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Honger- en dorststakingen door
migranten in detentiecentra
Sinds 1 mei vinden er verspreid door Nederland honger- en dorststakingen van migranten plaats in deportatiegevangenissen. De
migranten zitten opgesloten vanwege het belachelijke concept dat
iemand ‘illegaal’ kan zijn.
Zowel in Amsterdam als in Rotterdam is geprobeerd een einde te
maken aan de hongerstakingen door de gevangenen te intimideren
en te isoleren. Zo werden ze in koude isolatiecellen gezet onder
permanent cameratoezicht en mochten ze geen onafhankelijke artsen zien. Ook worden er in rap tempo mensen gedeporteerd die
actie hebben gevoerd.
De Nederlandse staat wil de noodkreet van deze mensen zoveel
mogelijk in de doofpot stoppen, omdat ze graag het humanitaire
sprookje hoog willen houden. De medemenselijkheid is hier echter
ver te zoeken. Mensen (mannen, vrouwen en kinderen) zitten opgesloten in een uitzichtloze situatie, onder barre omstandigheden.
En dit alleen maar omdat ze de moed hadden een beter leven te
zoeken in Europa.
Terwijl Europa proﬁteert van de goedkope arbeid en grondstoffen
in landen hier ver vandaan, worden de grenzen dichtgehouden.
De linkse partijen in Nederland maken en ondersteunen dit beleid,
zoals ook weer bleek uit de recente discussie binnen de PVDA. De
rijkdom hier kan alleen maar bestaan vanwege de armoede elders.
Logisch dat migranten hiernaartoe komen voor een beter leven.
Wij roepen op tot actieve solidariteit met de gevangenen in verzet.
Op dit moment is er weer een hongerstaking in Rotterdam. Enkelen
zijn ook in dorststaking en worden vastgehouden in het justitieel
ziekenhuis. Het menselijk lichaam kan namelijk niet langer dan zeven dagen zonder vocht. Het is belangrijk om dit verhaal nu naar
buiten te brengen, zodat de strijdende gevangenen niet alleen gelaten worden!
Geen mens is legaal of illegaal!
Vrijheid kent geen grenzen!
Voor actuele info check: www.deportatieverzet.nl
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