
Προς τους 'Έλληνες - μετανάστες και πρόσφυγες εργαζόμενους. 

 

Είμαστε μετανάστες και πρόσφυγες από το Σουδάν. Η φτώχεια και οι επεμβάσεις των 
ιμπεριαλιστών στη χώρα μας, μας ανάγκασαν να πάρουμε το δρόμο της προσφυγιάς, 
να έρθουμε στην Ελλάδα και να δουλεύουμε κάτω από σκληρές συνθήκες. 

Στις 25 Οκτωβρίου στη χώρα μας έγινε άλλο ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Αυτή η 
εξέλιξη έχει σχέση με τη διαπάλη ανάμεσα σε ισχυρά τμήματα της Σουδανικής 
αστικής τάξης, με τα ανταγωνιστικά συμφέροντα των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας κ.α., 
που όλοι τους θέλουν να εκμεταλλευτούν τον πλούτο της χώρας μας σε βάρος του 
Σουδανικού λαού. 

Το Σουδάν έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ιμπεριαλιστές και τη Σουδανική αστική 
τάξη γιατί είναι μια χώρα με μεγάλες υποδομές πετρελαίου, με λιμάνια στρατηγικής 
σημασίας για την Ερυθρά Θάλασσα, συμμετέχει στους «δρόμους Μεταξιού», στο 
μεγάλο δίκτυο υποδομών που οικοδομεί η Κίνα. 

Από την πρώτη στιγμή του στρατιωτικού πραξικοπήματος, ο Σουδανικός λαός 
κατέβηκε στους δρόμους ενάντια στο στρατιωτικό πραξικόπημα. Βρέθηκε 
αντιμέτωπος με την κρατική βία, τις συλλήψεις αμάχων και τη καταστολή, ενώ 
αρκετοί δολοφονήθηκαν. 

Σήμερα ενώνουμε τη φωνή μας με τα εκατομμύρια Σουδανών εργαζομένων που για 
άλλη μια φορά διαδηλώνουν σε όλες τις πόλεις του Σουδάν. 

Καλούμε τον εργαζόμενο λαό της Ελλάδας να καταδικάσει το στρατιωτικό 
πραξικόπημα στο Σουδάν και να εκφράσει με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη 
του στον αγώνα του Σουδανικού λαού. 

Καλούμε τους μετανάστες - πρόσφυγες από όλες τις χώρες που βρίσκονται στην 
Ελλάδα να το καταδικάσουν και αυτοί και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. 

Όλοι μαζί, Έλληνες και μετανάστες -πρόσφυγες εργάτες, να στηρίξουμε τον αγώνα 
του Σουδανικού λαού νια την ελευθερία, ενάντια στους εκμεταλλευτές του και στην 
παρέμβαση των ιμπεριαλιστών που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον πλούτο του 
Σουδάν και να τον χρησιμοποιήσουν για την κυριαρχία τους στην περιοχή. Να 
απαιτήσουμε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, την κατάργηση 
της κήρυξης έκτακτης ανάγκης και όλων των αποφάσεων, τη καταδίκη των 
πραξικοπηματιών. 

Όλοι, σε κάθε χώρα, ντόπιοι και μετανάστες, να παλέψουμε ενωμένοι ενάντια στον 
κοινό εχθρό, τον καπιταλισμό, που γεννά εκμετάλλευση, φτώχεια, μετανάστευση -
προσφυγιά, δικτατορίες και πολέμους. 

 

Σουδανοί μετανάστες - πρόσφυγες στην Ελλάδα. 


