március 1., 2011
Transznacionális Migránssztrájk
Március 1-jén a világ minden táján a bevándorlók kiállnak és szerveződnek a társadalmi
kirekesztés, a diszkrimináció és a rasszizmus ellen. A mozgalom az USA-ban indult el a egy
migránssztrájk és bojkott nappal 2006-ban. Azóta tüntetések a világ különböző részeire is
átterjedtek. Ebben az évben is,a világ leggazdagabb országaiban dolgozó alkalmazottak
abbahagyják a munkát, a közvetlen üzemi szervezkedésbe vagy másfajta tiltakozásba
kezdenek. Ausztriában szeretnénk megteremteni egy olyan széles körű mozgalom alapját, mely a
bevándorlópolitikában radikális változást kezdeményez.
Munkavállalóként, diákokként és a tanárokként, menekültekként, rokonokként, orvosokként és a
szexiparban dolgozókként, dokumentumokkal nem rendelkező migránsokként, au pairként,
szakemberekként és gondozókként jöttünk ide. Már évek óta, sőt néha generációk óta élünk itt. Mi
itt vagyunk, az óvodákban, az iskolákban,a kórházakban és az otthonokban, az építési és a termelési
helyszíneken, az egyetemeken, a magánházaknál, a bordélyokban, a szupermarketekben és az
irodákban. Köztünk megtalálható mindenfajta nemű és a szexuális orientációjú ember, hiszünk
különböző vallásokban és ideológiákban, különböző korcsoportokba és társadalmi rétegekbe
tartozunk. Sokfajta háttérrel rendelkezünk, néha ragaszkodunk az etnikai származásunkhoz, néha
lemondunk rólunk. Mi élünk itt és ott is. Mi nem vágyunk se egy régi, se egy új hazára. A határok
túl szűkösek számunkra. Nem férünk a határokba bele, és azok sem illenek bele az életünkbe.
Harcolunk a mindennapi rasszizmus és zaklatás ellen, az alacsony fizetés, a saját és gyermekeink
ellehetetlenítése és zsákutcába terelt karrierje ellen. Kiállunk a diszkriminatív oktatási és jóléti
rendszer ellen, a politikai pártok hozzá nemértése és a rendőri brutalitás ellen. Küzdünk az
állampolgári és szociális jogoktól való megfosztás ellen, mely egy olyan stratégia, amely belőlünk
egy mindig rendelkezésre álló és kihasználható olcsó munkaerőt képez.
Elegünk van a rasszista válaszokból. Mi itt maradunk. A várakozás helyett most a sorsunkat a saját
kezünkbe vesszük. Már sok csatát vívtunk meg, tudjuk mit jelent kirekesztve lenni. Szolidárisak
vagyunk és radikális változást akarunk.
Bárhol élünk és dolgozunk, mindannyiunkat egyenlő jogok és jó,igazságos életkörülmények
illetnek meg!
Március 1. a mozgósítás, az irritáció, a felszólalás és a sztrájk napja lesz. Hívunk mindenkit
identitásától és etnicitásától függetlenül illetve azokat átlépve, hogy csatlakozzanak ehhez a
tiltakozáshoz, és a rasszizmus elleni sztrájkhoz. Használjuk fel ezt a napot arra, hogy a
különbségeinket összekapcsoljuk ahhoz,hogy egy új közös, új nyelvet találjunk. Véget vetünk
közötti a Mi és Ti közti megosztásnak. Mi, mindannyian vagyunk a jövő!
Velünk együtt - a rasszizmus, a diszkrimináció és a kirekesztés ellen!
Velünk együtt - az egyenlő jogokért és azonos jogokért mindenkinek!
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