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Σε αυτή τη συνέντευξη για τη συλλογικότητα «Πλατφόρμα
Αγωνιστικών Μελετών» (Plateforme Enquête Militante) το
καλοκαίρι του 2019, μέλη των Μαύρων Γιλέκων και της
συλλογικότητας που τους υποστηρίζει, «La Chapelle Debout»,
ανατρέχουν στην προέλευση του κινήματος, τις πρακτικές μορφές
της οργάνωσης του και την προοπτική του.
Στις 4 π.μ. την Τετάρτη 29 Νοέμβρη, η αστυνομία εκδίωξε τους
περίπου 200 κατοίκους από τον ξενώνα Foyer Bara. Το σύστημα με
τους ξενώνες (ή και στέγες) στη Γαλλία ξεκίνησε κατά τον
Πόλεμο της Αλγερίας ως ένα μέτρο στέγασης μεταναστών
εργαζομένων στη χώρα και ο ξενώνας Μπαρά από τη δημιουργία του
το 1962 ήταν ένα συμβολικό κέντρο αντίστασης ενάντια στα
ενοίκια, τον ελεγχόμενο περιορισμό και τις αναξιοπρεπείς
συνθήκες. Ο ξενώνας Μπαρά είχε ήδη εκκενωθεί και τον Σεπτέμβρη
του 2018, όταν ο δήμαρχος επικαλέστηκε μία εντολή ανάκτησης
πόρων για το διπλανό τετράγωνο που στέγαζε κτίριο με
εγκαταλελειμμένα γραφεία. Τους τελευταίους 13 μήνες πολλοί από
τους κατοίκους του ξενώνα Μπαρά κατοικούν σε αυτά τα
ανακτημένα AFPA γραφεία, εκτός από εκείνους που ανησυχώντας
για την ασφάλεια τους συνεχίζουν να παραμένουν στο ξενώνα και
να πληρώνουν ενοίκιο στην εταιρεία που τον διαχειρίζεται
(Coallia). Αυτή την Τετάρτη η αστυνομική διεύθυνση (όπου
βρίσκεται και η Υπηρεσία Ασύλου), που λογοδοτεί στο κράτος,
παραμερίζοντας την απόφαση του δημάρχου προχώρησε στην

εκκένωση μετά από μία εβδομάδα απειλών και πιέσεων. Έκοψαν το
νερό -με μία τουαλέτα για 200 κατοίκους- ενώ παράλληλα
απαγορεύτηκαν όλες οι επισκέψεις ακόμα και από συγγενείς και
τελικά οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν πως οι κάρτες εισόδου είχαν
ακυρωθεί. Το κτίριο προορίζεται να ξανανοίξει το 2024 ως ένα
νέο διοικητικό δικαστήριο και εθνικό συμβούλιο για τα
δικαιώματα ασύλου.
Η μεγάλη πλειοψηφία εκείνων που δεν είχαν χαρτιά (sanspapiers) βρέθηκαν στο δρόμο.
Αυτές οι πρακτικές διχασμού -στα γαλλικά le trie- ανάμεσα
στους μετανάστες με ή χωρίς χαρτιά, με ή χωρίς εργασία, με ή
χωρίς στέγη, τον τελευταίο χρόνο έχουν επανειλημμένα έρθει στο
φως από το κίνημα των Μαύρων Γιλέκων, που υπάρχει από τον
Νοέμβρη του περασμένου χρόνου. Αυτές είναι οι τρεις πλευρές
ενός ανύπαρκτου νομίσματος: χρειάζεται μία εργασία για να
βγάλεις χαρτιά, χαρτιά για να βρεις εργασία ή και τα δύο για
να βρεις στέγη και… όπερ έδη δείξαι.
Τα Μαύρα Γιλέκα έχουν συνδυάσει επιθετικές στρατηγικές σε
συμβολικούς χώρους με στοχευμένες δράσεις σε δημόσιους και
ιδιωτικούς οργανισμούς, που συνωμοτούν ώστε να προωθούνται
και να διαιωνίζονται οι αρνητικές συνθήκες.
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της οργάνωσης συνελεύσεων και
δικτύων μέσα από τους ίδιους τους ξενώνες. Οι παρεμβάσεις και
οι δράσεις ξεκινάνε από την κατάληψη του κεντρικού αεροδρομίου
του Παρισιού ώστε να καταγγελθεί ο ρόλος της AirFrance στις
απελάσεις, μέχρι τη στόχευση της Elior, μιας εταιρείας
εστίασης που συστηματικά προσλαμβάνει μετανάστες χωρίς χαρτιά,
ώστε να μεγεθύνει την ανασφάλεια στους μισθούς και να
ενδυναμώσει την εργοδοσία, ενώ εξίσου συστηματικά υπαναχωρεί
στις υποσχέσεις της πως θα υποστηρίξει τις αιτήσεις των
εργατών της για ρύθμιση εγγράφων μέσω εργασίας. Όλα αυτά και
άλλες παρεμβάσεις και δράσεις έχουν αναδείξει το τριπλό
αδιέξοδο της έλλειψης στέγης, εργασίας και εγγράφων που

