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ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση υπηρεσιών 
υγείας, παιδείας, ασφάλισης, ενέργειας κτλ 

 ανασφάλιστη εργασία 

σύνταξη στα 67 

 πλήρη-μόνιμη και σταθερή δουλειά, με εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα, 
ελεύθερο δημιουργικό χρόνο. 

 σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες και στα 60 για τους άντρες, 
 κατάργηση όλων των δουλεμπορικών γραφείων, των «συμβούλων μετανάστευσης» 

και κάθε είδους μεσαζόντων που εκμεταλλεύονται τους νέους μετανάστες. 
 φτηνή λαϊκή στέγη,  
 αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, πρόνοια χωρίς καμιά επιχειρηματική 

δράση. 
 ένα ενιαίο, δημόσιο, αποκλειστικά δωρεάν, εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα 

παρέχει ταυτόχρονα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, εθίμων και 
παραδόσεων της χώρας μας με ευθύνη του ελληνικού υπουργείου παιδείας, 
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να συνεχίσει τη ζωή του είτε 
παραμείνει στη Σουηδία, είτε στην Ελλάδα, 

 σεβασμό των πολιτιστικών παραδόσεων και της ταυτότητας των μεταναστών, των 
εκλογικών μας δικαιωμάτων 

Αγωνιστική Συσπείρωση Μεταναστών 
Σουηδίας 

epitropi.agonasouidias@gmail.com 

Χιλιάδες νέοι, ειδικευμένοι ή ανειδίκευτοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, άνεργοι 
μεταναστεύουν ξανά από την Ελλάδα στη Σουηδία, για μια καλύτερη ζωή και αξιοπρεπή 
εργασία. Mε χρέος ή χωρίς, με μνημόνιο ή όχι, ίδιος ο καπιταλισμός τόσο σε περιόδους 
ανάπτυξης όσο και κρίσης, παρόμοιες και οι πολιτικές μεταξύ όλων των κρατών της ΕΕ, 
που φορτώνουν το κόστος της κρίσης στους εργαζόμενους, στηρίζοντας την προσπάθεια 
του κεφαλαίου να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές του και να αυξήσει τα κέρδη του.  

 

Εναντιωνόμαστε στη βαρβαρότητα που 
επιβάλει η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – 

ΔΗΜΑΡ αλλά και όλα τα κόμματα που 
στηρίζουν την ΕΕ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Παραμερίζουμε αυτά τα  κόμματα και τις  
παρατάξεις τους  που μας λένε ότι 

«διεκδίκησαν», αλλά «δεν υπάρχουν 
λεφτά» για τους εργαζομένους, που μας 
λένε να αποδεχτούμε την εξαθλίωση στο 

όνομα του «εφικτού» ή της «πατρίδας που 
αιμορραγεί», που δεν παλεύουν  με 

αγώνες στους χώρους εργασίας και στις 
γειτονιές , αλλά μόνο με νομικούς όρους.  

Γινόμαστε μέλη στα σωματεία, 
αγωνιζόμαστε μαζί με τους άλλους 

εργαζομένους, Σουηδούς και μετανάστες 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του ταξικού 

εργατικού κινήματος και στη Σουηδία. 

 Χρηματοδότηση από το σουηδικό και το ελληνικό κράτος για την εκμάθηση της 
σουηδικής γλώσσας στους νέους μετανάστες και για τη διοργάνωση άλλων 
μαθημάτων. 

 Nα γίνουν αμέσως αποσπάσεις και άλλων δασκάλων και καθηγητών καθώς και 
νέες προσλήψεις στα σχολεία ελευθέρου χρόνου. Να επαναλειτουργήσουν όλα τα 
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας της μητρικής 
γλώσσας στο σουηδικό σχολείο. 

 Χρηματοδότηση από το σουηδικό και το ελληνικό κράτος πλήρους θέσεως 
εργασίας στα πλαίσια της κοινότητας για συμβουλευτική και πρακτική βοήθεια 
στους νέους μετανάστες. 

 

 Συντονιζόμαστε, ενημερωνόμαστε για τα δικαιώματα μας, μοιραζόμαστε τις 
εμπειρίες μας. 

 Στηρίζουμε πρακτικά τους νέους μετανάστες στα πρώτα τους βήματα πχ. στην 
επαφή με τις υπηρεσίες εργασίας, στην εξεύρεση στέγης, στην εκμάθηση της 
σουηδικής και ελληνικής γλώσσας, στην ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών,  

 Διεκδικούμε την υπεράσπιση μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων, συλλογικών 
συμβάσεων. 

 Οργανώνουμε κινητοποιήσεις προς την ελληνική πρεσβεία και τις σουηδικές αρχές. 
 Ελάτε σε επαφή μαζί μας να οργανώσουμε την πάλη μας! 

Μαχητική, Ταξική Αλληλεγγύη,  ΟΧΙ 
στην «ιδιωτικοποιημένη» 

αλληλεγγύη (διαφόρων επιτηδείων 
που θέλουν δήθεν να βοηθήσουν), 

όχι στην αποκομμένη από τους 
αγώνες φιλανθρωπία, όχι στην 

εξοικείωση με τη φτώχεια και την 
ελεημοσύνη, όχι στην 

υποκατάσταση της κρατικής 
ευθύνης! Όλοι για έναν και ένας 

για όλους, ώστε να μη λείψει 
κανένας από τον αγώνα! 

 

Οι διακρίσεις εις βάρος των μεταναστών στις υπηρεσίες διαχείρισης της ανεργίας και 
της φτώχειας, η άγνοια της σουηδικής γλώσσας, οι συνθήκες εργασιακής γαλέρας 
ειδικά σε κλάδους όπως αυτός του επισιτισμού και καθαριότητας, η σκληρή 
εκμετάλλευση και από Έλληνες εργοδότες, η κατάργηση της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η έλλειψη στέγης δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο 
τους νέους μετανάστες. 
  

Hornsbruksgatan 4, 2tr, T-Hornstull. Έξοδος Högalidskyrkan   


