
Solidarietà ai lavoratori bengalesi 

e agli emigranti africani! 
 

Siamo qui oggi anzitutto per esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori e ai giovani bengalesi che 

negli ultimi mesi sono stati oggetto di molti episodi di insulti, pestaggi e rapine. A compiere questi 

atti di violenza sono stati, per lo più, piccoli gruppi di giovani teppisti italiani, che restano impuniti 

e si sentono autorizzati a continuare perché le istituzioni statali, ogni giorno e in ogni campo, sono 

le prime a discriminare, inferiorizzare e criminalizzare le popolazioni immigrate. 

I lavoratori immigrati, le lavoratrici immigrate servono, anzi: sono assolutamente indispensabili - 

pensiamo solo a quanti bengalesi lavorano alla Fincantieri! -, ma sia sul lavoro che fuori dal lavoro 

debbono essere trattati come se fossero dei nuovi schiavi. 

Tutto questo è inaccettabile. Benvenuta, quindi, questa manifestazione che dice: basta! Basta alla 

violenza contro i bengalesi! Che significa anche basta alla violenza, alle discriminazioni contro 

tutti gli immigrati, le immigrate e i loro figli, nelle scuole e nelle piazze. Piena parità effettiva di 

diritti tra lavoratori autoctoni e immigrati, solidarietà incondizionata alle azioni di auto-difesa e alle 

lotte degli immigrati contro tutte le vessazioni e i soprusi a cui sono soggetti, cancellazione della 

legge Bossi-Fini! 

 

Ma siamo qui anche per denunciare le responsabilità del governo Renzi-Alfano, dello stato italiano 

e dell'Europa nelle continue stragi di emigranti dall'Africa che si consumano senza fine da decenni 

nel Mediterraneo. I governi europei e i mass media puntano il dito contro i trafficanti di schiavi 

africani e arabi; ma i mandanti di questo traffico, i grandi trafficanti di schiavi, da secoli, e anche 

oggi, sono proprio gli stati europei, con l'Italia in prima fila, nell'interesse delle imprese europee che 

vogliono quantità immense di forza-lavoro a bassissimo costo e zero diritti. Ora, questi stessi grandi 

schiavisti, in nome della lotta contro la emigrazione "clandestina", si preparano a seminare altro 

terrore, altre bombe, altre guerre in Africa, che produrranno altri milioni di emigranti, e a rafforzare 

ancora di più il controllo militare sul mare, che produrrà altri respingimenti e altre stragi.   

Dobbiamo e vogliamo denunciare questa nauseante ipocrisia e gridare basta a questo schifoso neo-

colonialismo, alle guerre con cui Italia, Europa, Nato e Israele stanno martirizzando le popolazioni 

arabe, africane, islamiche, dalla Libia alla Palestina all'Iraq fino all'Afghanistan, manifestare la 

nostra solidarietà agli emigranti e alla resistenza di massa di questi popoli contro le potenze 

occidentali e i loro servi locali, chiedere la fine immediata di tutte le missioni di guerra e “di pace” 

dell’Europa e della Nato. 

 

Per uscire finalmente da questa spirale di razzismo, violenze, umiliazioni, guerre e sfruttamento è 

necessario unire le nostre forze, marciare fianco a fianco lavoratori immigrati e lavoratori autoctoni, 

come fratelli della stessa classe, contro i poteri capitalistici che ci opprimono. Se ci uniamo, e se 

lottiamo uniti, la nostra forza è irresistibile. Il futuro è nostro! 
 