καθορίζει το νομικό καθεστώς των χωρίς-χαρτιά. Όμως οι δράσεις
αυτές έχουν επίσης καταφέρει να αναδείξουν το γεγονός πως αυτό
το καθεστώς διαρκώς αναπαράγεται, αλλά και αμφισβητείται.
Σε αυτή τη συνέντευξη από τη Πλατφόρμα Αγωνιστικών Μελετών
(ΠΑΜ) το καλοκαίρι του 2019, μέλη των Μαύρων Γιλέκων και η
συλλογικότητα που τους υποστηρίζει, La Chapelle Debout,
ανατρέχουν στην προέλευση του κινήματος, τις πρακτικές μορφές
της οργάνωσης του και την προοπτική του.
ΠΑΜ: Μπορείτε να μας μιλήσετε για την προέλευση του κινήματος
των Μαύρων Γιλέκων;
Β.: Τον Νοέμβρη του 2018, στις αρχές, κανείς δεν γνώριζε πως
υπήρχαν τα Μαύρα Γιλέκα, αλλά το όλο πράγμα εξελίχθηκε
γρήγορα. Ξεκινήσαμε με την ιδέα, να ξανανοίξουμε την πόρτα της
αστυνομικής διεύθυνσης κι από εκεί συνεχίστηκε. Στις 23
Νοέμβρη στη διάρκεια μίας πρώτης παρέμβασης όπου καταλάβαμε το
Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Μετανάστευσης, ήμασταν πολλοί
περισσότεροι από όσο περιμέναμε. Πραγματοποιήσαμε, λοιπόν, μία
δεύτερη δράση στην Comédie Française (Εθνικό Θέατρο) στις 16
Δεκεμβρίου και καταφέραμε να κλείσουμε μία συνάντηση με την
αστυνομική διεύθυνση*.
ΜΠ.: Αυτό μας έδειξε πως κάτι αρχίζει να χτίζεται. Φτιάξαμε
ομάδες μέσα στους ξενώνες και εκλέξαμε αντιπροσώπους**, για να
διευρύνουμε και να δομήσουμε την κινητοποίηση. Οι αντιπρόσωποι
πήγαιναν από ξενώνα σε ξενώνα και μιλούσαν με ανθρώπους. Αυτή
η επικοινωνία είναι σημαντική, επειδή εδώ όταν είσαι χωρίςχαρτιά δεν ξέρεις ποια είναι τα δικαιώματα σου. Τώρα είμαστε
τουλάχιστον 1500 άτομα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που
καταφέραμε τον Δεκέμβριο του 2018, η αστυνομική διεύθυνση
συμφώνησε να δέχεται κάθε μήνα τριάντα αιτήσεις νομιμοποίησης.
Όμως αυτοί οι τριάντα φάκελοι εκκρεμούν ακόμα και δεν έχουμε
καν αριθμό πρωτοκόλλου (récépissé), ως απόδειξη ότι άρχισε
όντως η διαδικασία παροχής ασύλου. Η υπηρεσία μας εμπαίζει
υποστηρίζοντας πως θα συναντηθούμε σε έναν μήνα, έπειτα σε
τρείς, και καθυστερούν τη συνάντηση κάθε φορά που φτάνουμε

στην ημερομηνία. Οπότε ο αγώνας συνεχίζεται.
Μετά από όλα αυτά γυρίσαμε στους ξενώνες, για να
κινητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους, κι έτσι έγινε η
Πορεία Αλληλεγγύης στις 16 Μαρτίου. Προσωπικά δεν είχα
οργανωθεί στο παρελθόν, επειδή, με δεδομένη την κατάσταση μου,
φοβόμουν και δεν εμπιστευόμουν τους ανθρώπους. Όμως, από τότε
που γνώρισα τη συλλογικότητα La Chapelle Debout και από
εκείνες τις κινητοποιήσεις, δεν φοβόμαστε πια και ούτε
πρόκειται πλέον να χάσουμε.
Πάντα χάναμε στο παρελθόν, αλλά όχι από εδώ και στο εξής και
οι κάτοικοι των ξενώνων μας έχουν εμπιστοσύνη. Δεν πρόκειται,
λοιπόν, να το βάλουμε κάτω!
Μπορούμε επίσης να προβάλουμε αιτήματα, αλλά τώρα αρχίζουμε να
μαθαίνουμε τα δικαιώματά μας. Πριν ως χωρίς-χαρτιά δεν ήξερα
καν αν είχα δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη και η αστυνομία
μπορούσε να με κάνει να πιστέψω το οτιδήποτε, αλλά τώρα
γνωρίζω αυτά που δικαιούμαι: αλληλεγγύη, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη. Πριν δεν αναζητούσα τίποτα, δεν ζητούσα βοήθεια από
το κράτος, επειδή, αν και μιλάνε για τα «δικαιώματα του
ανθρώπου», για όσους είναι χωρίς χαρτιά υπάρχει μόνο το
δικαίωμα στη φυλακή. Όταν είσαι χωρίς-χαρτιά τα δικαιώματα του
ανθρώπου δεν ισχύουν για σένα, ακόμα κι όταν συνεισφέρεις στην
οικονομία και συμπεριφέρεσαι καλά. Όταν ζητάς άσυλο, παίρνεις
για απάντηση μία Εντολή Εγκατάλειψης του Γαλλικού Εδάφους
(OQTF), η οποία πρέπει να εκπληρωθεί μέσα σε 30 μέρες. Εδώ αν
ζητήσεις άσυλο και απορριφθεί η αίτηση, σε στέλνουν πίσω στη
χώρα σου.
ΝΤ.: Μετά την πρώτη συγκέντρωση στην αστυνομική διεύθυνση,
καλέσαμε γενικές συνελεύσεις όπως στο Parole Errante στο
Μοντρέιγ (προάστιο του Παρισιού), όπου μαζευτήκαμε 700. Η
συνέλευση πραγματοποιήθηκε σε πέντε γλώσσες και προσπαθήσαμε
να αποφασίσουμε για τη στρατηγική. Κάναμε συνελεύσεις σε όλους
τους ξενώνες, ώστε οι αιτήσεις να υποβληθούν όλες μαζί, όχι με

