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 Η «μαύρη προπαγάνδα» φταίει και όχι η κυβερνητική

αδράνεια…
Τα αδικαιολόγητα προσπαθεί να δικαιολογήσει ο υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ. Μουζάλας
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«Μαύρη προπαγάνδα παρεμποδίζει το έργο της κυβέρνησης στο προσφυγικό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, κατηγορώντας παράλληλα τη Νέα Δημοκρατία ότι «έχει συνταχθεί με
ακροδεξιά στοιχεία και υποκινεί τον πληθυσμό».

«Μαύρη προπαγάνδα παρεμποδίζει το έργο της κυβέρνησης στο προσφυγικό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, κατηγορώντας παράλληλα τη Νέα Δημοκρατία ότι «έχει συνταχθεί με
ακροδεξιά στοιχεία και υποκινεί τον πληθυσμό».

Σχετικά με το τραγικό συμβάν στη Μόρια, όπου υπήρξαν δύο νεκροί, ο κ. Μουζάλας αναφέρει ότι πρόκειται για «τυχαίο
γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε»(!). Παρόλ’ αυτά, δεν συνέβη οπουδήποτε, αλλά στο θεσμικό-κρατικό χοτ
σποτ στη Λέσβο! Για το συμβάν ωστόσο ανέφερε ότι κάνει «επιτακτική την ανάγκη για τη βελτίωση των συνθηκών στο hot
spot» και απευθύνει «έκκληση στους νησιώτες να πάψουν να ακούνε λαϊκίστικες λύσεις και να υποστηρίξουν τη
δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων».

Όλη η σχετική δήλωσή του: «Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, γιατί μπορεί να ήταν ένα τυχαίο γεγονός που θα μπορούσε να
συμβεί οπουδήποτε, αλλά το γεγονός ότι συνέβη στο συγκεκριμένο χώρο λειτουργεί επιβαρυντικά. Αυτό κάνει ακόμα πιο
επιτακτική την ανάγκη για τη βελτίωση των συνθηκών στο hot spot και απευθύνω για ακόμα μια φορά έκκληση στους
νησιώτες να πάψουν να ακούνε λαϊκίστικες λύσεις, να δείξουν αυτό το οποίο έδειξαν πέρυσι, να υποστηρίξουν τη
συμφωνία για να μην επαναληφθούν οι περσινές ροές, αλλά και να υποστηρίξουν τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης των προσφύγων και κλειστών κέντρων για τον περιορισμό της εγκληματικότητας».

«Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε κλίμα συναίνεσης, αλλά από ένα σημείο και μετά θα επιβάλουμε τις λύσεις», πρόσθεσε,
σχολιάζοντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων στα νησιά για την κατασκευή χώρων φιλοξενίας για πρόσφυγες και
μετανάστες.

 

Μείωση κατά το ήμισυ

Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μουζάλας αποκαλύπτει ότι το επόμενο διάστημα τα κέντρα
φιλοξενίας θα μειωθούν κατά το ήμισυ με ταυτόχρονη μείωση και του πληθυσμού σε αυτά, καθώς και ότι μέχρι το
Φεβρουάριο θα ολοκληρωθεί η παροχή μετρητών ή κουπονιών για τη σίτιση προσφύγων και μεταναστών. Επίσης, ο κ.
Μουζάλας απαντά στις κατηγορίες για καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος της κυβέρνησης για το
προσφυγικό, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει ταχυδακτυλουργός που να βγάζει λαγούς από το καπέλο του».
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Για τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας

Ο υπουργός εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο κατάρρευσης της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και
περιγράφει τις τρεις μάχες που δίνει η κυβέρνηση σε διπλωματικό επίπεδο: για τη μεταφορά μεταναστών από τα νησιά
στην ενδοχώρα, την αλλαγή της Συνθήκης του Δουβλίνου και το αίτημα για δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού
επιστροφών των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους.