Mestre, 26 aprile 2015 

 

Comitato permanente contro le guerre e il razzismo 

Comitato di sostegno ai lavoratori Fincantieri 

Clash City Workers 

Lavoratori e Lavoratrici in lotta a Verona 
 



বববাংলবদদেশশি শ্রশমিক এববাং আশফ্রিকবন অশভিববসসীদদের সবদথে সবাংহশত
আজ আমররা এখরাননে উপসস্থিত হনয়েসছি সকল  শ্রসমক এববং বরাবংলরানদেশশী  যযুবকনদের সরানথে সবংহসত বরা একরাত্মতরা প্রকরাশ করনত  যরাররা 
গত মরাস গুসল অপমরানে ,আক্রমণ এববং ডরাকরাসতর সশীকরার হনয়েনছিনে । এই ধরননের অপররাধ মমূলক করাজ গুসল সঙ্ঘটিত হনয়েনছি  
অননেক কক্ষেনত্রেই ইতরাসলয়েরানে কছিরাট কছিরাট সনরাসশী বরাসহনেশীর দরাররা । যরানদের কক কখনেও সবচরানরর মযুনখরামযুসখ কররা হয়েসনে ফনল তরাররা বরার 
বরার এসক অপররাধ কনর চনলনছি  করারণ ররাষ্ট্র  কক এই ববষমম্য দূর করনত হনব কযনে অসভিবরাসশীনদের  মধম্য অপররাধ প্রবণতরা কজনগ নেরা
উনঠে । 
অসভিবরাসশী শ্রসমক , অসভিবরাসশী শ্রসমকনদের প্রনয়েরাজনে অপসরহরাযর্য । আমরানদের ভিরাবনত হনব কতজনে বরাবংলরানদেশশী  শ্রসমক সফনে 
করাসন্তিনয়েসর বরা জরাহরাজ সনেমর্যরাণ করানজর সরানথে যযুক্ত । সকন্তু করানজ বরা করানজর  বরাসহনর উভিয়ে কক্ষেনত্রে তরানদের  সরানথে দেরানসর  মত 
বম্যবহরার  কররা  হয়ে । এটি অগ্রহণ কযরাগম্য । 
সরাগতম সবরাইনক, সযুতররাবং আজনকর এই সমরানবশ কথেনক বলসছি –  অননেক হনয়েনছি  । আর নেয়ে । 
বরাবংলরানদেশশীনদের সবরুনদ্ধে আর ককরানে সসহবংসতরা কমননে কনেয়েরা যরানবনেরা । 
এই কথেরার অথের্য আর ককরানে সসহবংসতরা নেয়ে । সকল অসভিবরাসশী, তরানদের পসরবরার বরা সন্তিরাননের সবরুনদ্ধে ককরানে ববষমম্য চলনব নেরা । 
স্থিরানেশীয়ে শ্রসমক এববং অসভিবরাসশীনদের মধম্য সমতরা ,আত্মমযর্যরাদেরারক্ষেরা এববং অসভিবরাসশীনদের সবংগ্ররানমর সরানথে সবংহসত থেরাকনত হনব । 
ইতরাসলয়েরা সহ ইউনররাসপয়েরানে ররাষ্ট্র সমমূহ -ভিমূ মধম্য সরাগর অঞ্চনল  বছিনরর পর বছির ধনর , মধম্য প্ররাচম্য এববং আসফ্রিকরা কথেনক আগত 
অসভিবরাসশীনদের, কযভিরানব মমৃতযু ম্যর মযুনখ কঠেনল সদেনচ্ছেনে তরার জনেম্য আমররা ইতরাসলয়েরানে সরকরার প্রধরানে করসন্সি আলফরাননেরা র তশীব্র সনেনরা 
জরাপনে করসছি । 
ইউনররাসপয়েরানে সরকরার প্রধরানেগনে ,সবংবরাদেপত্রে সমমূহ এববং কটসলসভিশনে বরারবরার অসভিনযরাগ করনছিনে  দেরাস বম্যবসরায়েশীনদের প্রসত । সকন্তু 
