Εθνικές Εκλογές 2019 | Τι απαντούν τα κόμματα για την ένταξη
Ενόψει των επικείμενων εθνικών εκλογών, ο οργανισμός Generation 2.0 RED σε συνεργασία
με το Vouliwatch έθεσαν σε όλα τα υποψήφια κόμματα του δημοκρατικού τόξου ερωτήσεις
σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα.

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτό που πραγματικά κρίνεται στις επερχόμενες εθνικές εκλογές δεν είναι ποιος θα είναι
στην κυβέρνηση, γιατί όποιο Κόμμα και να είναι την ίδια αντεργατική, την ίδια
αντιμεταναστευτική κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Αυτό που έχει σημασία για το λαό, για
τους εργάτες μετανάστες και πρόσφυγες είναι να δυναμώσει και μέσα και έξω από τη Βουλή
η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, για να οργανωθεί καλύτερα η πάλη του λαού, να γίνει
πιο μαζικό και μαχητικό το εργατικό-λαϊκό κίνημα. Για να εμποδιστούν νέα αντιλαϊκά μέτρα.
Για την πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, της
νεολαίας.
Και αυτό μπορεί να γίνει με την ενίσχυση του ΚΚΕ, που δεν ξεχωρίζει τους εργαζόμενους και
τα λαϊκά στρώματα ανάλογα με την εθνική προέλευση, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία.
Που θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να δυναμώσει ο κοινός αγώνας Ελλήνων και
Μεταναστών τόσο για τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες
εργαζόμενοι, οι νέοι και οι οικογένειές τους, όσο και για τα προβλήματα που ταλανίζουν
όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Για να μπει πραγματικό τείχος στο
φασισμό-ναζισμό, τον εθνικισμό και το ρατσισμό. Για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές
και ανατροπές, που θα φέρουν το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Για μια κοινωνία και
ένα κράτος που θα έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων.
1.Εμπόδια στην έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται
μια διολίσθηση σε παλαιότερες καταστάσεις, καθώς οι δικαιούχοι πολίτες τρίτων χωρών
έρχονται αντιμέτωποι με υπηρεσίες, οι οποίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα αιτήματά
τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, με συνέπεια να ζουν σε μια μόνιμη προσωρινότητα και
επισφάλεια. Οι καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων, μεταξύ άλλων, οφείλονται
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στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι οποίες ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις, φαίνεται πως
εξαιτίας
της
κινητικότητας
έχουν
αποψιλωθεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι μέτρα θα πάρετε για την υποστήριξη των υπηρεσιών Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης προς την αποτελεσματική εφαρμογή του μεταναστευτικού δικαίου και
την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ΚΚΕ έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη τη στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών
που ασχολούνται με τα θέματα των μεταναστών και προσφύγων με το αναγκαίο μόνιμο
προσωπικό και διερμηνείς, την ενίσχυση και των υποδομών, ώστε να λάβει τέλος η μεγάλη
ταλαιπωρία των μεταναστών και η εξάντληση του λιγοστού προσωπικού αυτών των
υπηρεσιών. Την Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού, στις 21 Μάρτη 2019, υποψήφιοι
Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι του ΚΚΕ επισκέφθηκαν μια σειρά υπηρεσίες που ασχολούνται
με θέματα μεταναστών, συνομίλησαν με μετανάστες και υπαλλήλους, εξέφρασαν την
αμέριστη υποστήριξη στα αιτήματά τους. Το ΚΚΕ έχει κατ’ επανάληψη θέσει τα σοβαρά αυτά
προβλήματα στη Βουλή, είτε με την κατάθεση ερωτήσεων είτε με αφορμή τη συζήτηση
νομοσχεδίων. Επιπλέον, το Κόμμα μας επισημαίνει ότι η ίδια η μεταναστευτική νομοθεσία,
είτε με κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, είτε με ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, είναι παράγοντας ταλαιπωρίας,
οικονομικής αιμορραγίας και ομηρίας των μεταναστών.
2.Ιθαγένεια Παρά την ύπαρξη επαρκούς νομικού πλαισίου συνεχίζουν να υφίστανται
προβλήματα και οι διαδικασίες προχωρούν εν μέσω μεγάλων γραφειοκρατικών δυσκολιών.
