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 Έκκληση για ταχύτερη διαδικασία ασύλου

H Ύπατη Αρμοστεία για την πυρκαγιά στη Μόρια

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 21|09|2016 14:51

Πάνω από 50 οικίσκοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), όπου στεγάζονταν περίπου 800
άνθρωποι, καταστράφηκαν ολοσχερώς το βράδυ της Δευτέρας στη Μόρια. Υπήρξαν και άλλες υλικές καταστροφές στο
χώρο της Μόριας καθώς και καταστροφές σκηνών.

Πάνω από 50 οικίσκοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), όπου στεγάζονταν περίπου 800
άνθρωποι, καταστράφηκαν ολοσχερώς το βράδυ της Δευτέρας στη Μόρια. Υπήρξαν και άλλες υλικές καταστροφές στο
χώρο της Μόριας καθώς και καταστροφές σκηνών.

Η Υ.Α. είναι παρούσα τόσο στη Μόρια όσο και στα υπόλοιπα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά. Στη Λέσβο,
βρίσκεται μια ομάδα στο πεδίο που αξιολογεί το μέγεθος της ζημιάς και θα στήσει οικογενειακές σκηνές σήμερα ως μέτρο
στέγασης έκτακτης ανάγκης για όσους έχουν πληγεί. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα παρέχουν σκηνές, στρώματα,
κουβέρτες και νερό.

Αν και η αιτία της φωτιάς δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, το επεισόδιο αυτό επιβεβαιώνει την κρίσιμη κατάσταση στον τομέα
της ασφάλειας που επικρατεί στη Μόρια και σε άλλα κέντρα υποδοχής. Η Υ.Α. έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις
στις αρχές, που έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας για
την προστασία των προσφύγων, των μεταναστών, των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις και των δημόσιων
υπαλλήλων στα κέντρα αυτά. Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας θα βοηθούσε επίσης να περιοριστούν οι αντίστοιχοι
φόβοι του ντόπιου πληθυσμού που ζει σε κοντινή απόσταση.

Η Υ.Α. καλεί για τη μείωση της περιόδου αναμονής για την υποβολή αιτημάτων ασύλου, ιδίως στα νησιά, για την ταχύτερη
καταγραφή και επεξεργασία των υποθέσεων όλων των εθνικοτήτων και για την ταχύτερη επιστροφή όσων δεν χρήζουν
διεθνούς προστασίας. Η Υ.Α. θα συνεχίζει να στηρίζει τις αρχές προκειμένου να βρεθούν λύσεις για τον υπερσυνωστισμό
στα κέντρα υποδοχής. Το προσωπικό της Υ.Α. παρέχει βοήθεια για τον εντοπισμό, την ενημέρωση και τη μεταφορά
αιτούντων άσυλο με πλοία και λεωφορεία στην ενδοχώρα.
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Ανακοινώσεις κομμάτων για τα επεισόδια

 

«Η προχτεσινή κλιμάκωση των φασιστικών επιθέσεων στη Μυτιλήνη με τραυματισμούς πολιτών αλληλέγγυων στους
πρόσφυγες από ακροδεξιούς αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη που χρειάζεται να καταδικαστεί από κάθε τοπικό φορέα και
δημοκρατική δύναμη», τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Ενότητα. «Μόνη οριστική λύση αποτελεί ο
τερματισμός των πολέμων και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων σε χώρες όπως στην -κατεστραμμένη πλέον- Συρία»,
καταλήγει.

«Παρά τις δραματικές εκκλήσεις των κατοίκων της Λέσβου, η κυβέρνηση την άφησε κυριολεκτικά στην τύχη της.
Πολεμικό κλίμα με τους εξτρεμιστές να καίνε, τα ακροδεξιά στοιχεία να αλωνίζουν και τους κατοίκους να βρίσκονται σε
πλήρη απόγνωση. Και ρωτάμε: αδιαφορία; ανικανότητα; μήπως... νερό στο μύλο της ακροδεξιάς;», σχολίασε σχετικά το
«Ποτάμι».

«Η αδυναμία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να διαχειριστεί τις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές στα νησιά δεν πρέπει
να αποτελεί άλλοθι για κανέναν. Η κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί τις ζωές και την ασφάλεια των πολιτών από καθέναν
που τις επιβουλεύεται. Ας σταματήσει να κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί και να εμπαίζει τοπικές κοινωνίες και
πρόσφυγες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ο Μιχάλης Μπάκας, εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων, δήλωσε: «Πραγματικά κρίσιμες είναι οι ώρες που
περνούν τα νησιά μας και απαιτείται πρωτίστως απ’ όλους ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Η χώρα μας δεν κινδυνεύει από
ισλαμοποίηση, αλλά από τα ακραία στοιχεία που πυροδοτούν κοινωνικές εντάσεις και αποτελούν κίνδυνο για τη
δημοκρατία. Καταδικάζουμε τα επεισόδια που προκλήθηκαν από ακροδεξιά στοιχεία που μόνο λάδι στη φωτιά ρίχνουν
στις προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος και καλούμε τις δημοκρατικές κοινωνίες των νησιών μας να
διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, λειτουργώντας με σύνεση, ορθώνοντας μέτωπο αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες,
απομονώνοντας ρατσιστικά και ξενοφοβικά στοιχεία».
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