
 

 

Ανακοίνωση  
Αγωνιστική Συσπείρωση 
Μεταναστών Σουηδίας  

(ΑΣΥΜ) 
 

Απολογισμός Δράσης 

Εμείς που συσπειρωνόμαστε στην Αγωνιστική 
Συσπείρωση Μεταναστών (ΑΣΥΜ), παλέψαμε 

για την ποιοτική αναβάθμιση της ιστορικής 
Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης (ΕΚΣ). 

 Προτείναμε, σχεδιάσαμε, δουλέψαμε 

και συνεργαστήκαμε στην κατεύθυνση 
διοργάνωσης πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 
 Στηρίξαμε ψηφίσματα ενάντια στην 

αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων 

στην Σουηδία και την Ελλάδα, ενάντια 
στον φασισμό. 

 Συμμετείχαμε σε κινητοποιήσεις 
ενάντια στα αντιλαικά μέτρα που 

παίρνονται και εδώ στη Σουηδία, να 
συνδέσουμε την πάλη μας μαζί με τους 

Σουηδούς εργαζομένους. 
 Συνεργαστήκαμε επίσης με όλους 

όσους προσφέρθηκαν ανιδιοτελώς 
στην Ελληνική Κοινότητα είτε στα 

γλέντια, είτε τους δασκάλους 
σουηδικών, είτε για την αναβάθμιση 

της διαδικτυακής προβολής της ΕΚΣ. 
 Δώσαμε με αυτές τις δυνάμεις που 

είχαμε να μαζικοποιηθεί η ΕΚΣ. 
 

Η άποψή μας 
 Γιατί, ενώ υπάρχουν όλες οι 

δυνατότητες, ενώ αυξάνεται ο πλούτος 

που παράγουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, 
χειροτερεύει η ζωή των λαϊκών 

οικογενειών σε όλες τις χώρες; 
 Γιατί δεν ικανοποιούνται οι σύγχρονες 

ανάγκες των εργαζομένων και όλο και 
περισσότεροι δυσκολεύονται να τα 

βγάλουν πέρα αντιμετωπίζοντας μια 
αβάσταχτη καθημερινή πίεση; Το 

σύστημα που ζούμε, το εκμεταλλευτικό 
σύστημα, ο καπιταλισμός, ξεζουμίζει 

την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα, κλέβει αυτό που οι ίδιοι 

παράγουν, κλέβει τον τεράστιο πλούτο 

που καρπώνονται μια χούφτα 
εκμεταλλευτές, το κεφάλαιο, οι μεγάλοι 

οικονομικοί όμιλοι. Κι αυτό ισχύει για 
όλες τις χώρες και για την 

Σκανδιναβία. Η καπιταλιστική κρίση 
που βιώνουμε δείχνει τα όρια του 

συστήματος, είναι βαθειά και 
παρατεταμένη. Οι διαχειριστές της δεν 

μπορούν να τη δαμάσουν, η 
βαρβαρότητα του συστήματος είναι 

μπροστά μας καθημερινά. Αυτό 
αντιμετωπίζουμε ως μετανάστες, που 

είμαστε αναπόσπαστο τμήμα της 
εργατικής τάξης, των λαϊκών 

στρωμάτων στις σκανδιναβικές χώρες. 
Όλοι μας, εργάτες και εργάτριες, μικροί 

αυτoαπασχολούμενοι, που ζούμε 
χρόνια στη μετανάστευση, αλλά και οι 

νέοι μετανάστες που αυξάνονται 
αναζητώντας δουλειά, είναι ανάγκη να 

κάνουμε ένα βήμα μπροστά, δίνοντας 
τη μάχη παντού, μέσα σε επιτροπές 

αγώνα, σωματεία και Κοινότητες, για 
να υπερασπίσουμε απόφασιστικά τα 

συμφέροντά μας, το μέλλον των 
παιδιών μας, να αντισταθούμε στην 

αντιλαϊκή λαίλαπα, να διεκδικήσουμε 
τα δικαιώματα μας, να ανοίξουμε έναν 

δρόμο που θα ενισχύσει την πάλη για 
αλλαγές, που θα οδηγήσουν στην 

ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 
 

Πώς βλέπουμε την Ελληνική 
Κοινότητα Στοκχόλμης 

Η ΑΣΥΜ Σουηδίας δεν βλέπει την 

Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης σαν 
μια νησίδα Ελληνισμού απομονωμένη 

από την ντόπια κοινωνία, από τις 
εξελίξεις που πλήτουν τα μέλη της και 

όχι μόνο. Δεν γίνεται να αδιαφορούμε 
όταν στην Ελλάδα βρίσκονται τα 

αδέρφια μας, οι μανάδες μας, οι 
φίλοι μας. Δεν αρκούμαστε στο να 

διοργανώνουμε γλέντια, κάνοντας ότι 
δεν ξέρουμε ή ότι δεν μας απασχολεί 

το τί συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν 
γίνεται να έχουμε μέλη, που είναι 

βιομηχανικοί εργάτες, 
εργατουπάλληλοι που δουλεύουν σε 

μεγάλους εργασιακούς χώρους ( 
νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια 

