Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην
υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.
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Αμνηστία για τους μετανάστες εργάτες! Για την ενοποίηση της
εργατικής τάξης!
Του Μπράιεν Γουίλιαμς
Η κοινωνική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα –την οποία χαρακτηρίζουν οι
μαζικές απολύσεις, οι επιθέσεις στις συνθήκες εργασίας και οι διαξιφισμοί με τα
αφεντικά– κτυπά πιο σκληρά τον εργαζόμενο λαό. Οι κυρίαρχη τάξη των εργοδοτών
προσπαθεί πάνω στις πλάτες μας να σώσει το σύστημα του κέρδους και να έχει τη
δυνατότητα να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά τους αντιπάλους της εκτός της
χώρας. Οι λιμώξεις και οι θάνατοι από την αρρώστια του κοροναϊού πλήττουν
δυσανάλογα πιο σκληρά την εργατική τάξη.
Οι εργάτες που είναι μετανάστες –λατινοαμερικανικής καταγωγής, Αφρικανοί,
Ασιάτες και άλλοι– έχουν ιδιαίτερα επηρεαστεί λόγω των πιέσεων που δέχονται
επειδή πολλοί δεν έχουν χαρτιά και οι κυρίαρχοι χρησιμοποιούν το γεγονός αυτό για
να επιβάλλουν σε αυτούς τους χαμηλότερους μισθούς και τις χειρότερες δουλειές.
Εν μέσω εφαρμογής μέτρων κοινωνικής απομόνωσης και της αυξανόμενης
επιβεβλημένης ανεργίας, και του φόβου των αφεντικών για αντιδράσεις των
εργαζομένων, νόμοι και κανονισμοί καθιερώνονται που βάζουν στο στόχαστρο τα
πολιτικά και συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Οι Ασιάτες εργάτες έχουν αντιμετωπίσει τον χλευασμό και τις επιθέσεις που εγείρουν
ομάδες ρατσιστών που λένε ότι οι Κινέζοι ευθύνονται για τον κοροναϊό.
Οι μετανάστες εργάτες, έχοντας περιορισμένη πρόσβαση σε μια ποιοτική ιατρική
φροντίδα και εφόσον εξαναγκάζονται λόγω των χαμηλών μισθών να ζουν σε μικρά
διαμερίσματα με πολλές γενεές ή πολυάριθμους συγκάτοικους, πεθαίνουν σε
μεγαλύτερο βαθμό από τον κοροναϊό σε σχέση με την αναλογία τους στον
πληθυσμό, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη.
Μερικοί που έχουν πληγεί περισσότερο βρίσκονται στις εργατικές συνοικίες της
Έλμχερτ και Κορόνα στο Κουίνς. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για περιοχές που ζουν
μετανάστες, με εργαζόμενους κάπου 200 εθνοτήτων και πάνω από 100 διαφορετικών
γλωσσών. Δουλεύουν ως οδηγοί Uber, οικιακοί βοηθοί και ντελιβεράδες, και σε
εστιατόρια, ξενοδοχεία και στις οικοδομές.

