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Σάββατο, 09/04/2016 | Κοινωνία

Αυθαίρετη κράτηση αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών, σοβαρά ελλείμματα ή ανεπάρκειες στις συνθήκες κράτησης των προσφύγων και
μεταναστών και δυσλειτουργίες στις διαδικασίες ασύλου κατέγραψε η Διεθνής Αμνηστία, έπειτα από επίσκεψη της ερευνητικής αποστολής της σε
Λέσβο και Χίο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

 
Η Διεθνής Αμνηστία εξασφάλισε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, άδεια πρόσβασης από τις ελληνικές Αρχές και ολοκλήρωσε την επίσκεψή της
στη Λέσβο και τη Χίο, όπου συνομίλησε με δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες στα hotspots της Μόριας και της ΒΙΑΛ.
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Διεθνής Αμνηστία: Κακές οι συνθήκες κράτησης σε Λέσβο και Χίο
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Η οργάνωση διαπίστωσε ότι πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο κρατούνται υπό άσχημες
συνθήκες, εν μέσω της βιασύνης για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης-
Τουρκίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Γκαουρί βαν Γκούλικ (Gauri van Gulik), αναπληρώτρια διευθύντρια
της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ευρώπη, δήλωσε:
«Η Ευρώπη μετατρέπει αυτό που θα έπρεπε να είναι ο δρόμος προς την προστασία σε έναν
εφιάλτη με συρματοπλέγματα, ανασφάλεια και τρομακτική ανησυχία για την προοπτική να
επιστραφεί κανείς πίσω στη Τουρκία».
 
Ο Γιώργος Κοσμόπουλος, διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, επισημαίνει
από την πλευρά του ότι «στη βιασύνη τους να εφαρμόσουν τη συμφωνία με την Τουρκία, οι
ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές παραβλέπουν βασικά δικαιώματα των προσφύγων και των
μεταναστών. Τώρα γνωρίζουμε ότι καμία πλευρά της συμφωνίας αυτής δεν είναι έτοιμη.
Σημαντικά κενά και παραλείψεις υπάρχουν στην Ελλάδα και η Τουρκία δεν αποτελεί σε καμία
περίπτωση αυτήν τη στιγμή ασφαλή τρίτη χώρα για τους πρόσφυγες».

 
Οι βασικές συστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας είναι οι εξής:
- Η κράτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως «έσχατο μέσο» και αφού έχουν εξεταστεί άλλες εναλλακτικές, ενώ όλες οι αποφάσεις για κράτηση
πρέπει να βασίζονται σε λεπτομερή και εξατομικευμένη κρίση σχετικά με την αναγκαιότητα και τη νομιμότητά της.
- Όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της κράτησής τους με τη συνδρομή νομικής αρωγής.
- Οι συνθήκες κράτησης πρέπει να είναι ανθρώπινες και αξιοπρεπείς.
- Πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η δυνατότητα επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου.
- Οι ειδικές συνθήκες και ανάγκες συγκεκριμένων αιτούντων άσυλο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων
βασανιστηρίων, των παιδιών, των γυναικών, των ηλικιωμένων και των αιτούντων άσυλο με ειδικές ανάγκες.
- Πρέπει να σχεδιαστούν ξεκάθαρες και σύμφωνες με τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδηγίες, σχετικά με το πώς θα εφαρμόζεται ο κανονισμός
για την ασφαλή τρίτη χώρα. Επίσης, να εξασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη, τόσο οι ατομικές περιστάσεις, όσο και ανεξάρτητες
πληροφορίες σχετικά με τη μεταχείριση και το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο στην Τουρκία.
Σημειώνεται, πως η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ως «ολέθριο χτύπημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα» και έχει
διενεργήσει έρευνα και εκτεταμένη εκστρατεία αναφορικά με τις γενικευμένες επιπτώσεις της συμφωνίας σε Ελλάδα και Τουρκία.
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• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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Η κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.
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