τα κριτήρια που είχε θέσει η αστυνομική διεύθυνση, αλλά μέσα
από συλλογικές αποφάσεις. Θέλαμε για παράδειγμα μία αίτηση που
είχε υποβληθεί πριν δύο μήνες να διεκπεραιωθεί με τον ίδιο
τρόπο, όπως εκείνες που βρίσκονταν εκεί εδώ και 22 χρόνια.
Στις 31 Ιανουαρίου, για να υποστηρίξουμε την αντιπροσωπεία,
που στάλθηκε στην αστυνομική διεύθυνση και αποτελούνταν από
δύο Μαύρα Γιλέκα και έναν από τη συλλογικότητα La Chapelle
Debout, οργανώσαμε μία μεγάλη διαδήλωση που ξεκίνησε από την
Comédie Française και έφτασε μέχρι την αστυνομική διεύθυνση.
Ήμασταν 1500 άτομα και τρέξαμε μέχρι την αστυνομική διεύθυνση,
όπου ήταν τοποθετημένος και μας περίμενε ένας κλοιός από CRS
(ΜΑΤ), οι οποίοι πανικοβλήθηκαν και έκλεισαν την είσοδο από
τις 3 ως τις 7 μ.μ. Με λίγα λόγια, στις 31 Ιανουαρίου 1500
άνθρωποι τρέξανε προς το αρχηγείο της αστυνομίας και κατάφεραν
να το κλείσουν για τέσσερις ώρες. Στη διάρκεια αυτής της
συνάντησης γράψαμε κείμενα όπου καταγγείλαμε τον κρατικό
ρατσισμό και τις συνθήκες υποδοχής για τους μετανάστες
γενικότερα. Αυτό έγινε για να ξεφύγουμε από το γραφειοκρατικό
πλαίσιο και να εισάγουμε ένα πολιτικό περιεχόμενο.
Κ.: Η πρώτη μου επαφή με τη συλλογικότητα La Chapelle Debout
ήταν στις 31 Ιανουαρίου, όταν η αστυνομική διεύθυνση έκλεισε
στη συλλογικότητα συνάντηση, σύμφωνα με την υπόσχεση που μας
είχαν δώσει: να διεκπεραιώνουν δηλαδή τριάντα ανθρώπους το
μήνα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η συλλογικότητα μας είχε
προειδοποιήσει να «σφίξουμε τα δόντια» και να πολλαπλασιάσουμε
τις παρεμβάσεις, τις διαδηλώσεις και τις καταλήψεις, για να
υποχρεώσουμε την αστυνομική διεύθυνση να κρατήσει την υπόσχεση
της. Αυτή ήταν η στιγμή που άρχισα να δραστηριοποιούμαι στη
συλλογικότητα La Chapelle Debout και έγινα αντιπρόσωπος του
ξενώνα μου. Είχα προσέξει στο παρελθόν πως υπήρχαν
συλλογικότητες υποστήριξης για τους χωρίς-χαρτιά, είχα δει
κάποιες αφίσες στον ξενώνα και υπήρχε και ένα γραφείο που
άνοιγε τα Σάββατα το πρωί, αλλά ποτέ δεν είχα πάει. Όταν με
προσέγγισαν άνθρωποι, για να οργανώσουμε συναντήσεις και να
κινητοποιήσουμε τον ξενώνα, ήξερα πως μπορούσα να γίνω
χρήσιμος για το κίνημα. Η πρώτη φορά που πραγματικά

συμμετείχα, ήταν όταν πήγαμε στο αεροδρόμιο , για να
εμποδίσουμε την απέλαση ενός Σουδανού: όταν το πετύχαμε, έγινε
ξεκάθαρο σε μένα ότι πρέπει να «σφίξω τα δόντια». Δεν είχα
ανάλογη (πολιτική) εμπειρία, ακόμα και πριν φτάσω στη Γαλλία.
Πάντα απεχθανόμουν την πολιτική, επειδή στη χώρα μου οι
πολιτικοί είναι πάντα ρατσιστές και οι καλοί ηγέτες καταλήγουν
στη φυλακή.
Είτε το βουλώνεις και ακολουθείς τους πολιτικούς, είτε
καταλήγεις στη φυλακή.
O ηγέτης της Μαυριτανίας αυτή την εποχή κατηγορείται για
διαφθορά. Εδώ είναι διαφορετικά: στη χώρα των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, ακόμα κι αν δεν τιμούν τον λόγο τους, θα ντραπούν
για όσα κάνουν. Χάρη στην ελευθερία της έκφρασης μπορώ
κάλλιστα να πάω στο Ηλύσια Πεδία και να πω στον Μακρόν ό,τι
σκέφτομαι χωρίς κίνδυνο να συλληφθώ (γέλια). Στα δικά μας
μέρη, αν ανοίξεις το στόμα σου, σε βασανίζουν, οπότε δεν
ρισκάρεις να βρεθείς αντίθετος με το καθεστώς, για να μην
χάσεις τα πάντα. Κανείς δεν θα σε ακούσει και τελικά θα
βρεθείς χαμένος. Εδώ αν γνωρίσεις τα δικαιώματά σου και τα
διεκδικείς, έχεις μία ευκαιρία να κερδίσεις όσα σου χρωστάνε.
Β.: Μετά από την παρέμβαση στην αστυνομική διεύθυνση ένας
φάκελος, ένας μοναδικός φάκελος έγινε δεκτός, ενός συντρόφου
που βρίσκεται στη Γαλλία για 22 χρόνια, τον φάκελο του οποίου
του είχαν ήδη αρνηθεί τρεις φορές στο παρελθόν να τον
παραλάβουν στην υπηρεσία ασύλου. Αποφασίσαμε να στοχοποιήσουμε
ανώτερες αρχές, κάτι που απαιτούσε μια πιο ολοκληρωμένη
εσωτερική οργάνωση. Για κάποιους μήνες μάθαμε να
εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον οργανώνοντας και συνδέοντας
«μικρές» ενέργειες, όπως διαμαρτυρίες ενάντια στις απελάσεις,
συμμετοχή στη διαδήλωση ενάντια στον κρατικό ρατσισμό στις 16
Μάρτη και πορεία μπροστά από τις φυλακές για τους ξένους στο
Mesnil-Amelot, κοντά στο αεροδρόμιο του Roissy. Ήταν
απαραίτητο ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε
ενέργειες συγκεκριμένες, μαζικές, παράνομες και επιθετικές -θα

