Αλληλεγγύη στην φυλακισμένη μετανάστρια Σαναά Τάλεμπ.
Η Σαναά Τάλεμπ, μετανάστρια από το Μαρόκο, αφού έζησε και δούλευε επί 5
χρόνια στην Ελλάδα, συνελήφθη τον Απρίλη 2015 ως «παράνομη» και από τότε
βρίσκεται φυλακισμένη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ελληνικού, μαζί με
εκατοντάδες άλλες μετανάστριες. Τον Οκτώβριο 2015 άρχισε αποχή συσσιτίου
διαμαρτυρόμενη για την τρίμηνη παράταση της κράτησής της και λίγες μέρες
αργότερα η αστυνομία με την βία την οδήγησε στο αεροδρόμιο των Σπάτων για
απέλαση. Εκείνη αντιστάθηκε, οι μπάτσοι την χτύπησαν, ο πιλότος της πτήσης
αρνήθηκε να την μεταφέρει αιμόφυρτη και με σκισμένα ρούχα στο αεροπλάνο κι
έτσι οι μπάτσοι αναγκάστηκαν να την γυρίσουν πίσω στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Ελληνικού. Εκεί συνέχισε να αγωνίζεται για την ελευθερία της,
πραγματοποιώντας νέα αποχή συσσιτίου και απεργία πείνας μαζί με άλλες
φυλακισμένες μετανάστριες. Στις αρχές Γενάρη 2016, για δεύτερη φορά
παρατάθηκε καταχρηστικά ο εγκλεισμός της στο στρατόπεδο συγκέντρωσης για 3
ακόμα μήνες και την Τρίτη 26 Γενάρη δικάζεται με τις κατηγορίες της αντίστασης,
της απείθειας και της καταστροφής περιπολικού !
Όπως είπε η ίδια, την χτύπησαν, την τράβηξαν από τα μαλλιά, της έκλεισαν το
στόμα με το χέρι. Κι όλα αυτά ενώ ήταν δεμένη χειροπόδαρα. Μια γυναίκα
μετανάστρια, δεμένη με χειροπέδες, δήθεν "αντιστάθηκε" με βία απέναντι σε
πάνοπλους αστυνομικούς και προκάλεσε ζημιές στο περιπολικό τους. Πολύ
βολικό παραμύθι για να παρατείνουν την φυλάκισή της… Η Σαναά Τάλεμπ
συμπυκνώνει όλη την αντιμεταναστευτική πολιτική της «για πρώτη φορά
αριστεράς». Η σθεναρή της θέση απέναντι στην μεθόδευση βίαιης απέλασής της
είναι : «Αν χρειαστεί να διαλέξω ανάμεσα στην απέλαση και τον θάνατο, διαλέγω
τον θάνατο"
Διατήρηση του φράχτη του αίσχους στον Έβρο, διατήρηση και εκσυγχρονισμός
των στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών, μαζικές απελάσεις τους,
επικυριαρχία της Frontex, δάκρυα πάνω από πνιγμένους στα νησιά του Αιγαίου
για επικοινωνιακό άλλοθι, η Σαναά στη φυλακή.
Αν η ζωή της ήταν ταινία με ηθοποιό μια έγκυο γυναίκα, χωρις γάμο στο μαρόκο,
μετανάστρια στην ελλάδα, απεργό πείνας στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του
Ελληνικού, τσακισμένη στο ξύλο από τους μπάτσους στην πόρτα του
αεροπλάνου, οι συριζαίοι που τώρα την δικάζουν, θα κλαίγανε από συγκίνηση.
Η Σαναά είναι μια από εμας και δεν είναι μόνη της. Ο δίκαιος αγώνας της για
ελευθερία είναι και δικός μας αγώνας. Αγώνας ενάντια στο κράτος έκτακτης
ανάγκης, που χτίσανε γύρω μας, τόσο οι παλιότερες «ακροδεξιές» όσο και η
τωρινή «αριστερή» κυβέρνηση των μνημονίων, της καταστολής, της κοινωνικής
εξαθλίωσης και των στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση της Σαναά Τάλεμπ και όλων των
κρατούμενων μεταναστών/στριών και την παύση κάθε δίωξης εναντίον της.

Καλούμε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης - μικροφωνική, την Τρίτη 26/1, στις
10.00πμ, στην πλ. Ελευθερίας.
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