Επίσης, αναφέρεται και στην απόφαση του Βελγίου να μην ανανεώσει τη θητεία των Βέλγων εμπειρογνωμόνων στα νησιά
του βορειοανατολικού Αιγαίου για λόγους ασφαλείας, αλλά ζητάει η συζήτηση να επικεντρωθεί στις ευθύνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία -όπως λέει- δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

 

Για την καθυστέρηση ασύλου

«Το άσυλο στην Ελλάδα είναι μια καινούρια και ολιγομελής υπηρεσία. Όταν παραλάβαμε την Υπηρεσία Ασύλου, είχε 210
μέλη. Σήμερα μαζί με τους ανθρώπους που μας έχει διαθέσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ξεπερνάει τους 700, σε ενάμιση
χρόνο μέσα. Πιστεύω ότι χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και είμαστε σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση με
την Υπηρεσία Ασύλου. Ψάχνουμε να βρούμε μοντέλα από τις άλλες χώρες, γι’ αυτό μεταβαίνω στη Γερμανία για να
συζητήσω αυτά τα θέματα. Έχουμε καλέσει εταιρείες παροχής συμβούλων για να δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε
τις διαδικασίες. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους επαύξησης της Υπηρεσίας Ασύλου και πιο γρήγορης λειτουργίας της, που
να είναι όμως πάντα συμβατές με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τη Συνθήκη της Γενεύης», ανέφερε
σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.

 

Για τη σίτιση

Για τις συνθήκες σίτισης ανέφερε: «Μια από τις πολύ συχνές κατηγορίες των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των
δημοσιογράφων, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία καμία μέριμνα δεν είχαν λάβει ποτέ γι’ αυτά τα πράγματα,
είναι ότι το φαγητό που μοιράζουμε δεν αρέσει. Επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι αυτό είναι σωστό. Αλλά εγώ είμαι πάρα
πολύ υπερήφανος που μοιράζουμε τρεις φορές την ημέρα φαγητό σε όλους. Το να βελτιώσουμε την ποιότητα, ναι είναι
ένα ζητούμενο. Αυτήν τη στιγμή ήδη σε πολλά camp δίνουμε μετρητά ή vouchers για φαγητό και βέβαια και σε όλους όσοι
είναι σε διαμερίσματα. Πιστεύουμε ότι μέχρι το Γενάρη θα έχουμε δώσει μετρητά ή vouchers για φαγητό σε πάνω από το
80% των camp και μέσα στο Φλεβάρη θα τα έχουμε καλύψει όλα και θα έχουμε αλλάξει το σύστημα τροφής με τα μετρητά.

Εδώ χρειαζόμαστε δύο προϋποθέσεις για να το κάνουμε. Το ένα είναι να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός που ακόμα είναι
κινητός. Και το δεύτερο είναι να έχουμε αλλάξει τις σκηνές, που το κάνουμε ήδη μέσα στο χειμώνα, με χώρους όπου θα
μπορούν να έχουν την προσωπική τους κουζίνα ή κοινοτικές κουζίνες. Νομίζω λοιπόν ότι το Φλεβάρη θα έχουμε
ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα, πάντα γι’ αυτούς οι οποίοι είναι εδώ και υπό την αίρεση της διατήρησης της
Συμφωνίας. Εάν κάθε τόσο το λέω αυτό είναι γιατί μερικές φορές κατηγορούμαι ότι λέω ψέματα ή ότι πράγματα που
υποσχέθηκα δεν γίνονται, και αυτό πραγματικά είναι λάθος, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες.

Επομένως, μιλάμε με βάση τις σημερινές συνθήκες, γι’ αυτούς που σήμερα είναι εδώ. Αν βρεθούμε σε περσινές
καταστάσεις, τα προγράμματα θα είναι αλλιώς, οι δοκιμασίες και αυτών των ανθρώπων και οι δικές μας θα είναι πολύ
μεγαλύτερες και θα μιλήσουμε τότε για άλλες λύσεις».
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1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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