Στην απόδοση ιθαγένειας στη δεύτερη γενιά, αν και ψηφίστηκε ο νόμος 4332/2015,
παρατηρούνται ακόμα ακραίες καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των αιτημάτων σε
κάποιες υπηρεσίες ιθαγένειας της χώρας. Συν τοις άλλοις, καθυστερήσεις συνεχίζονται και
μετά την απόκτηση της ιθαγένειας. Στην διαδικασία πολιτογράφησης αλλογενών, πέραν των
παρόμοιων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην εξέταση των αιτημάτων, η
μεταρρύθμιση βάσει του ν.4604/2019 σχετικά με τις προϋποθέσεις αλλά και τη διαδικασία
πολιτογράφησης μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς οι απαραίτητες Υπουργικές
Αποφάσεις
δεν
έχουν
εκδοθεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα αντιμετωπίσετε τα ανωτέρω ζητήματα καθυστερήσεων και ουσιαστικών
εκκρεμοτήτων με γνώμονα το κύρος της διαδικασίας και την ασφάλεια δικαίου των
υποψηφίων;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ΚΚΕ έχει θέσει ψηλά στις διεκδικήσεις του το αίτημα να μπορούν να
αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια όλα τα μεταναστόπουλα δεύτερης γενιάς, αλλά και οι
γονείς τους, χωρίς παράβολα και γραπτές εξετάσεις. Για να έχουν ίσα δικαιώματα όλα τα
παιδιά, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, ανεξαρτήτως του αν έχουν άδειες διαμονής οι γονείς τους.
Έχει ψηφίσει στη Βουλή τις διατάξεις για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας
Στη δεύτερη γενιά, πιέζοντας και διεκδικώντας παράλληλα την υιοθέτηση πραγματικά
θετικών για τους μετανάστες ρυθμίσεων. Τάχθηκε κατά διατάξεων του πρόσφατου νόμου
4604/2019 που αφορούν την πολιτογράφηση και που χειροτερεύουν το προϊσχύον νομικό
καθεστώς, όπως αυτών που προβλέπουν γραπτές εξετάσεις ή συνεχή διαμονή στη χώρα. Οι
καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων, ακόμη και στην έκδοση των αναγκαίων
Υπουργικών Αποφάσεων, η υποστελέχωση των υπηρεσιών αποδεικνύουν ότι το
συγκεκριμένο αστικό κράτος, με όποια κυβέρνηση (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ), μπορεί να είναι
πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό για τα συμφέροντα των βιομηχάνων και των εφοπλιστών,
όμως για τους εργάτες, είτε είναι Έλληνες είτε Μετανάστες είναι εχθρικό, αργό και
αναποτελεσματικό.
3.Παράβολα Ο νόμος 4018/2011 προβλέπει ότι μέρος από τα έσοδα από τα παράβολα για
τις άδειες διαμονής μεταναστών μπορούν να διατίθενται για υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
λειτουργικά έξοδα, καθώς και για δράσεις κοινωνικής ένταξης μεταναστών. Όμως, τα
τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε η χρήση των εσόδων από τα παράβολα για την
χρηματοδότηση του προσφυγικού λ.χ. αποζημιώσεις του τοπικού πληθυσμού στα νησιά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο χαρακτήρας των παραβόλων οφείλει να είναι ανταποδοτικός. Τι μέτρα θα
πάρετε για τη διασφάλιση της χρήση τους για τη χρηματοδότηση των υποστελεχωμένων
υπηρεσιών αλλά και δράσεων κοινωνικής ένταξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα κάθε είδους παράβολα, είτε αφορούν τους ντόπιους εργαζόμενους είτε τους
μετανάστες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους πρέπει να καταργηθούν. Η έννοια της
ανταποδοτικότητας θέλει να εξοικειώσει τον εργάτη με τη λογική «πλήρωσε για να έχεις»,
που στο τέλος καταλήγει στο να μην έχει ακόμη κι αν είναι ο μόνος που πληρώνει αδρά το
συγκεκριμένο κράτος, ένα κράτος που τα παίρνει από τους πολλούς, τους
εκμεταλλευόμενους, για να τα δίνει στους λίγους, τους εκμεταλλευτές.