μεταφορές, κατασκευές, 
τηλεπικοινωνίες, εστιατόρια κλπ)  και 

να μην μας νοιάζει, πώς θα 
βελτιώσουμε όλοι μαζί τις συνθήκες 

εργασίας, τους μισθούς μας στη βάση 
βέβαια του βιοτικού επιπέδου της 

Σουηδίας. Δεν γίνεται να έχουμε μέλη 



 

φοιτητές και να μην μας απασχολούν 

οι περικοπές που γίνονται στην 
Παιδεία, οι εξευτιλιστικοί μισθοί που 

παίρνουν οι Έλληνες και όχι μόνο 
ερευνητές μέσα στα Πανεπιστημία. Να 

μη μας νοιάζει το γεγονός ότι οι 
φοιτητές και πολλοί νεολαίοι μένουν 

άστεγοι για πολύ καιρό και όταν 
βρίσκουν τελικά σπίτια είναι ή 

πανάκριβα ή άθλια ή και τα δύο μαζί. 
Δεν γίνεται να «κυοφορούνται» 

ραγδαίες εξελίξεις στη Σουηδία, που 
να μιλάνε για εντατικοποίηση της 

εργασίας, χαμηλότερα μεροκάματα, 
περικοπή επιδομάτων και ανέβασμα 

ορίων συνταξιοδότησης στα 69 χρόνια 
κι εμείς να «σφυρίζουμε αδιάφορα». 

Δεν γίνεται να συμμετέχουμε σε 
εθνικές επετείους έξω από το ιστορικό 

τους πλαίσιο, χωρίς να τους 
αναγνωρίζουμε τουλάχιστον το βασικό: 

ότι ο λόγος που τις θυμόμαστε είναι γι 
αυτό που μας διδάσκουν. Ότι υπήρξαν 

άνθρωποι που πάλεψαν για το δίκιο 
τους.  

Για εμάς η σιωπή είναι συνενοχή! 

 

Τι προτείνουμε 
Για την ΑΣΥΜ Σουηδίας, η Τέχνη 
αποτελεί πράξη ανατρεπτική, όχι 

φτηνιάρικη υποκουλτούρα, είναι 
αφορμή για σκέψη και όχι υπνωτικό 

χάπι, είναι διαπαιδαγώγηση και όχι 
εκτόνωση και φυγή από την 

πραγματικότητα. Όπως έχει πει ο 
ποιητής Νίκος Καρούζος:«...η κρατική 

εξουσία μισεί την ποίηση, γιατί είναι 
μια πολυτελής υπόθεση, που η 

εξουσία μάλλον θα ήθελε να μην 
υπάρχει, γιατί η κρατική εξουσία μισεί 

τους ποιητές, γιατί η ποίηση είναι η 
κορύφωση της αλήθειας μέσα στη ζωή 

και η αλήθεια δεν ευνοεί ποτέ τις 
εξουσίες... 

Προτείνουμε τα ελληνόπουλα που 

μεγαλώνουν στη Σουηδία, οι γονείς 
τους, οι νέοι Έλληνες φοιτητές και 

εργαζόμενοι, αλλά και οι Σουηδοί 
εργαζόμενοι φίλοι μας, να 

συμμετάσχουν στις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 

 Συμμετοχή στις δραστηριότητες του 
σουηδικού εργατικού κινήματος 

ενάντια στις περικοπές και τα 
προβλήματα που είναι και δικά μας 

προβλήματα. Να ενισχύσουμε την 
αλληλεγγύη στο εργατικό κίνημα της 

Ελλάδας και στις κινητοποιήσεις που 
αναπτύσσονται ενάντια στις 

κυβερνητικές πολιτικές που 

εφαρμόζονται. 
 Διεκδίκηση οικονομικής ενίσχυσης της 

Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, από 
την Ελληνική και Σουηδική κυβέρνηση 

με ταυτόχρονη αύξηση των 
εκπαιδευτικών. Ένταση του αγώνα για 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση ενταγμένη 
στο σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα 

παιδείας. 
 Διεκδίκηση αιτημάτων για τους 

μετανάστες (πχ το Ελληνικό προξενείο 
να είναι ανοιχτό και απογεύματα, 

φτηνότερες μεταφράσεις εγγράφων και 
οποιασδήποτε διεκπεραίωσης 

εγγράφων). 
 Διοργάνωση διαλέξεων Ελλήνων 

εργαζομένων, επιστημόνων, 
καλλιτεχνών, που ζουν και 

διαπρέπουν στη Σουηδία. 
 Ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, 

όπως: ποιητικές / λογοτεχνικές 
εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις 

και μουσικές εκδηλώσεις. 
 Να γίνονται σεβαστές και να 

στηρίζονται οικονομικά οι πολιτιστικές 
παραδόσεις και η ταυτότητα των 

Ελλήνων μεταναστών. Πάλη ενάντια 
στο ρατσισμό και φασισμό, που τον 

γεννάει και θρέφει το καπιταλιστικό 
σύστημα. 

 Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης για 
παιδιά και ενήλικες. 

 Συνέχιση των δωρεάν μαθήματων 
εκμάθησης Σουηδικής γλώσσας με 

οικονομική ενίσχυση από το Σουηδικό 
κράτος. 

 Προσπάθεια δημιουργίας ηλεκτρονικής 
εφημερίδας. 
 
 

 
 

 
 

 
 