μπορούσαμε να πούμε και βίαιες, γιατί η πολιτική αναμέτρηση
δεν μπορεί να είναι μόνο το σπάσιμο βιτρινών. Το να μαζευτούν
500 χωρίς-χαρτιά και να καταλάβουν τους χώρους εκείνων που
τους εκμεταλλεύονται, αυτό είναι σίγουρα μια επιθετική
ενέργεια. Ξεκινήσαμε μία εκστρατεία με όνομα «Τα Μαύρα Γιλέκα
αναζητούν τον Πρωθυπουργό». Η πρώτη δημόσια ενέργεια αυτής της
εκστρατείας στις 19 Μάη 2019 στο αεροδρόμιο Roissy-Charles-deGaulles (στο Παρίσι) κυκλοφόρησε και πήρε μεγάλη δημοσιότητα.
Ήταν πολύ έντονο, να βλέπεις 500 άτομα χωρίς χαρτιά μέσα σε
ένα αεροδρόμιο για να αγωνιστούν, και όχι για να καθαρίσουν.
Συζητήσαμε πολύ για αυτό, έδωσε κουράγιο σε όλους εκείνους
τους ανθρώπους, που βλέπουν το αεροδρόμιο σαν τη σκιά των
συνόρων και τους δόθηκε η ευκαιρία να καταλάβουν και να
οικειοποιηθούν το έδαφος με αποφασιστικότητα. Ο φόβος αρχίζει
να εξαφανίζεται: ούτε μία σύλληψη και ένας επιτυχημένος
αποκλεισμός του αεροδρομίου. Εσωτερικά το ζήτημα της εργασίας
άρχισε επίσης να τίθεται, οπότε αποφασίσαμε να χτυπήσουμε και
εκείνους που συμπλέουν με τον κρατικό ρατσισμό: τις εταιρίες
που δουλεύουν στα κέντρα κράτησης και τις φυλακές.

Π
ΑΜ : Πως είχατε οργανωθεί στη αρχή και πώς εξελίχθηκαν αυτές
οι μορφές οργάνωσης;

Β.: Τα Μαύρα Γιλέκα δεν είναι συλλογικότητα, είναι ένα κίνημα.
Μπορείς να είσαι σε μία συλλογικότητα και ταυτόχρονα μέσα στο
κίνημα: η βασική ιδέα είναι απλά ο σεβασμός στον στρατηγικό
προσανατολισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ).
Για παράδειγμα, στη ΓΣ του Εργατικού Επιμελητηρίου τον
Ιανουάριο του 2019 αποφασίσαμε να σταματήσουμε να αναφερόμαστε
άμεσα στις κατά τόπους υπηρεσίες, επειδή θέλαμε να στοχεύσουμε
πιο ψηλά, και είχαμε την ιδέα να απευθυνθούμε στον
πρωθυπουργό. Στη ΓΣ ήμασταν 700, δεν υπήρχε χώρος μέσα στην
αίθουσα και μάλιστα πολλοί δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα!
Οι αποφάσεις για άμεσα ζητήματα σχετικά με την τακτική και την
οργάνωση, λαμβάνονται σε συναντήσεις εκπροσώπων (50-60 άτομα)
με δύο ή τρεις εκπροσώπους ανά ξενώνα, που μεταφέρουν τις
πληροφορίες: ο εκπρόσωπος διοργανώνει συναντήσεις και
συνελεύσεις στον ξενώνα του για να συζητηθεί η στρατηγική,
έπειτα έρχεται στη συνέλευση των εκπροσώπων όπου συζητιούνται
περαιτέρω οι αποφάσεις τακτικής και επιστρέφει στο ξενώνα για
να ενημερώσει τους πάντες. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε πολύ
συχνά ΓΣ με όλους παρόντες.
ΝΤ.: Όλα άλλαξαν πολύ γρήγορα. Τα Μαύρα Γιλέκα προέκυψαν κατά
κάποιον τρόπο τυχαία. Στην αρχή η συλλογικότητα La Chapelle
Debout ήθελε να δημιουργήσει υποδομή, ώστε να μπορούν να
κερδηθούν διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές ρυθμίσεις
παραμονής, μαζί με άλλες συλλογικότητες των “χωρίς χαρτιά”. Τα
μέλη της La Chapelle Debout άρχισαν να πηγαίνουν στους
ξενώνες, για να οργανώσουν συναντήσεις και να προετοιμαστούν
για την πορεία του Νοέμβρη ενάντια στον εγκλεισμό των ξένων,
προσφύγων/μεταναστών κλπ. Σε εκείνο το σημείο είχαμε μία
μοναδική συνέλευση, αλλά η μορφή της κινητοποίησης συγκέντρωσε
πολύ γρήγορα πολύ κόσμο και αυτό ξεπέρασε το πλαίσιο των
συλλογικοτήτων των «χωρίς χαρτιά» και μεταμορφώθηκε σε κίνημα.
Συνεπώς, τώρα έχουμε επίσης συνελεύσεις ανά ξενώνα ή ανά ομάδα
ξενώνων.
ΜΠ.: Τώρα είμαστε πάνω από 1000 και χρειαζόμαστε έναν
εκπρόσωπο σε κάθε ξενώνα. Όταν οι εκπρόσωποι πηγαίνουν στους