Η Συμμαχία Εργαζομένων στα Ταξί της Νέας Υόρκης, τα μέλη της οποίας οδηγούν
ταξί και νοικιάζουν αυτοκίνητα, λέει ότι γνωρίζει τουλάχιστον 28 οδηγούς που έχουν
πεθάνει.
Οι εργαζόμενοι δίχως χαρτιά έχουν αποκλειστεί από κάθε κυβερνητική αρωγή –είτε
όσο αφορά στο παρελθόν είτε τα νέα κυβερνητικά προγράμματα.
Ένας 39 χρονών οικοδόμος με καταγωγή το Εκουαντόρ, ο οποίος χρησιμοποίησε το
όνομα Άνχελ, είπε στη New York Times «Δεν έχω κανέναν να με βοηθήσει». Είπε ότι
άνθρωποι σαν αυτόν έχουν αφεθεί να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.
Ο Άνχελ είχε πάει στο νοσοκομείο της Έλμχερστ –το οποίου ήταν 80% γεμάτο πριν
το ξέσπασμα του κοροναϊού και τώρα είναι πλήρως κατειλημμένο με ανθρώπους που
αναζητούν ιατρική φροντίδα. Ο Άνχελ δεν έγινε δεκτός επειδή δεν έδειχνε
συμπτώματα «απειλητικά για τη ζωή» και στάλθηκε σπίτι σε ένα διαμέρισμα στο
οποίο συγκατοικεί με τρεις άλλους εργαζόμενους.
Πολλοί τα βγάζουν πέρα μόνο λόγω της εργατικής αλληλεγγύης. Στο γειτονικό
Τζάκσον Χάιτς, μια ομάδα Πακιστανών οδηγών προχώρησαν στην οργάνωση
διανομής τροφίμων σε άρρωστους ανθρώπους. Και μια άλλη ομάδα μεταναστών από
το Νεπάλ διανέμουν προστατευτικό εξοπλισμό σε εργαζόμενους.
«Απαιτούμε να δοθεί αμνηστία [σ.τ.μ. δηλαδή να νομιμοποιηθούν] σε όλους και όλες
δεν έχουν χαρτιά στις ΗΠΑ, ένα μέτρο που θα ενίσχυε την ενότητα και την μαχητική
ικανότητα ολόκληρης της εργατικής τάξης», είπε στην Militant ο Σεθ Γκαλίνσκι,
υποψήφιος στις εκλογές για το Κογκρέσο των ΗΠΑ στην 10η Περιφέρεια της Νέας
Υόρκης. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα επιδόματα ανεργίας σε
όλους τους εργαζόμενους, στους αγρότες και άλλους εκμεταλλευόμενους
παραγωγούς, είτε έχουν «χαρτιά» είτε όχι, για όλη τη διάρκεια που τα έχουν
ανάγκη»!

Θάνατοι στις κοινότητες των Μαύρων και των Λατινοαμερικανών
Στην Πόλη της Νέας Υόρκης, τα δύο-τρίτα των πάνω από 5.200 ανθρώπων που
πέθαναν μέχρι τις 8 Απριλίου ήταν Μαύροι ή λατινοαμερικανικής καταγωγής. Όταν
είχαν δοθεί τα στοιχεία αυτά στον Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο,
αυτός αντέδρασε λέγοντας ότι θα ξεκινήσει μια έρευνα πάνω σε αυτήν την φυλετική
διαφορά.
Αλλά δεν πρόκειται για κάτι μυστικό.
Επί χρόνια το ποσοστό θανάτων για τους Μαύρους και τους Λατινοαμερικανούς –
είτε με χαρτιά ή δίχως χαρτιά– ήταν υψηλότερο από εκείνο των λευκών. Οι
Αφρικανοί Αμερικανοί πεθαίνουν δυσανάλογα από «καρδιολογικές αρρώστιες, από
εγκεφαλικά, τον καρκίνο, το άσθμα, τη γρίπη, την πνευμονία, το διαβήτη, HIV/AIDS
και τις ανθρωποκτονίες», σύμφωνα με μια αναφορά το 2017 των Υγειονομικών και
Ανθρώπινων Υπηρεσιών στις ΗΠΑ.

Στο Σικάγο, μέρος της απάντησης της Δημάρχου Λόρι Λάιτφοοτ, προς την
αυξανόμενη κοινωνική κρίση είναι «η αύξηση της αστυνόμευσης και του ελέγχου
στους δρόμους, στις γειτονιές των Μαύρων», είπε η Ζαγουάνζα Μαλόνι, εκτελεστική
διευθύντρια των Οργανώσεων Κοινοτήτων Κένγουντ-Όκλαντ στην Chicago SunTimes. Την ίδια στιγμή, περιστέλλουν την παροχή νοσοκομειακής φροντίδας σε
εργατικές συνοικίες που τα αφεντικά δεν βρίσκουν επικερδή. «Έχουμε τέσσερα
νοσοκομεία στην κοινότητα των Μαύρων στο Σικάγο που σχεδιάζουν να κλείσουν»,
είπε η Μαλόνι.
Το ίδιο πράγμα ισχύει σε άλλες εργατικές συνοικίες, στη Νέα Υόρκη και άλλες
πόλεις, στους καταυλισμούς των Ιθαγενών Αμερικανών και στις αγροτικές περιοχές
σε όλη τη χώρα.
www.themilitant.com

