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 «Αν απελαθούμε, θα αυτοκτονήσουμε»

Επιστολή Μπαγκλαντεσιανών στη «Frontex»:

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 21|12|2016 14:57

Επιστολή που κάνει αίσθηση, έστειλε πριν λίγες μέρες μεγάλη μερίδα της κοινότητας των προερχομένων από το
Μπαγκλαντές, προσφύγων που διαμένουν στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας. Πρόκειται για μια κοινότητα 150 ατόμων, οι
οποίοι εγκλωβισμένοι επί πολλούς μήνες στη Λέσβο, με επιστολή τους στη «Frontex» δηλώνουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:
«Περιμένουμε να απελευθερωθούμε. Δυστυχώς, αν απελαθούμε, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι από εμάς θα
αυτοκτονήσουμε».
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αυτοκτονήσουμε».

Στην επιστολή τους αυτή, τα μέλη της κοινότητας εκφράζουν την εκτίμηση τους στη «Frontex» και ζητούν να υπάρξει «μια
βάση για να συζητηθεί η αίτηση ασύλου, δηλώνοντας πως «κάθε πρωί ξυπνάνε προσδοκώντας χαρά και ευτυχία, αλλά
αντίθετα αντιμετωπίζουν τον πόνο λόγω της έλλειψης ελευθερίας».

Και συνεχίζουν ζητώντας να τους αναγνωρισθούν ανθρώπινα δικαιώματα: «Είμαστε πρόσφυγες, απελπισμένοι, χωρίς
πατρίδα, χωρίς χρήματα. Κατά συνέπεια έχουμε χάσει τα πάντα. Μας έφεραν εδώ για να βρούμε ένα καταφύγιο. Οι
περισσότεροι έχουν χάσει συγγενείς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ζητούμε τη βοήθεια για να πάρουμε άσυλο. Ρισκάραμε
τη ζωή μας διασχίζοντας άγρια ποτάμια και θάλασσες. Γιατί να έρθουμε εδώ; Πίσω στα σπίτια μας αντιμετωπίσαμε
προβλήματα, καθώς η ασφάλειά μας και η επιβίωσή μας βρέθηκαν σε κίνδυνο, λόγω των πολιτικών που ρήμαξαν τη χώρα
μας». Επίσης οι καταγόμενοι από το Μπαγκλαντές μετανάστες καταλήγουν μαζί με ευχές για τα Χριστούγεννα, ζητώντας να
«τους μετακινήσουν από τη Λέσβο και να τους δοθεί άδεια να πάνε στην ενδοχώρα, την Αθήνα».

Και η επιστολή καταλήγει: «Ο Θεός έπλασε τον κάθε άνθρωπο ελεύθερο. Η ικανότητα να διαλέξεις αν θες να ζήσεις
ελεύθερος ή σκλάβος, ευτυχισμένος ή φοβισμένος, είναι αυτό που λέγεται ελεύθερη βούληση. Κάθε άνθρωπος γεννήθηκε
με ελεύθερη βούληση. Μερικοί άνθρωποι τη χρησιμοποιούν, ενώ άλλοι την καταχρώνται. (…) Περιμένουμε να
απελευθερωθούμε. Δυστυχώς, αν απελαθούμε, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι από εμάς θα αυτοκτονήσουμε.
Προσευχόμαστε ότι με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, θα μας αντιμετωπίσετε με ευγένεια και καλοσύνη».

Ας σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες ιδιαίτερα, η εν λόγω κοινότητα πραγματοποιεί καθιστικές διαμαρτυρίες έξω από το
χώρο όπου στεγάζεται η Υπηρεσία Ασύλου στη Μόρια.
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Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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