এই বম্যবসরানয়ের জনেম্য কক দেরায়েশী । শতরাবশী ধনর চনল আসরা এববং আজনকর মহরানে দেরাস বম্যবসরায়েশীররা হনচ্ছে ইউনররাসপয়েরানে ররাষ্ট্র  গুসল 
এববং কখরাদে ইতরাসলয়েরানে ররাষ্ট্র । 
শ্রসমনকর নেম্যরাযম্য অসধকরার বসঞ্চত কনর  ইউনররাসপয়েরানে বম্যবসরায়েশী এববং সশল্পপসতররা কম খরনচ  অসধক উদেপরাদেননের  লম্যনক্ষে শ্রসমক 
আমদেরাসনে তথেরা বম্যবসরানয়ের এই হশীনে কমর্যকরাণ্ডনক ক্রমরাগত উৎসরাহ যযুসগনয়ে যরানচ্ছেনে । 
আর এখনে এই সমস্থি দেরাস বম্যবসরায়েশীররা অববধ অসভিবরাসশীর সবরুনদ্ধে কয যযুনদ্ধে কনেনমনছিনে  --তরা হনব আরও ভিয়েঙ্কর , আর একটি 
কবরাম এর মত । আসফ্রিকরা এববং মধম্যপ্ররানচম্যর সরানথে তরা আর একটি যযুদ্ধে সম ।। যরা আরও লক্ষে অসভিবরাসশীর জন্ম সদেনব । যরার ফনল  
সরাগনর আরও কবসশ সমসলটরাসর পযর্যনবক্ষেনণর  প্রনয়েরাজনে হনব এববং তরা কথেনক সনেষমৃ সত কপনত সগনয়ে আরও হতরাহনতর ঘটনেরা ঘটনব ।
আমররা এই ঘমৃণরা উনদ্দেগকরাসর কপটতরার তশীব্র সনেনরা জরাপনে করসছি । আমররা সচৎকরার কনর বলনত চরাই – হনয়েনছি আর নেয়ে ।  এই 
নেতযু নে ঘমৃণম্য উপসনেনবশবরাদে বন্ধ করুনে । ইতরাসল, ইউনররাপ ,নেম্যরানটরা , এববং ইসররাইল  এসক ভিরানব যযুদ্ধে কনর চনলনছি আরব জনেগনণর
উপর, আসফ্রিকরায়ে , ইসরাসমস্ট , সলসবয়েরা , পম্যরানলস্টরাইনে , ইররাক এববং আফগরাসনেস্থিরাননে ।। 
আমররা সকল অসভিবরাসশীর সরানথে সবংহসত জরাপনে করসছি ।  সবংহসত জরাপনে করসছি তরানদের  শসক্তমতরার সরানথে যরাররা যযুদ্ধে কনর চনলনছি 
পসশ্চিমরা শসক্ত ও তরানদের কসবরা দেরাসনদের সবরুনদ্ধে । 
সকল বণর্যবরাদে , সসহবংসতরা , অমরানেসবকতরা ,যযুদ্ধে ও ববষমম্য  কক দূর করনত হনল আমরানদের একরাতবদ্ধে হনত হনব । পরাশরাপরাসশ পথে 
চলনত হনব । স্থিরানেশীয়ে শ্রসমক এববং অসভিবরাসশী শ্রসমক সবরাই ভিরাই ভিরাই ।  একসরানথে সমনল  ঐ পযুপুঁসজবরাদেশী শসক্তর সবরুনদ্ধে লড়নত হনব ।
আমররা যসদে এক থেরাসক , এক সরানথে লসড় তনব  আমরানদের শসক্ত আমরানদের একটি অসনেবরাযর্য ভিসবষম্যনতর সদেনক সনেনয়ে যরানব । 

*কসমতরানতরা কপরমরাননেনন্তি  কন লরা গুনয়েরররা এ ইল ররাসসসম ।
*কসমতরানতরা  সদে সনস্তেসনেয়ে  আই লরাভিররাতসর সফনে করাসন্তিনয়েসর ।
*করাস সসটি ওয়েরাকর্যরার । 
*লরাভিররাতসর এ লরাভিররাসত্রেসচ ইনে লতরা আ কভিরনেরা । 




