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Κυριακή, 16/08/2015 | Πολιτική

Με φόντο την απειλή μιας νέας ανθρωπιστικής κρίσης στην Κω και στα νησιά του ανατολικού αιγαίου λόγω της μεγάλης εισροής προσφύγων, οι
Οικολόγοι Πράσινοι καλούν την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος και να μην επιτρέψει την διολίσθηση του σε
ένα νέο ανθρωπιστικό αδιέξοδο.

 
Είναι πάγια θέση των Οικολόγων Πρασίνων πως όσο η Ευρώπη και η χώρα μας επενδύουν μόνο
στην αποτρεπτική πολιτική και στοχεύουν αποκλειστικά στην αναχαίτιση των προσφυγικών ροών,
χωρίς να υπάρχει καμία μέριμνα για τις αιτίες που γεννούν το φαινόμενο και χωρίς κατάλληλα μέτρα
και πολιτικές για τον διαμοιρασμό και την κοινωνική ένταξη αυτών των ανθρώπων σε όλες τις χώρες
της Ε.Ε., τόσο το πρόβλημα θα αντιμετωπίζεται αποσπασματικά με τον επαναλαμβανόμενο κίνδυνο
ανθρωπιστικής τραγωδίας.
 
Για τη ριζική αντιμετώπιση αυτής της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης επιβάλλεται, πέρα από
πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των χωρών ΕΕ και ενιαία
ευρωπαϊκή πολιτική. Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται:
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Ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με προτεραιότητες τη δημιουργία νόμιμων, ασφαλών οδών προς την Ευρώπη για τους ανθρώπους που
προσπαθούν να σωθούν από τη φρίκη του πολέμου. Ουσιαστικά με μια τέτοια πρακτική ακυρώνεται αυτόματα κάθε λόγος ύπαρξης των δουλεμπόρων
και πατάσσεται αυτό το σύγχρονο, αποτρόπαιο φαινόμενο που έχει οδηγήσει στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους.
Ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική και υπηρεσία ασύλου με κοινά κριτήρια. Το Δουβλίνο ΙΙΙ μπορεί να ελάφρυνε λίγο τις χώρες του νότου τροποποιώντας έστω
και ελάχιστα τους όρους αίτησης ασύλου πχ. ενθαρρύνοντας και θεσμοθετώντας την οικογενειακή επανένωση, όμως δε διασφάλισε ισόρροπη
κατανομή και δίκαιο επιμερισμό των  ευθυνών, με τις χώρες του νότου να εξακολουθούν να φέρουν  δυσανάλογο βάρος. Υπολογίζεται ότι 5 μόλις
χώρες δέχονται πάνω από το 70% του συνολικού αριθμού των προσφύγων. Η κυβέρνηση πρέπει να συνεργαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να
υποβάλλει αιτήματα υποστήριξης  στον αρμόδιο επίτροπο Κ. Αβραμόπουλο καθώς και να χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα ευρωπαϊκά εργαλεία ώστε να
ασκήσει πίεση σε Κράτη Μέλη που παραβιάζουν τις σχετικές συνθήκες αρνούμενα να δεχτούν τον επιμερισμό του βάρους των μεταναστευτικών ροών.
Ειρηνευτικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με στόχο τη λήξη αιματηρών πολέμων στη γειτονιά της Ευρώπης (Συρία) και στήριξη κατεστραμμένων από τη
φτώχεια και τις χρόνιες εμφύλιες συρράξεις κοινωνιών (Αφρική) με στόχο την εξάλειψη των αιτιών που γεννούν τις προσφυγικές και μεταναστευτικές
ροές.
Αναπροσανατολισμός των ευρωπαϊκών κονδυλίων με έμφαση στην υποδοχή, στήριξη και κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών/στριών και
όχι στις αποτρεπτικές πολιτικές και στη «φρούρηση» της Ευρώπης όπως γίνεται μέχρι σήμερα με τραγικές συνέπειες.
 
 
Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά:
 
"Η κυβέρνηση θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες ώστε να αντιμετωπισθεί άμεσα η κρίσιμη πια κατάσταση με την μεγάλη εισροή προσφύγων στην
Κω και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Είναι απολύτως αναγκαίο να ενισχυθούν άμεσα οι κρατικές δομές πιστοποίησης και καταγραφής ώστε να
αποσυμφορηθούν σε πρώτη φάση τα νησιά τα οποία παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις σε ότι αφορά τις ανθρωπιστικές δομές υποδοχής, αλλά και
αδυναμίες εφοδιασμού με φάρμακα και τρόφιμα για τους πρόσφυγες. Το μεταναστευτικό ζήτημα απαιτεί δυναμικές λύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό πεδίο. "
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Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...
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Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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