4.Αναθεώρηση συντάγματος-δικαίωμα ψήφου To 2010 θεσμοθετήθηκε με τον
ν.3838/2010 η συμμετοχή των νόμιμα διαμενόντων μεταναστών στις εκλογές της τοπικής
αυτοδιοίκησης α' βαθμού υπό μια σειρά προϋποθέσεων. Με την απόφαση 460/2013 του
Συμβουλίου της Επικρατείας, όμως, ορισμένες διατάξεις του νόμου, μαζί και αυτές που
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όριζαν την συμμετοχή των μεταναστών στις δημοτικές εκλογές, κρίθηκαν αντισυνταγματικές
και καταργήθηκαν με τροπολογία στις αρχές του 2014. Σήμερα, η ψήφος των μεταναστών
παραπέμφθηκε για ακόμη μια φορά από την προηγούμενη Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης
στην επόμενη Βουλή, η οποία θα φέρει και την ευθύνη της τελικής απόφασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική και για τη συγκεκριμένη διάταξη θα
χρειαστούν 180 ψήφοι. Ποια θα είναι η θέση σας όταν κληθείτε να ψηφίσετε για το
δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε τοπικό επίπεδο, όσων διαμένουν επί μακρόν στη
χώρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν δήμοι της χώρας, όπως ο δήμος της Αθήνας, που το ¼ των κατοίκων
είναι μετανάστες. Κι όμως, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν για δήμαρχο,
πολύ περισσότερο να εκλεγούν στο δημοτικό συμβούλιο. Το ΚΚΕ διεκδικεί το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές για τους μετανάστες και πρόσφυγες με τη
συμπλήρωση 5 ετών πραγματικής παραμονής στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες που,
επικαλούμενος τη συγκεκριμένη αντιδραστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
δεν επανέφερε ούτε το περιορισμένο δικαίωμα ψήφου που προέβλεπε ο Ν. 3838/2010 για
ορισμένες κατηγορίες μεταναστών με συγκεκριμένες μακροχρόνιες άδειες διαμονής. Το ΚΚΕ
ψήφισε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 102 του Συντάγματος, ώστε να προβλεφθεί και
συνταγματικά η ψήφος των μεταναστών στις τοπικές εκλογές. Εξυπακούεται ότι το ίδιο θα
κάνει και στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή, προβάλλοντας ολοκληρωμένα τη θέση του.
5.Αντιμετώπιση παράτυπων μεταναστών Εξετάζοντας τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας
Ασύλου και συγκεκριμένα το ποσοστό των απορριπτικών αποφάσεων, γίνεται αντιληπτό ότι
ένας μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο πρόκειται να εκπέσει σε καθεστώς μη νόμιμης
διαμονής στη χώρα. Σε ίδιο καθεστώς διαμονής βρίσκονται και οι πολίτες τρίτων χωρών που
κατείχαν κάποια άδεια διαμονής για εργασία, και λόγω της κρίσης δεν κατάφεραν να
διατηρήσουν την άδεια διαμονής τους με συνέπεια να βρεθούν χωρίς νομιμοποιητικά
έγγραφα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεδομένης της παρουσίας ενός αριθμού ατόμων χωρίς νομιμοποιητικά
έγγραφα, τι είδους πολιτικές σκοπεύετε να ασκήσετε για την συγκεκριμένη κατηγορία του
πληθυσμού που διαμένει στη χώρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πολιτική της ΕΕ και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων είναι η συνεχής και
διαχρονική χειροτέρευση της νομοθεσίας για το άσυλο και τα δικαιώματα των προσφύγων,
η καταπάτηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Γενεύης. Αυτό μάλιστα
συμβαίνει τη στιγμή που αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των ξεριζωμένων από τις εστίες
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τους λόγω του αδυσώπητου ανταγωνισμού μεταξύ ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και των
πολέμων που έχουν εξαπολύσει ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ για τον έλεγχο των ενεργειακών και
άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς τους. Αυτή είναι η αιτία για
τους χιλιάδες πρόσφυγες που η πολιτική της ΕΕ και της κυβέρνησης έχει εγκλωβίσει στα
άθλια hotpots των νησιών του Αιγαίου και σε όλη την Ελλάδα, παρόλο που θέλουν να πάνε
σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση των οικονομικών μεταναστών, με την υιοθέτηση του
μοντέλου της επιλεκτικής νομιμοποίησης μόνο εκείνων των μεταναστών που έχει ανάγκη το
κεφάλαιο για να αυξάνει ακόμη περισσότερο τα κέρδη του μέσα από την εκμετάλλευση
αλλοδαπού εργατικού δυναμικού με λιγότερα δικαιώματα. Για τους υπόλοιπους, συνειδητά
έχει επιλεγεί η πολιτική των διώξεων και των απελάσεων, η διατήρησή τους σε καθεστώς
παρανομίας, ώστε να είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εκμετάλλευση από εργοδότες,
κρατικούς μηχανισμούς, εγκληματικά κυκλώματα και φασιστικές συμμορίες.
