
Iniciativa za transnacionalno povezovanje migrantov poziva vse migrante, begunce, prosilce 
za azil, kolektive in podporne skupine na demonstracijo po vsej Evropi in širše. 

Demonstracija bo potekala dne 17. oktobra, na dan, ko je planiran shod na stotine tisoč migrantov 
in ljudi brez dokumentov, ki za ta namen pridejo v Pariz iz cele Francije. 

ZDA stresajo protesti, stavke in izgredi proti sistemskemu rasizmu in policijskemu nasilju, ki 
ogrožata črna in nebela življenja. A tudi na naši strani Atlantika doživljamo nasilje: ko nas 
kolektivno izganjajo s push-back metodo, tako na morju kot tudi na kopnenih mejah, ko nas kot 
delavce izkoriščajo, ko nas kot ženske nadlegujejo na delovnih mestih. Ne samo znotraj Evropske 
unije, ampak zaradi Dublinske uredbe tudi zunaj EU doživljamo patriarhalno nasilje, rasizem in 
izsiljevanje z dokumenti. Ta sistem rasističnega izkoriščanja močno vpliva tudi na življenjske 
razmere migrantov in beguncev LGBT*.  

Samo transnacionalna pobuda lahko ustvari moč, ki jo potrebujemo, da naredimo temu sistemu 
konec. Tako kot v ZDA, je tudi tukaj napočil čas, da se množično odpravimo na ulice.V zadnjih 
mesecih se je povečalo število migrantskih bojev, ki izpodbijajo niz nacionalnih zakonov, EU 
politik in mednarodnih sporazumov, ki nas vežejo na meje, hierarhije in vedno slabše delovne 
pogoje. Iz tega razloga smo se začeli nadnacionalno usklajevati in povezovati, vključujoč 
migrantske organizacije iz Francije, Italije, Španije, Nemčije, Slovenije, Makedonije, Grčije, 
Turčije, Maroka in Libanona. 17. oktobra bomo šli nazaj na ulice, za svobodo gibanja, da bi razbili 
verige rasizma in eksploatacije. Prišel je čas da migranti svoja življenja vzamejo nazaj v svoje roke. 
S tem, da stopimo skupaj na nadnacionalni ravni, premagamo izoliranost lokalnih in nacionalnih 
pobud.  

Med pandemijo so bili migranti pogosto obtoženi širjenja virusa, vendar se je jasno pokazalo, da 
nekdo mora delati, in to delo je imelo osrednjo vlogo pri vzdrževanju ne zgolj delovnih procesov, 
ampak tudi porabe. Kljub temu so bili in še vedno so prisiljeni živeti v prenatrpanih taboriščih, 
čakati na azilne odločitve, lovljeni so po Balkanu in zapuščeni umirajo v Sredozemskem morju. 
Begunci in prosilci za azil še vedno kljubujejo mejam, sprejemnim sistemom in nacionalnim 
uredbam, ki reproducirajo hierarhije in izključitve. Migrantske delavke še naprej stavkajo, da bi 
zavrnile izkoriščanje, migrantske ženske pa se borijo proti moškemu nasilju znotraj in zunaj 
delovnega mesta, kot kaže primer Maročank v Španiji ali kmetijskih delavk v Savdski Arabiji, ki 
živijo v razmerah zlorabljanja in nadlegovanja. Migrantski boji izpodbijajo celoten institucionalni 
sistem, ki njihovo življenje veže na dokumente, ker njihovo človeško življenje ni in ne more biti 
zgolj en papir. 

17. oktobra želimo vse te boje okrepiti z zahtevo za brezpogojno dovoljenje za prebivanje za 
vse, veljavno po vsej Evropi, ločeno od pogodbe o zaposlitvi, dohodka, plače in statusa družine. 
Evropsko brezpogojno dovoljenje za prebivanje ni končna rešitev proti izkoriščanju migrantov, 
rasističnemu in patriarhalnemu nasilju. Vemo, da se soočamo s številnimi težavami: od 
stanovanjskega vprašanja preko slabih delovnih razmer, rasizma in revščine vse do nasilja moških. 
Toda vse te težave poslabšuje način, na katerega so naša življenje postala odvisna od dokumentov.  

Zavračamo povezavo med dokumenti, delom in dohodkom, povezavo, katere cilj je prisiliti 
priseljence, da sprejmejo kakršnekoli delovne pogoje.  S tem, da morajo migranti sprejeti slabše 
delovne pogoje pa se slabšajo delovni pogoji za vse delavce. Zavračamo način, preko katerega 



postopki za združitev družin, nadlegovanje šefov in mejni režim izpostavljajo ženske nasilju in 
zatiranju.  

Zavračamo način, na katerega se otroci migrantov štejejo za tujce v kraju, kjer so rojeni in 
odraščajo. Zavračamo nacionalne razlike, ki migrante delijo na upravičene ali neupravičene do 
azila. Evropsko brezpogojno dovoljenje za prebivanje je nekaj več kot nacionalno državljanstvo: 
je nadnacionalni zahtevek za vse, ki zavračajo zatiranje in izkoriščanje znotraj in zunaj evropskih 
meja, je svoboda gibanja in korak v nasprotju s sistemom in državami, ki izpostavljajo ljudi rasizmu 
in nasilju. To so razlogi, zakaj pozivamo vse skupine, združenja in sindikate, da se nam pridružijo 
pri organizaciji demonstracij, shodov, akcij dne 17. oktobra 2020: migrantsko delo je politična sila 
in čas je, da to postane jasno. 

 


