ και κερδίηοντασ ευρφτερθ υποςτιριξθ 
για τα αιτιματά τουσ. 
 

- Να ςυνεργαςτοφν με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν εξζταςθ και ικανοποίθςθ των αιτθμάτων 
τουσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ προςταςίασ του κακενόσ χωρίσ κακυςτζρθςθ, ενόψει τθσ 
διακεςιμότθτασ περιςςότερων λφςεων ςτο ιςχφον νομικό πλαίςιο. 
 

- Καμία ηωι δεν πρζπει να χακεί.  
 

Τζλοσ οι Ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ πρζπει να αποδειχκοφν ευαίςκθτεσ απζναντι ςε ηθτιματα ανκρωπιςμοφ 
και προςταςίασ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων. Θα κρικοφν δε από τθν απόκριςι τουσ ςτισ κρίςεισ και ςτισ 
προκλιςεισ τουσ.  
 
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011 
 

Το Δίκηςο RED είναι ένα ανεξάπηηηο επεςνηηικό δίκηςο πος διεςθύνεηαι από ηο i-RED (Ελλάδα) αποηελούμενο 

από 17 Οπγανιζμούρ έπεςναρ και ηηρ κοινωνίαρ πολιηών ζε κπάηη μέλη ηηρ ΕΕ. Σηοσεύει ζηην κπιηική καηαγπαθή 

και ζηην καηαπολέμηζη ηος παηζιζμού και ηηρ ξενοθοβίαρ, ηων ζηεπεοηύπων και ηηρ παηζιζηικήρ βίαρ και λόγος. 

 
Πληροφορίεσ: 
Μίλτοσ Παφλου 
Δημήτρησ Παρςάνογλου 
info@i-red.eu  
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