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Το φαινόμενο του ρατσισμού δεν είναι παρά το 
ιδεολόγημα πάνω στο οποίο στηρίζονται πρακτικές αποκλεισμού 
και κυριαρχίας (δηλ. καταπίεσης και εκμετάλλευσης ) μιας 
ομάδας ανθρώπων εις βάρος κάποιας άλλης και το οποίο μπορεί 
να αναφέρεται είτε στην ανωτερότητα της μιας ομάδας έναντι της 
άλλης (φυλετική, πολιτισμική, κοινωνική), είτε στην 
περιφρούρηση και την με κάθε τρόπο διαφύλαξη της αμιγούς της 
σύστασης και καθαρότητας απέναντι στον “άλλο”, το 
“διαφορετικό”, τον ξένο, είτε σ'ένα συνδυασμό των παραπάνω. Ο 
ρατσισμός δεν είναι κάτι το έμφυτο στον άνθρωπο, αλλά 
αποτελεί προϊόν κοινωνικών συνθηκών και οι αρχές του δεν 
μπορούν παρά να αναζητηθούν στη δημιουργία ιεραρχικών 
μορφών κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή στην περίοδο κατά την 
οποία η κοινωνία (ως αποτέλεσμα ιστορικών, κοινωνικών και 
ταξικών διεργασιών) χωρίστηκε σε εκμεταλλευτές και 
εκμεταλλευόμενους και η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων πέρασε 
στο παρελθόν. 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του '90 όπου οι μετανάστες 
άρχισαν να καταφθάνουν μαζικά στον “ελληνικό παράδεισο”, οι 
συνθήκες διαβίωσής τους ήταν άθλιες καθώς το κράτος τους 
φυλάκιζε, προχωρούσε σε απελάσεις και τους μάντρωνε σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης που λειτουργούσαν και ως κέντρα 
δουλεμπορίου. Δούλευαν κυρίως σε χωράφια, οικοδομές, 
μικροβιοτεχνίες, σε μπαρ και ως εσωτερικές βοηθοί (κυρίως οι 
μετανάστριες) κ.τ.λ.. Τα ντόπια αφεντικά (μικρά-μεγάλα) 
συμμετείχαν ενεργά στην εκμετάλλευση των μεταναστών 
ικανοποιώντας έτσι τα συμφέροντά τους, χάρη στην φθηνή 
εργασία των μεταναστών, ενώ τους αντιμετώπιζαν αρνητικά 
αρκετοί που ουσιαστικά δεν είχαν άμεσα υλικά συμφέροντα 
λόγω της κρατικής προπαγάνδας, άσχετα με τον τρόπο που αυτή 
εμφανιζόταν. 

Ο ρατσισμός είναι άλλο ένα όπλο της κυριαρχίας για τη διαιώνιση της εκμεταλλευτικής δόμησης 
της κοινωνίας και παράγεται από το κράτος και τα κάθε είδους αφεντικά, δηλαδή αυτούς που έχουν  
υλικά συμφέροντα να διαφυλάξουν. Η εθνική ομοψυχία αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την 
παραγωγή ρατσισμού και ταυτόχρονα τονώνεται απ ' αυτόν. Το ιδεολόγημα του ρατσισμού αποσκοπεί 
τόσο στο διαχωρισμό των “ντόπιων” και “ξένων” εκμεταλλευομένων και γενικότερα στην επικράτηση 
των εθνικών διαχωρισμών εις βάρος της ταξικής συνείδησης, γεγονός που συμβάλει στην υποτίμηση της 
εργατικής δύναμης των μεταναστών και στην εμπέδωση χειρότερων εργασιακών όρων πάνω τους, για το 
ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα “ντόπιων και “ξένων” εργατών από το κράτος και τ'αφεντικά. Επίσης 
συμβάλλει στην περιθωριοποίηση των μεταναστών από την υπόλοιπη κοινωνία έτσι ώστε να 
αισθάνονται μόνοι τους και να είναι φοβισμένοι γεγονός που τους οδηγεί σε καθεστώς ομηρίας, αφού 
από τη μια ξέρουν πως εάν αντισταθούν δεν θα έχουν την βοήθεια κομματιών της κοινωνίας και από την 
άλλη αντιμετωπίζουν καθημερινά τον φόβο της απέλασης, των ξυλοδαρμών και των δολοφονιών.  

Σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια του ρατσισμού παίζουν διάφοροι μηχανισμοί όπως τα Μ.Μ.Ε, 
εγληματοποιώντας τους μετανάστες χωρίς φυσικά να αναφέρονται στο καθημερινό έγκλημα της 
εκμετάλλευσής τους. Επιχειρήματα του τύπου “οι μετανάστες ευθύνονται για την ανεργία”(γεγονός που 
είναι εντελώς ανυπόστατο αφού ως γνωστόν η ανεργία είναι σύμφυτη στον καπιταλισμό και βασικό όπλο 
των αφεντικών για την πειθάρχηση των εργατών) και “ρίχνουν τα μεροκάματα” ( επίσης ανυπόστατο 
καθώς αυτό οφείλεται στην υποχώρηση των συλλογικών διεκδικήσεων και την επακόλουθη 
εξατομίκευση στους χώρους δουλειάς και όχι μόνο) ουσιαστικά διευκολύνουν τους εξουσιαστικούς 



σχεδιασμούς. 
Επειδή η συναίνεση ή και η αδιαφορία απέναντι στα ρατσιστικά φαινόμενα διευκολύνουν άθλιες 

ενέργειες όπως ξυλοδαρμούς και δολοφονίες μεταναστών από μπάτσους και φασιστοειδή, θεωρούμε  
αναγκαίο να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους μετανάστες. Η αλληλεγγύη μας δεν είναι 
φιλανθρωπία καθώς δεν εμπεριέχει αισθήματα οίκτου και λύπησης αλλά οργής για την καταπίεση και 
εκμετάλλευση που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες μετανάστες και στρέφεται ενάντια στις ίδιες τις αιτίες 
που αναγκάζουν κάποιους ανθρώπους να γίνονται μετανάστες που δεν είναι άλλες  από το κράτος, το 
κεφάλαιο και τους λακέδες του.   
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