ξενώνες δεν απευθύνονται μόνο στους ακτιβιστές κατοίκους.
Προσπαθούν να μιλήσουν με όλους τους “χωρίς χαρτιά”,
πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα και στέλνοντας μηνύματα για να
ενημερώσουν εκ των προτέρων για τις συνελεύσεις. Στον δικό μας
ξενώνα υπάρχουν ακόμα και μερικοί που έχουν χαρτιά, αλλά
θέλουν να μας υποστηρίξουν επειδή εντυπωσιάστηκαν από τον
αγώνα μας.
Κ.: Μετά την 31η Ιανουαρίου συνάντησα ανθρώπους της La
Chapelle Debout και έγινα εκπρόσωπος. Από εκεί και μετά
αποφάσισα πως έπρεπε να αναλάβω τις υποχρεώσεις μου.
Οργανώνουμε λοιπόν κι άλλους ξενώνες και όταν πηγαίνουμε στη
ΓΣ συμβουλεύουμε ο ένας τον άλλο. Προσπαθούμε να είμαστε πολύ
διακριτικοί: οι τόποι των συναντήσεων πριν τις δράσεις
παραμένουν πάντα κρυφοί μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά
ξεκινάει! Σε όποιον απογοητεύεται, προσπαθούμε να του
εξηγήσουμε πως στον αγώνα δεν κερδίζουμε συνέχεια και πως
πρέπει να μπορούμε να αντιστεκόμαστε και να υπομένουμε
δύσκολες συνθήκες.
ΠΑΜ: Ο ξενώνας δηλαδή παίζει έναν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση
της πάλης;
ΝΤ.: Προσπαθούμε να επικεντρωνόμαστε στους ξενώνες, επειδή
είναι τα μέρη στα οποία ζούνε οι άνθρωποι, επειδή στα μυαλά
των «εμπόρων του ύπνου» (σ.μ.: στη Γαλλία οι ξενώνες είναι
ιδιωτικές επιχειρήσεις), δηλαδή εταιρειών όπως η Coallia,
Adoma, ADF και όλες οι άλλες, ο ξενώνας είναι ο τόπος που μετά
την ολοήμερη δουλειά, επιστρέφουμε σε ένα δωμάτιο απλά και
μόνο για να κοιμηθούμε λίγο, αφού στριμωχτούμε ανά τέσσερα ή
ακόμα και επτά άτομα, και την επομένη να ξαναπάμε να μας
εκμεταλλευτούν. Ο στόχος συνεπώς είναι να κρατήσουμε αυτούς
τους χώρους ως οργανωτική βάση, ώστε να τους μετατρέψουμε σε
πολιτικούς χώρους ή καλύτερα να αναδείξουμε ό,τι πολιτικό
περιέχουν.
Είναι αναμενόμενο πως οι διαχειριστές των ξενώνων προσπαθούν
να σπάσουν το κίνημα, σε μία πρώτη φάση επιτρέποντας στην

αστυνομία να εισέλθει για να κάνει συλλήψεις.
Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που συμβαίνει συχνά: ένας
σύντροφος που συνελήφθη στο δωμάτιο του βρίσκεται τώρα κέντρο
κράτησης και έχει προγραμματιστεί να απελαθεί στη Σενεγάλη.
Έχουν επίσης αρχίσει να ξεφορτώνονται όλους τους κοινόχρηστους
χώρους των ξενώνων, είτε πρόκειται για κουζίνες, είτε για
αίθουσες συνάθροισης ή προσευχής. Ορισμένοι ξενώνες έλαβαν μία
επιστολή από την εταιρεία Coallia, που απειλούσε πως θα
καλέσουν την αστυνομία αν δεν σταματήσουν οι συναθροίσεις στην
είσοδο. Ως εκ τούτου, το να κάνουμε συνελεύσεις σε αυτούς τους
ξενώνες είναι μία μορφή άμεσης αντίστασης.
Κ.: Μερικές φορές μας απαγορεύουν να διαλέξουμε με ποιον θα
ζούμε, με πρόφαση τον ισχυρισμό ότι δεν πρέπει να κατοικούμε
περισσότεροι από ένας ανά δωμάτιο. Είπα σε αυτούς τους
ανθρώπους: Φαντάσου να σου απαγορεύσουν να ζεις με το παιδί
σου. Πληρώνω νοίκι και έχω το δικαίωμα να ζω με τον γονιό μου!
Και δεν υπάρχει πλέον και δωμάτιο προσευχής!
Β.: Ο ξενώνας είναι μία ενοποιητική βάση οργάνωσης, αλλά δεν
ξεχνάμε εκείνους που κοιμούνται στους δρόμους ή ανθρώπους από
άλλες κοινότητες. Πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε το σύνθημα «Ούτε
στη φυλακή, ούτε στο δρόμο», ώστε να αναδειχθεί πως είναι ένας
αγώνας για την αξιοπρεπή στέγαση, αλλά και για να
καταγγείλουμε το γεγονός πως διαχειρίζονται αυτούς τους
ξενώνες με λογικές εγκλεισμού.