Το ΚΚΕ δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες
σε ότι αφορά την υπεράσπιση του δικαιώματός τους για αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα στις
χώρες υποδοχής. Θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των διώξεων από αντιδραστικά
καθεστώτα είναι οι μεν, θύματα της φτώχειας οι δε. Δηλαδή, θύματα του εκμεταλλευτικού
καπιταλιστικού συστήματος και οι δύο, όπως και οι ντόπιοι εργαζόμενοι. Μέσα από τις
δυνάμεις του στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, αλλά και αυτοτελώς ως Κόμμα παλεύει για τη
μεταφορά των αιτούντων άσυλο στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, για παροχή
ασύλου σε εκείνους που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα με βάση τη Συνθήκη της Γενεύης.
Για τη νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν, εργάζονται και έχουν αποκτήσει βιοτικούς
δεσμούς με τη χώρα, με την έκδοση και ανανέωση μακροχρόνιων αδειών παραμονής, με
απλές και δωρεάν διαδικασίες.
6.Μανωλάδα-Συμμόρφωση με την απόφαση του ΕΔΔΑ Στις 30 Μαρτίου 2017 το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε την Ελλάδα στην γνωστή
υπόθεση της Μανωλάδας, για παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί καταναγκαστικής εργασίας. Από την τακτική
παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης στη
Μανωλάδα Ηλείας, είναι σαφές πως παραμένει το ζητούμενο της πραγματικής
συμμόρφωσης με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι είδους μέτρα θα προβείτε για την άμεση συμμόρφωση της Πολιτείας με την
απόφαση του ΕΔΔΑ; Ποια είναι η πολιτική που σχεδιάζεται για την αποτροπή παρόμοιων
φαινομένων στο μέλλον;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλες οι κυβερνήσεις, οι τοπικοί δήμαρχοι και περιφερειάρχες κλείνουν τα μάτια
για το τι συμβαίνει στη Μανωλάδα, για την ασυδοσία των μεγαλοφραουλάδων, για τις
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συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς που παραπέμπουν στο Μεσαίωνα, τα πενιχρά μεροκάματα
παρόλη την επίπονη, συνεχή και ανθυγιεινή εργασία μέσα στα θερμοκήπια, τις άθλιες
συνθήκες διαβίωσης μέσα σε παραπήγματα χωρίς στοιχειώδεις υποδομές υγιεινής και
ξεκούρασης, την ασυδοσία της εργοδοσίας με εκβιασμούς, απειλές, τους ξυλοδαρμούς,
ακόμη και τη χρήση όπλων αν τολμήσουν και διαμαρτυρηθούν, όπως έγινε το 2013.
Όλα αυτά τα χρόνια, το Κόμμα μας, τα εργατικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ βρίσκονται σταθερά
στο πλευρό των μεταναστών εργατών γης της Μανωλάδας, μέσω της έμπρακτης
αλληλεγγύης, αλλά και με μια σειρά παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, στις οποίες
συμμετέχουν οι ίδιοι οι μετανάστες. Τα βασικά αιτήματα αυτών των κινητοποιήσεων είναι:
να εξασφαλιστούν από τους τσιφλικάδες και το κράτος χώροι διαμονής που να καλύπτουν
τις ανάγκες της ασφαλούς και υγιεινής διαβίωσης. Αυξήσεις στα μεροκάματα, κανείς
ανασφάλιστος, κανείς χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, μέτρα προστασίας για την υγεία
και την ασφάλεια στο χώρο δουλειάς, τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για όλα
τα παραπάνω. Να δοθούν άδειες διαμονής στους μετανάστες εργάτες γης.
