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 «Τρομακτικές οι συνθήκες για τους πρόσφυγες στη Λέσβο»

Διεθνής Αμνηστία:

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 20|10|2016 13:26

«Τρομακτικές» χαρακτήρισε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στη Λέσβο η επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκών
Θεσμών της Διεθνούς Αμνηστίας Ιβέρνα Μακ Γκούαν που επισκέφτηκε πρόσφατα το νησί μας. «Είναι απαράδεκτο εν έτει
2016 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πρόσφυγες να κοιμούνται μες στη λάσπη και το φαγητό να μην τρώγεται.

«Τρομακτικές» χαρακτήρισε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στη Λέσβο η επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεσμών της Διεθνούς Αμνηστίας Ιβέρνα Μακ

Γκούαν που επισκέφτηκε πρόσφατα το νησί μας. «Είναι απαράδεκτο εν έτει 2016 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πρόσφυγες να κοιμούνται μες στη λάσπη και το φαγητό να

μην τρώγεται.

Έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια ευρώ, και βελτίωση δεν υπάρχει. Οπότε το θέμα είναι πολιτικό, δεν είναι οικονομικό. Δε θέλουν να βοηθήσουν για να μην

ενθαρρύνουν κι άλλους ανθρώπους να περάσουν στην Ευρώπη» επισήμανε η κ. Μακ Γκούαν.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα σχετικά με το προσφυγικό τελείωσε. Γιατί οι πρόσφυγες μένουν ακόμα σε
σκηνές και κοντέινερ σε καταυλισμούς που θα αποτελούσαν προσωρινή λύση;» ήταν ο κεντρικός προβληματισμός που
έθεσαν, η επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεσμών της Διεθνούς Αμνηστίας και ο διευθυντής του ελληνικού
γραφείου της οργάνωσης, Ηρακλής - Σπυρίδων Ακτύπης.

Κωλυσιεργούν για να μην έρθουν

Ο εγκλωβισμός των προσφύγων στα νησιά, οι καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου, οι άσχημες συνθήκες
στους καταυλισμούς, οι κωλυσιεργία στην μετεγκατάσταση προσφύγων, η απουσία νόμιμων και ασφαλών οδών, η
οικοδόμηση της «Ευρώπης -φρούριο», αλλά και η άνιση μεταχείριση ανάλογα με την εθνικότητα των προσφύγων,
κινούνται στην ίδια λογική, ώστε «να μην έρθουν άλλοι πρόσφυγες», σύμφωνα με την κ. Μακ Γκούαν.

Τα παραπάνω έρχονται σε σύγκρουση με τη Συνθήκη της Γενεύης για το καθεστώς προστασίας των προσφύγων,
υπογράμμισαν οι δυο εκπρόσωποι της Διεθνούς Αμνηστίας. Επίσης, έριξαν την ευθύνη, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο
και την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Η μεν ΕΕ ευθύνεται για τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί, ενώ η κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στα
νησιά και τους καταυλισμούς, εξήγησαν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης. Η δε «απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας»,
ανοίγει το δρόμο για μεμονωμένες συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων κρατών, για επιστροφή των προσφύγων σε χώρες
μη ασφαλείς, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στο άσυλο, συμπλήρωσαν.
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