Έχετε υπονοήσει
περίπλοκη, στο
καταφέρνετε να
οριζοντιότητα;
κίνημα;

ΠΑΜ:
ότι η μορφή της οργάνωσης γίνεται όλο και πιο
μέτρο που το κίνημα ισχυροποιείται. Πώς
διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα και την
Πως δομείται συγκεκριμένα η αυτονομία στο

ΜΠ.: Στον δικό μας ξενώνα εκείνοι που έχουν επιλεγεί ως
εκπρόσωποι είναι απόλυτα ίσοι με τους υπόλοιπους. Αν μία
πρόταση δεν οδηγεί σε συμφωνία, αποφασίζουμε μαζί να πράξουμε
διαφορετικά. Κάποιοι πιστεύουν ακόμα ότι οι άνθρωποι
αγωνίζονται για τον εκπρόσωπο, για να μπορέσει μόνο αυτός να
φτιάξει τα έγγραφα του, όμως τους ξεκαθαρίζω πως κανείς δεν με
πληρώνει και πως εργάζομαι για όλους. Έχουμε καταφέρει να το
κάνουμε κατανοητό και οι άνθρωποι άρχισαν να δείχνουν
εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για
τέτοιες μορφές οργάνωσης.
Β.: Η αυτονομία των Μαύρων Γιλέκων χτίζεται. Υπάρχει μία αρχή:
όταν γίνεται μία επιτροπή δεν θα είναι Γάλλοι εκείνοι που θα

διαπραγματευτούν. Πρέπει οι χωρίς-χαρτιά να γνωρίζουν πως
μπορούν και αυτοί να καλέσουν σε διαδήλωση, πως μπορούν να
διαπραγματευτούν άμεσα με τα αφεντικά, πως είναι ικανοί να
καταθέσουν τους φακέλους τους στην Υπηρεσία. Μας ενδιαφέρει να
μάθουν όλοι να συμπληρώνουν το φάκελο τους και μετά να
εξηγήσουν και σε άλλους. Είναι η δόμηση της γνώσης και κοινών
πρακτικών.
Κ.: Πως λειτουργούμε; Για παράδειγμα στις 12 Ιουνίου του 2019
καταλάβαμε για αρκετές ώρες τον ουρανοξύστη Egée στη La
Défense, όπου έχει την έδρα της η εταιρεία Elior. Ήταν η
δεύτερη δράση της καμπάνιας «Τα Μαύρα Γιλέκα αναζητούν τον
πρωθυπουργό». Στην αρχή, όταν σχεδιάζαμε τη δράση, αν και
υπήρχαν πολλοί που γνώριζαν την κατάσταση, αρκετοί δεν μας
υποστήριζαν και έμεναν αδιάφοροι. Όμως, μόλις είδαν τη
μαζικοποίηση και την απήχηση στα ΜΜΕ, δηλαδή πως μπορούμε να
κερδίσουμε πράγματα, μας πλησίασαν… και τώρα είναι μαζί μας
και θα συμμετέχουν σε μελλοντικές δράσεις. Μιλάω συχνά με
δημοσιογράφους, οπότε οι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον προς το
πρόσωπό μου, κυκλοφορούν το όνομά μου, σε σημείο να λένε «Αν
έχεις πρόβλημα πήγαινε και μίλα με αυτόν», λες και είμαι ο
ηγέτης, παρόλο που στην πραγματικότητα είμαι απλά ένα μέλος
του κινήματος. Μπορώ μόνο να εξηγήσω πράγματα σε ανθρώπους, να
κυκλοφορήσω τις πληροφορίες, σε κάθε περίπτωση παίρνω
κατευθύνσεις από τη La Chapelle Debout.
ΝΤ.: «Κατευθύνεσαι» δηλαδή (γέλια).
Κ.: Όχι αλλά κι εγώ μέχρι τον Ιανουάριο δεν ήξερα τίποτα. Άρα
πρέπει να ακούω, για να ενημερώνομαι και να μαθαίνω. Στη
συλλογικότητα γνώρισα ανθρώπους με εμπειρίες και γνώση.
ΝΤ.: Στη συλλογικότητα La Chapelle Debout πάντα υπήρχαν άτομα
χωρίς χαρτιά ή άλλοι που ήταν στο παρελθόν, Γάλλοι και ξένοι,
κόρες και γιοι μεταναστών κλπ.
ΠΑΜ: Αντί να καθορίζεστε από το διοικητικό σας καθεστώς και
θέση ή για παράδειγμα ως κάτοικοι των ξενώνων, επιλέξατε το