Πρόσφατα, τα εργατικά συνδικάτα και το ΠΑΜΕ, μετά τον εμπρησμό του πρόχειρου
καταυλισμού των μεταναστών, όπου κάηκαν χρήματα, έγγραφα και προσωπικά είδη, έκαναν
μια σειρά κινητοποιήσεων στο υπουργείο Εργασίας για τη γρήγορη έκδοση των προσωπικών
τους εγγράφων και την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας. Η υπουργός Εργασίας,
όπως και όλη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μόνο στα λόγια ξέρει να «πουλάει» ευαισθησία και
κατανόηση προς τους μετανάστες. Στην πράξη, αθέτησε πλήρως τις υποσχέσεις, δεν
καταβλήθηκε καμία οικονομική βοήθεια, δεν πάρθηκε κανένα μέτρο βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας και ζωής.
Το ΚΚΕ θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, να διεκδικεί
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ζωής με δικαιώματα για τους εργάτες γης της
Μανωλάδας και κάθε «Μανωλάδας», να παλεύει για την οργάνωση των μεταναστών
εργατών γης, για τον κοινό αγώνα Ελλήνων και Μεταναστών εργαζομένων.
7.Αδήλωτη εργασία Σε μερικούς κλάδους εργασίας η αδήλωτη απασχόληση των μεταναστών
έχει κεντρικό ρόλο και συγκεκριμένα σε αυτούς που ευνοούν την αύξηση της παραοικονομίας
και την εκτεταμένη ζήτηση ανειδίκευτης εργασίας. Τομείς όπως είναι οι κατασκευές, οι
μικρομεσαίες βιοτεχνίες (ενδύματα), η συντήρηση και επισκευή κατοικιών, η γεωργία και η
κτηνοτροφία, η φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών, η οικιακή εργασία (ειδικά η άτυπη
εργασία μέσω γραφείων εύρεσης εργασίας με συχνά με παράνομη παρακράτηση χρημάτων),
καθαριότητα (με μεταφορά εργαζομένων σε πολλαπλούς εργοδότες), ο τουρισμός καθώς και
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ο επισιτισμός. Λόγω του καθεστώτος διαμονής τους το οποίο μπορεί να είναι επισφαλές, οι
μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι με κίνδυνο να βρεθούν εκτεθειμένοι σε άθλιες
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, χαμηλές αμοιβές και ανασφάλιστη εργασία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είδους νομοθετικές προσεγγίσεις θα υιοθετούσατε για να αντιμετωπίσετε την
αδήλωτη εργασία; Πώς θα διασφαλίσετε την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και
των απαιτούμενων μηχανισμών ελέγχων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η λεγόμενη αδήλωτη εργασία μπορεί να έχει μεγάλη διάδοση σε κλάδους όπου
εργάζονται πολλοί μετανάστες, δεν αφορά όμως μόνο τους μετανάστες, αφορά και τους
ντόπιους εργαζόμενους. Είναι συνειδητή επιλογή του αστικού, αντεργατικού κράτους και
των κυβερνήσεων να αφήνουν ανέγγιχτη την αδήλωτη εργασία, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα
μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Κι όταν μιλούν για την αντιμετώπισή της, εννοούν να
κυνηγάνε τη γριούλα στη Θεσσαλονίκη που πουλούσε τις κάλτσες που έπλεκε ή τη
μετανάστρια αποκλειστική νοσοκόμα που έχασε τη ζωή της πηδώντας από το παράθυρο στο
νοσοκομείο της Νίκαιας γιατί δεν είχε τα κατάλληλα χαρτιά για τη δουλειά που έκανε,
παρόλο που έμενε 25 χρόνια στην Ελλάδα.
