Δελτίο Τύπου 22/12/2011

Το πρωί της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε άτυπο
κατάλυμα Αφγανών προσφύγων στην περιοχή του Ρίου, ένα 16χρονο παιδί τραυματίστηκε
πολύ σοβαρά, και νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των φίλων του, πάνω στον πανικό που επικράτησε έπεσε στο
κενό με το κεφάλι από μεγάλο ύψος, και οι αστυνομικοί ενώ είδαν το περιστατικό τον
εγκατέλειψαν αβοήθητο. Το ασθενοφόρο δε, παρά τις εκκλήσεις των προσφύγων, έφτασε
στο σημείο με σημαντική καθυστέρηση, που ελπίζουμε να μην αποδειχτεί μοιραία.

Για το θλιβερό αυτό συμβάν, όπως και για πολλά άλλα που έχουν προηγηθεί στην πόλη μας,
υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Ευθύνη της ελληνικής πολιτείας, που με την
αντι-μεταναστευτική της πολιτική εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές
στην επικράτειά της, αρνούμενη πεισματικά να τους αποδώσει τα δικαιώματα που
προβλέπει η Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες. Ευθύνη των τοπικών αρχών, Δήμου
και Περιφέρειας, που λάμπουν δια της απουσίας τους στο μεγάλο αυτό κοινωνικό ζήτημα
της πόλης, αναγνωρίζοντας εμμέσως τις δυνάμεις καταστολής, Αστυνομία και Λιμενικό, ως
αρμόδιους για τη διαχείριση μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Και βέβαια ευθύνη των τελευταίων,
που καθημερινά ασκούν στους πρόσφυγες σωματική και ψυχολογική βία, και που στις
επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας κρύβονται πίσω από τη μη ύπαρξη «αποδείξεων».

Επιτέλους να σταματήσει η υποκρισία και οι «ανευθυνοϋπεύθυνοι» να αναλάβουν τις
ευθύνες τους.

Ακόμη δεν έχει στεγνώσει η μελάνη της νέας καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου για τις συνθήκες κράτησης και συμπεριφοράς των μεταναστών στη χώρα μας
και τα επεισόδια συνεχίζονται καθημερινά.

Κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε και δεν είναι λαθραίος. Ας δούμε πως δίπλα σε αυτούς
τους «ξένους» άθλιους προστίθενται καθημερινά και οι δικοί μας, μέσα κι έξω από τη χώρα
μας, κι όλοι έχουν ανάγκη συμπαράστασης και όχι απάνθρωπου κυνηγητού. Είναι
υποχρέωση όλων μας να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των προσφύγων στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, το δικαίωμά τους στη ζωή.
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