όνομα Μαύρα Γιλέκα, ένα όνομα που αναφέρεται στο κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων. Γιατί;
ΜΠ.: Στην πραγματικότητα δημιουργήσαμε το όνομα Μαύρα Γιλέκα
στις 16 Μάρτη, δηλαδή τη μορφή «Μαύρα Γιλέκα». Ήταν ο Κ. που
διάλεξε το όνομα, είπε ότι αφού υπάρχουν τα Κίτρινα Γιλέκα
εμείς πρέπει να είμαστε τα Μαύρα. Ήταν στις 19 Μάη στο
αεροδρόμιο που το όνομα πραγματικά έπιασε. Όλος ο κόσμος
φώναζε «Μαύρα Γιλέκα!» και μετά άρχισαν να μας ρωτάνε για τον
αγώνα μας.
Κ.: Τα Κίτρινα Γιλέκα είναι ένα πολύ ισχυρό κίνημα: κάθε
Σάββατο μέχρι και ο στρατός κατέβαινε ενάντια τους. Θέλαμε κι
εμείς να δώσουμε μία ανάλογη ισχύ στο κίνημα των χωρίς-χαρτιά
κι έτσι ξεσηκώσαμε το σύμβολο του γιλέκου, απλά το δικό μας
είναι Μαύρο από την οργή επειδή ζούμε σε μία φυλακή! Εδώ
είμαστε φυλακισμένοι: Το να μην έχεις δικαίωμα στη στέγη είναι
φυλακή και οι ξενώνες είναι φυλακές… Επειδή έχουμε ελάχιστα
δικαιώματα, μας στερούν τα πάντα: τέρμα οι αίθουσες προσευχής,
τέρμα οι αίθουσες συνάθροισης, μας περιορίζουν μόνο στα
δωμάτια και στη μοναξιά μας. Συνεπώς Μαύρα Γιλέκα, για να
είμαστε οργισμένοι και ισχυροί. Όπως λένε και οι διάσημοι, το
δύσκολο είναι να έχεις διάρκεια! Δεν είναι δύσκολο να γίνεις
Μαύρο Γιλέκο, αλλά για να παραμείνουμε πρέπει να συντηρήσουμε
το κίνημα, να τρομάξουμε το κράτος και τη γαλλική αστυνομία,
να τους κάνουμε να προβληματίζονται. Μετά τη δράση μας στο
αεροδρόμιο άρχισαν να μιλάνε για μας στην Αγγλία, τη Γερμανία,
την Πορτογαλία, την Αμερική. Σκεφτήκαμε πως έπρεπε να
εκμεταλλευτούμε τη χρονική στιγμή και κλιμακώσαμε τις
κινητοποιήσεις με πιο δυνατές ενέργειες. Για παράδειγμα, όταν
ο αρχηγός της αστυνομίας μας είπε ψέματα, στοχεύσαμε ψηλότερα,
στον μεγάλο του αδερφό, τον πρωθυπουργό.
ΝΤ.: Κάναμε τη σύνδεση με τα Κίτρινα Γιλέκα διαπιστώνοντας
κάτι απλό: για το φαντασιακό της αριστεράς ο αγώνας των χωρίςχαρτιά αντιμετωπίζεται ως κάτι το περιορισμένο και απόμακρο,
μία κατηγορία ατόμων ιδιαίτερων που αγωνίζονται μόνο για να
κερδίσουν ένα καθεστώς νομιμότητας με κριτήρια αποκλειστικά

εξατομικευμένα. Εδώ και πολύ καιρό η Αριστερά θεωρεί πως η
αλληλεγγύη περιορίζεται στην ετήσια πορεία όπου όλοι φωνάζουν
«Αλληλεγγύη στους χωρίς-χαρτιά» (Solidarité avec les sanspapiers). Θέλουμε να βγάλουμε αυτόν τον αγώνα από το πολιτικό
γκέτο που είναι αποκλεισμένος και να τον επανεγγράψουμε στο
κοινωνικό κίνημα, ώστε να δείξουμε πως ο αγώνας του μετανάστη
μπορεί να είναι και οποιουδήποτε άλλου, είτε με είτε χωρίς
χαρτιά, μετανάστη ή όχι.
Είναι ένας αγώνας γενικευμένος όπως ο αγώνας για την
αξιοπρέπεια του εργαζόμενου ή ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής…
Η ιδέα είναι να ενώσουμε όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις, όχι
απλά με μία στάση αλληλεγγύης αλλά ως μέρη με κοινούς στόχους.
Πρόκειται για ένα κοινωνικό κίνημα που δεν έμεινε άθικτο από
την καταστολή. Από τότε που αρχίσαμε έχουμε πολλούς
συντρόφους, που βρίσκονται έγκλειστοι σε διοικητική κράτηση,
άλλους που απελάθηκαν στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Σενεγάλη,
την Ακτή Ελεφαντοστού, κι ακόμα κι άλλους που κατάφεραν να
επιστρέψουν στη Γαλλία χάρη σε διεθνείς πολιτικές
διασυνδέσεις. Όσοι βρίσκονται στις φυλακές για ξένους είναι
πολιτικοί κρατούμενοι όπως και εκείνοι από τα Κίτρινα Γιλέκα,
είναι οι αγωνιστές που δέχονται επίθεση από το κράτος επειδή
υπερασπίζονται έναν σκοπό. Και δεν είναι τυχαίο πως αποτελούν
την κατηγορία του πληθυσμού που είναι περισσότερο
στοχοποιημένη από την καταστολή, επειδή η οργάνωση των
μεταναστών ενοχλεί την εξουσία.
Β.: Είναι εντυπωσιακό, πως Γάλλοι ακτιβιστές κατήγγειλαν το
κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων λέγοντας πως είναι ρατσιστικό, ενώ
τα Μαύρα Γιλέκα τα αναγνώρισαν αμέσως ως ένα κίνημα λαϊκό και
ισχυρό που δίνει έμπνευση.
Κ.: Εγώ δεν βλέπω κανένα ρατσισμό στα Κίτρινα Γιλέκα. Το
κράτος είναι ο ρατσισμός. Τα Κίτρινα Γιλέκα μάχονται ενάντια
στο κράτος άρα δεν γίνεται να είναι ρατσιστές κι εμείς έχουμε
μιμηθεί τα Κίτρινα Γιλέκα.