Αν ήθελαν πραγματικά να αντιμετωπίσουν την αδήλωτη εργασία θα ενίσχυαν το Σώμα
Επιθεωρητών Εργασίας, όπου σήμερα υπάρχουν 250 μόνο επιθεωρητές για να ελέγξουν
300.000 επιχειρήσεις, δηλαδή χρειάζονται 13-14 χρόνα για να κάνουν ένα και μόνο έλεγχο!
Ειδικά για τους μετανάστες, είναι συνειδητή επιλογή της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων,
που συνέχισε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να διατηρούν ένα μεγάλο τμήμα των μεταναστών σε
καθεστώς παρανομίας ή ημιπαρανομίας, χωρίς άδειες διαμονής ή με ληγμένες άδειες, με
εξωπραγματικές προϋποθέσεις νομιμοποίησής τους, με παράβολα, πρόστιμα και
διαλυμένες κρατικές υπηρεσίες εξέτασης των αιτημάτων τους, ώστε να είναι περισσότερο
ευάλωτοι στην εκμετάλλευση.
Η προοπτική βρίσκεται στην οργάνωση των μεταναστών στα συνδικάτα τους, στην κοινή
πάλη Ελλήνων και Μεταναστών εργατών για τη διεκδίκηση λύσεων τόσο για τα ειδικά
προβλήματων των μεταναστών – όπως είναι η νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν κι
εργάζονται στην Ελλάδα με έκδοση μακροχρόνιων αδειών διαμονής, χωρίς παράβολα,
πρόστιμα και εξοντωτικές προθεσμίες, η απόκτηση ισότιμων εργατικών, κοινωνικών και
δημοκρατικών δικαιωμάτων – όσο και τα προβλήματα που ταλανίζουν όλη την εργατική τάξη
και τα λαϊκά στρώματα. Η διεκδίκηση ισότιμων δικαιωμάτων για τους μετανάστες δεν πρέπει
να οδηγεί στην εξίσωση προς τα κάτω και το συμβιβασμό με τα λίγα, αλλά κοινή διεκδίκηση
μιας ζωής με δικαιώματα που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων που
είναι και οι παραγωγοί του πλούτου της χώρας μας και κάθε χώρας.
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8.Ίση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση και στην πρόνοια Με βάση την κείμενη
νομοθεσία (ν.4387/2016), όσοι αδυνατούν να αποδείξουν 40 χρόνια μόνιμης διαμονής στην
Ελλάδα λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη με αναλογία 1/40, για κάθε έτος που λείπει. Αυτό
είναι ένα ζήτημα που αφορά μετανάστες, Έλληνες ομογενείς αλλά και Έλληνες πολίτες με
μεταναστευτική καταγωγή, καθώς για όλους αυτούς η μόνιμη διαμονή προσμετράται στη
βάση των αδειών διαμονής που είχαν στη χώρα. Ως γνωστόν, η πρώτη συντονισμένη
διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών ξεκίνησε το 1998 (σύμφωνα με τα Π Δ358/1997
και 359/1997). Συνεπώς για τις προαναφερθείσες ομάδες πληθυσμού μειώνεται κατά το
ήμισυ, η ήδη χαμηλή εθνική σύνταξη ακόμα και εάν έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα
ένσημα. Αναφορικά με την πρόνοια, ένα παράδειγμα για την άνιση μεταχείριση των
μεταναστών είναι το γεγονός ότι λόγω των προϋποθέσεων, μακροχρόνια διαμένοντες
(κάτοχοι δεκαετούς άδειας ή και δεύτερη γενιά) με αναπηρία είτε στερούνται των ανάλογων
επιδομάτων είτε υποχρεούνται να αλλάξουν το καθεστώς διαμονής τους με άδειες διαμονής
μικρότερης διάρκειας και χωρίς δικαίωμα στην εργασία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι μέτρα θα πάρετε είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση, για την ισότιμη
μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση και στην πρόνοια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εδώ και χρόνια, η κατεύθυνση των μονοπωλιακών ομίλων, της ΕΕ και των
ελληνικών κυβερνήσεων είναι η κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Ο
σφαγιασμός της κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων, του ΕΚΑΣ, της πρόνοιας πέρασε στη
χώρα μας μέσα από τα Μνημόνια και τους αλλεπάλληλους αντιασφαλιστικούς νόμους, με
αποκορύφωμα τους νόμους Κατρούγκαλου και Αχτσιόγλου. Οι συνταξιούχοι είδαν τις
συντάξεις τους να μειώνονται κατακόρυφα, τις επικουρικές συντάξεις να εξαφανίζονται, να
ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είδαν να
περικόπτονται τα αναπηρικά επιδόματα και οι συντάξεις, να σφαγιάζονται τα δικαιώματά
τους μέσα από τα σφαγεία των ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Για τους μετανάστες και πρόσφυγες εργαζόμενους και αναπήρους έχουν διαχρονικά
θεσπιστεί ακόμη περισσότερες απαράδεκτες διακρίσεις και περικοπές, τη στιγμή μάλιστα
που ένας μεγάλος αριθμός εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων αφορά μετανάστες
εργάτες.
