Η Sanaa Ta
aleb μοιάζζει με εμά
άς.
Είναι μια από εμάς.
ε
Αγω
ωνίζεται και
κ για λο
ογαριασμό
ό μας.
Η 33χρονη Sanaa Tale
eb κατάγετα
αι από το Μα
αρόκο, ζει στην
σ
Ελλάδα
α εδώ και 5 χρόνια καιι εργαζότανν
σε μαγαζί του κέντρο
ου της Αθήννας. Στις 4 Απριλίου 2015
2
συνελήφθη επειδ
δή δεν είχε χαρτιά καιι
οδηγήθηκε στο κέντρο
ο κράτησης του Ελληνιικού (Αθήνα
α) όπου κρα
ατούνται δεκάδες άλλεες γυναίκες,
όλες μετανάστριες χωρ
ρίς χαρτιά.
Ενώ πλησία
αζε η συμπλ
λήρωση των 6 μηνών μετά τους οποίους
ο
σύμ
μφωνα με ττις εξαγγελίες της νέαςς
κυβέρνησης του σύριζζα, δεν θα επιτρεπόταν η συνέχιση της διοικηττικής κράτησ
σης μετανασ
στών για τη
η
μη κατοχή των νομιμο
οποιητικών εγγράφων, η Sanaa εν
νημερώθηκεε για την πα
αράταση της κράτησήςς
της για άλλ
λους 3 μήνεες. Μαζί με μία
μ ακόμη συγκρατούμ
σ
ενη της αλλ
λά και με τη
η στήριξη αλ
λληλέγγυωνν
της περιοχ
χής, αποφασ
σίζουν να ξεκινήσουν αποχή
α
συσσ
σιτίου διαμα
αρτυρόμενεςς για την συ
υνέχιση τηςς
κράτησής τους
τ
και για
α τις άθλιεςς συνθήκες στις οποίεςς κρατούντα
αν. Άλλες κ
κρατούμενεςς που είχανν
αρχικά συμ
μφωνήσει να
α συμμετέχο
ουν στην δια
αμαρτυρία, αναγκάστηκ
καν να υποχ
χωρήσουν μετά
μ
από τιςς
έμμεσες απ
πειλές των δεσμοφυλάκ
δ
κων για τις συνέπειες που
π αυτό θα
α είχε, και ενώ είχε ήδη
η προηγηθείί
απόπειρα βίαιης
β
απέλα
ασης για 5 από
α αυτές.
Στις 5 Νοεεμβρίου 2015 κι ενώ βρισκόταν
β
σ
στην
πέμπτη
η μέρα απο
οχής συσσιττίου της ανα
ακοινώθηκεε
ψευδώς ότι θα αφεθείί ελεύθερη. Οι μπάτσοι την μετέφεεραν στο υπ
πόγειο πάρκινγκ της Πέτρου Ράλλη
η
(τμήμα αλλ
λοδαπών)κα
αι στη συνέέχεια στο αεεροδρόμιο όπου
ό
αντιλή
ήφθηκε ότι θα την απελάσουν. Η
Sanaa αν και
κ δεμένη με χειροπέδ
δες αντιστέκεται στη απέλαση
α
τηςς και αφού τη χτυπούν
ν άγρια, τη
η
γυρνάνε σττην Π.Ράλλη
η και της φο
ορτώνουν τις κατηγορίεες της απείθ
θειας και φθ
θοράς ξένης περιουσίαςς
(καταστροφ
φή περιπολιικού).
της στο Ελλ
Μετά την επιστροφή
ε
ληνικό στιςς 6 Νοεμβρίίου 2015 συ
υνέχισε την αποχή συσ
σσιτίου ενώ
ώ
νοσηλεύτηκ
κε για λίγεςς μέρες στο
ο Δαφνί όπο
ου οι γιατρ
ροί διέγνωσαν την ψυχ
χολογική κα
αι σωματική
ή
κατάρρευσ
ση της υγεία
ας της. Μετά
ά από αιτήμ
ματα αποφυ
υλάκισης πο
ου απορρίφθ
θηκαν, αγώ
ώνες μαζί μεε
τις υπόλοιπ
πες κρατού
ύμενες μετα
ανάστριες, και
κ παράτυπ
πες παρατά
άσεις της κράτησης τη
ης, η Sanaa
a
αφέθηκε ελ
λεύθερη σττις 27 Απριλ
λίου 2016 μετά
μ
από 13
3 μήνες κρά
άτησης στο σύγχρονο στρατόπεδο
σ
ο
συγκέντρω
ωσης του Ελλ
ληνικού.
Όλους αυτούς τους μή
ήνες εκκρεμ
μεί ένα δικα
αστήριο για απείθεια κα
αι φθορά ξέένης περιου
υσίας, λόγω
ω
της αντίστα
ασής της κατά την διά
άρκεια της απέλασης της. Το δικ
καστήριο μεετά από αλλ
λεπάλληλεςς
αναβολές ορίστηκε
ο
εν τέλει στις 31/5.
Ο αγώνας της Sanaa Taleb είναι ένα αγώνα
ας ενάντια σε
σ έναν ραττσιστικό κα
αι μισάνθρω
ωπο κρατικό
ό
μηχανισμό που γενννά στρατόπ
πεδα συγκέέντρωσης, είναι ένας ταξικός α
αγώνας ενά
άντια στονν
ολοκληρωττισμό της εργασίας κα
αι στην περ
ρεταίρω υπο
οτίμηση τηςς ζωής όλω
ων μας και τέλος έναςς
αγώνας εννάντια σε έννα πατριαρχ
χικό κόσμο που θέλει μόνο τους άντρες ικα
ανούς για οποιαδήποτε
ο
ε
διεκδίκηση ενώ τις γυνναίκες να απ
ποδέχονται παθητικά τη
η μοίρα τουςς.
Η αλληλεγγ
γύη μας στη
ην Sanaa Talleb είναι αδιαπραγμάτευτη.
Όπως αδιαπραγμάτευ
υτη είναι και η στά
άση μας εν
νάντια σε όλα τα σ
σύγχρονα στρατόπεδα
σ
α
συγκέντρω
ωσης.
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Συμμεετέχουμε σττην παρέμβ
βαση που διιοργανώνει η
συνέλευση No Lager
L
(Θεσ
σσαλονίκη),, έξω από το
τ
γκέντρωσηςς της πόλης μας, για τη
ην
στραττόπεδο συγ
αλλ
ληλεγγύη σττους φυλακ
κισμένους μετανάστες.
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