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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Η «Αγκαλιά» τα… έψαλλε στην Ε.Ε.!

Στην υπηρεσία για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, εκδήλωση στη Βιέννη

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 05|07|2016 14:46

Δεν μάσησαν τα λόγια τους στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Υπηρεσία για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Agency for Fundamental Rights» (FRA), εκπροσωπώντας την Οργάνωση «Αγκαλιά» της Καλλονής, η
Κατερίνα και η Ελένη Ευσταθίου-Σελάχα.

Δεν μάσησαν τα λόγια τους στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Υπηρεσία για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Agency for Fundamental

Rights» (FRA), εκπροσωπώντας την Οργάνωση «Αγκαλιά» της Καλλονής, η Κατερίνα και η Ελένη Ευσταθίου-Σελάχα.

Μάλιστα η «Αγκαλιά» προσκλήθηκε από την ίδια την υπηρεσία της Ε.Ε. και έδωσε το παρών στη Βιέννη, όπου από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνέδριο

με θέμα το προσφυγικό, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ενσωμάτωση των μειονοτήτων στην Ε.Ε., παρουσία δεκάδων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

υπουργών, δικηγόρων και παραγόντων.

Η Κατερίνα και η Ελένη Ευσταθίου-Σελάχα, εκπροσωπώντας την «Αγκαλιά», η οποία έχει διακριθεί με το κορυφαίο βραβείο
«Ραούλ Βάλενμπεργκ», μίλησαν για το θέμα του προσφυγικού και ειδικότερα για τα hot spots και τη σύνδεσή τους με την
τοπική κοινωνία. «Επισημάναμε αφενός ότι η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας είναι άδικη και
αφετέρου ότι πρέπει να χορηγείται άσυλο σε όσους το δικαιούνται, και μάλιστα οι διαδικασίες να γίνονται ταχύτερα»,
ανέφερε στο «Ε» η Κατερίνα.

«Για να μη μετανιώσουμε…»

Εκτός αυτού, όμως, οι δύο εκπρόσωποι της Οργάνωσης επικέντρωσαν στην αλληλεγγύη και την προσφορά που επέδειξαν
οι Λέσβιοι όταν οι ροές ήταν στο ζενίθ, κάτι που -κατά τη γνώμη τους- όπως επεσήμαναν «αυτό δεν έχει αναγνωριστεί
εμπράκτως από την Ε.Ε. Πέρα από μια λεκτική αναγνώριση, οι Λέσβιοι έχουν απογοητευτεί, γιατί στην πράξη καλούνται να
πληρώσουν υπέρογκους φόρους, βλέπουν τον τουρισμό να έχει πληγεί και να γίνεται αρνητική προβολή σε βάρος του
νησιού».

Για το λόγο αυτό πρότειναν μεταξύ άλλων «η Ε.Ε. να λάβει μέτρα ενδυνάμωσης της τοπικής κοινωνίας, ώστε αυτή να μην
απογοητεύεται για τη στάση που κράτησε απέναντι στο προσφυγικό και κυρίως να μη μετανιώνει για τον ανθρωπισμό
της».

«Σοκ»

Εκτός από την «Αγκαλιά», μίλησαν για τη «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», τον «Πλάτανο», τους ντόπιους
εθελοντές και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και για το… «σοκ» που έχουν υποστεί οι Λέσβιοι αλλά και οι
πρόσφυγες. «Σκοπός μας ήταν να μιλήσουμε για την παρούσα κατάσταση στα hot spots και τη δύσκολη εξίσωση των
σχέσεων μεταξύ ντόπιων και προσφύγων.

Όπως κάθε φορά, αυτά που είπαμε δεν ήταν εύκολα ούτε για τους οικοδεσπότες ούτε για εμάς. Ακούει άραγε κανείς τη
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Όπως κάθε φορά, αυτά που είπαμε δεν ήταν εύκολα ούτε για τους οικοδεσπότες ούτε για εμάς. Ακούει άραγε κανείς τη
φωνή μας σε μια Ευρώπη που παραπαίει; Αν μη τι άλλο το μόνο που ελπίζουμε είναι πως μιλήσαμε και πως το
απειροελάχιστο στίγμα μας αποτυπώθηκε», αναφέρουν.
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