Το ΚΚΕ με προτάσεις νόμου και τροπολογίες έχει ζητήσει την κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων, αύξηση των συντάξεων, μείωση των εισφορών των εργαζόμενων
για τη σύνταξη, κατάργηση κάθε εισφοράς για υγεία και πρόνοια. Κατάργηση των
διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών, δυνατότητα μεταφοράς των ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους στις χώρες καταγωγής τους, με την υπογραφή των
σχετικών διακρατικών συμφωνιών.
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Οι κομμουνιστές δίνουν όλες τους τις δυνάμεις μέσα από τα συνδικάτα και τους μαζικούς
φορείς, τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων για να ανατραπεί η επίθεση στην
κοινωνική ασφάλιση.
Το επόμενο διάστημα, η επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια θα κλιμακωθεί.
Έλληνες και Μετανάστες εργαζόμενοι, ανάπηροι και συνταξιούχοι, οι νέοι πρέπει ενωμένοι
να δυναμώσουμε τον αγώνα μας μέσα από τα συνδικάτα για την κατάργηση κάθε διάκρισης
σε βάρος των μεταναστών, αλλά και συνολικά
για την κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων.
9.Στέγαση-Στρατηγική ένταξης Με την απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής με αριθ. 6382/2019 τέθηκαν σε ισχύ οι χρονικοί περιορισμοί στη στέγαση και στα
επιδόματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ανάλογα με την ημερομηνία απόκτησης της
προσφυγικής ιδιότητας, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες που θα ευνοήσουν
την αυτονομία τους. Η συγκεκριμένη κίνηση, καθώς και η έλλειψη εθνικής στρατηγικής για
την ένταξη (καθώς δεν έχει δημοσιευτεί σε τελική μορφή) θέτει εν αμφιβόλω την ασφαλή
διαβίωση και ένταξη της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην ελληνική κοινωνία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι είδους ενέργειες θα προβείτε για να διασφαλίσετε την θεσμική προστασία
τέτοιου είδους ευάλωτων πληθυσμών μέσω της παροχή ενός κατάλληλου οικονομικού,
προνοιακού και υποστηρικτικού πλαισίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο τους
πρόσφυγες που φιλοξενούνται στις δομές και καταργούν το χρηματικό βοήθημα για την
αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, η παροχή ασύλου από ευχή έγινε κατάρα. Πρόκειται για
απαράδεκτη και ανάλγητη ενέργεια, συνέπεια του εγκλωβισμού στην Ελλάδα που έχει
συνυπογράψει και εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την οποία το Κόμμα μας έχει καταγγείλει
και έχει ζητήσει τη στέγαση των προσφύγων σε διαμερίσματα και την εφαρμογή πολιτικών
ένταξης στην εργασία με δικαιώματα και στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή, με πρώτη και κύρια
προϋπόθεση την οργανωμένη από το κράτος καθολική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Επιπλέον, το περίφημο πρόγραμμα στέγασης αναγνωρισμένων προσφύγων που είναι ακόμη
στα χαρτιά, στο βαθμό που θα μπει σε εφαρμογή, προβλέπει 6μηνη μόνο φιλοξενία σε
διαμερίσματα και στη συνέχεια θα πρέπει να πάρουν το δρόμο της αναζήτησης των
επιδομάτων πτωχοκομείου, με τα οποία η κυβέρνηση φιλοδωρεί και τον ντόπιο πληθυσμό
(επίδομα στέγασης, προνοιακά επιδόματα κ.λπ.). Μόνο που οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν
την ελληνική γλώσσα, γιατί κανένα καθολικό και οργανωμένο από το κράτος πρόγραμμα
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας δεν έγινε ούτε στους πρόσφυγες ούτε στους μετανάστες.