ΝΤ.: Στην αρχή του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων, είχαμε
μόλις πραγματοποιήσει τη δράση μας στο Εθνικό Θέατρο (Comédie
Française) και είπαμε ο ένας στον άλλο: «Είναι εντυπωσιακό ότι
εκείνοι οι άνθρωποι, που επιτίθενται στα αεροδρόμια της Ναντ
και καίνε αστυνομικούς σταθμούς στο Puy, χρησιμοποιούν
πρακτικές υποστήριξης στους χωρίς-χαρτιά, που είναι δέκα φορές
πιο ριζοσπαστικές από όλες τις συλλογικότητες αλληλεγγύης».
Στο κείμενο μας για την παρέμβαση στο Εθνικό Θέατρο είχαμε
γράψει: «Ευχαριστούμε όσους καταλαμβάνουν τους δρόμους και τα
αεροδρόμια από όπου μας απελαύνουν και τα αστυνομικά τμήματα,
όπου μας περνάνε χειροπέδες». Έχουμε σχέσεις με πολλές
συνελεύσεις των Κίτρινων Γιλέκων και με τοπικές συντονιστικές,
όλα πάνε μια χαρά. Έχουμε να παίξουμε κι εμείς ένα ρόλο εκεί,
για να υπενθυμίσουμε τον κεντρικό στόχο του αγώνα μας. Θα
είμαστε μέρος κάθε κινήματος που επιτίθεται στο ρατσιστικό
κράτος. Υπάρχει μία κοινή αντίληψη στη δράση ανάμεσα στα
Κίτρινα και τα Μαύρα Γιλέκα: και αυτό φαίνεται από τους
στόχους που επιλέγουμε. Είναι δύο αγώνες για την αξιοπρέπεια,
στο πλαίσιο των οποίων έχουμε κοινούς εχθρούς.
Στη συνέχεια της συνέντευξης αυτής τα Μαύρα Γιλέκα προκάλεσαν
το ενδιαφέρον όταν έκαναν κατάληψη στο Πάνθεον ( Panthéon)***
στις 12 Ιουλίου 2019. Ο στόχος ήταν να καταληφθεί ένας χώρος
συμβολικός που ανήκει στο κράτος και να παραμείνουν αρκετές
νύχτες αν ήταν αναγκαίο, με σκοπό να πετύχουν να κλείσουν
συνάντηση με το γραφείο του πρωθυπουργού, για να ξεκινήσουν
διαπραγματεύσεις ώστε να αποκτήσουν έγγραφα νόμιμα όλοι. Να
σταματήσει η χωριστή «ανά περίπτωση» εξέταση των φακέλων
προσπαθώντας να σπάσουν τα διοικητικά κριτήρια. Επίσης να
καταγγείλουν τη βία στα σύνορα και να απονείμουν τιμή στη
μνήμη των νεκρών στη Μεσόγειο ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Έτσι να τονιστεί πως είναι το ίδιο το κράτος που συκοφαντεί
και προσβάλλει τους νεκρούς δομώντας την οργανωμένη ρατσιστική
βία ενάντια στους μετανάστες και όχι τα Μαύρα Γιλέκα που
«προσέβαλαν» το μνημείο. Η παρέμβαση είχε επιτυχία μιας και
700 Μαύρα Γιλέκα έκαναν κατάληψη στο μνημείο. Η αστυνομία που
ήταν στο σημείο αναγκάστηκε να μεταφέρει τα αιτήματα και την

απαίτηση για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Όμως ο Edouard
Philippe προτίμησε να αγνοήσει την απαίτηση και έστειλε ένα
τουίτ για την «αποκατάσταση της τάξεως» κατά τη διάρκεια της
εκκένωσης. Ακολούθησε μεγάλη καταστολή που απασχόλησε τα ΜΜΕ.
Όμως η καταστολή δεν σταμάτησε το κίνημα. Όλοι οι έγκλειστοι
σε διοικητική κράτηση αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν απελάθηκαν
χάρη στη δικονομική και πολιτική αυτοάμυνα του κινήματος και
επίσης χάρη στην αλληλεγγύη όλων. Οι πληγωμένοι θεραπεύτηκαν.
Τα Μαύρα Γιλέκα στη συνέχεια συναντήθηκαν σε μία γενική
συνέλευση για να αποφασίσουν πως:
-Ο αγώνας συνεχίζεται και πως η καταστολή δεν τρομάζει κανένα.
–Με οργή και αποφασιστικότητα τα Μαύρα Γιλέκα είναι πιο δυνατά
από ποτέ!
Σημειώσεις:
* Prefecture de Police : Νομαρχιακό κτίριο που στεγάζει τις
διοικητικές υπηρεσίες, το τοπικό αρχηγείο της αστυνομίας και
τις υπηρεσίες ασύλου και άδειας παραμονής
** Τα Μαύρα Γιλέκα χρησιμοποιούν τον όρο référant. Αντίθετα με
τον όρο «αντιπρόσωπος» που υποδηλώνει σαφώς την ανάθεση, εδώ
μεταφράζεται ως «εκπρόσωπος» με την έννοια της ανάκλησης και
την εκ περιτροπής αλλαγή προσώπων στη θέση αυτή, που ο ρόλος
τους είναι να ενημερώνουν και να μεταφέρουν αυστηρά και μόνο
ότι αποφασίζεται στη συνέλευση.
*** Panthéon: Είναι το εθνικό μνημείο του Παρισιού και της
Γαλλίας.