Επιπλέον, δεν έχουν το οικογενειακό περιβάλλον, χάρη στο οποίο καταφέρνουν να
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«φυτοζωούν» τα λαϊκά νοικοκυριά των Ελλήνων που πλήττονται από την κρίση και τις
πολιτικές του κεφαλαίου.
10.Εκπαίδευση Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, κάθε παιδί που βρίσκεται στη χώρα έχει
δικαίωμα πρόσβασης στη σχολική εκπαίδευση ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος στο οποίο
υπάγονται οι γονείς του. Σύμφωνα με την εκτίμηση της UNICEF, έως και τα τέλη Απριλίου
2019, 28.500 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονταν στην Ελλάδα. Παρά τις
προσπάθειες των αρμόδιων φορέων για την διευκόλυνση της ένταξης τους, η πρόσβαση στην
εκπαίδευση για ένα μεγάλο αριθμό των παιδιών αυτών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα διασφαλίσετε την εγγραφή στα σχολεία όλων των παιδιών προσφύγων
και μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα; Τι μέτρα θα πάρετε για την πρόληψη της
σχολικής διαρροής των παιδιών αυτών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι κυβερνητικοί χειρισμοί για το ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφύγων δεν
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ένταξη των παιδιών στο δημόσιο
εκπαιδευτικό σύστημα, διαμορφώνουν όρους γκετοποίησης τόσο στα διαπολιτισμικά όσο
και σε άλλα σχολεία ειδικά σε συνοικίες (π.χ. της Αθήνας) που η συντριπτική πλειοψηφία
είναι μετανάστες μαθητές.
Η δημιουργία των ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων), δηλαδή οι
απογευματινές τάξεις για τα παιδιά των προσφύγων που φιλοξενούνται στις δομές δε
συνοδεύτηκε με την έγκαιρη πρόσληψη όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού,
των διερμηνέων, ούτε με την τροφοδότηση με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που να
ταιριάζουν στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών.
Η μετάβαση από το όποιο πρόγραμμα απογευματινών τάξεων (ΔΥΕΠ) εφαρμόστηκε στα
πρωινά σχολεία, δηλαδή μαζί με όλα τα άλλα παιδιά, που πρέπει να είναι και ο πραγματικός
στόχος της πολιτικής για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, δεν συνοδεύτηκε με τη
δημιουργία των απαραίτητων τμημάτων ένταξης στα πρωινά σχολεία, με την πρόσληψη του
αναγκαίου εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού, με τη δημιουργία στοιχειωδών
υποδομών και ειδικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Ανάλογα σοβαρά προβλήματα υπάρχουν
και στα ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα τα παιδιά προσφύγων να εγκαταλείπουν τη φοίτηση.
Η πρόσβαση των παιδιών των προσφύγων που παραμένουν διπλά εγκλωβισμένα στα
hotspots των νησιών έγινε πολύ αργά, μόλις πέρυσι, γεγονός που τροφοδότησε τις
ρατσιστικές και ξενοφοβικές αντιδράσεις.
Το Κόμμα μας στήριξε και στηρίζει την καθολική πρόσβαση των προσφυγόπουλων στη
δημόσια εκπαίδευση, με ευθύνη του κράτους και όχι των ΜΚΟ, με τη λήψη όλων των
απαραίτητων ειδικών μέτρων και την εξασφάλιση των υποδομών ώστε να είναι ουσιαστική
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η εκπαίδευσή τους και να αντιμετωπιστεί η σχολική διαρροή. Επίσης, θεωρούμε σημαντική
και την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας μέσα από το δημόσια σύστημα εκπαίδευσης.
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