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 Μήνυμα Κινέζου Γουέι Γουέι: αποσύρει την έκθεση στη Δανία

Διαμαρτυρόμενος για τον ρατσιστικό νόμο που επιτρέπει στις αρχές να κατάσχουν χρήματα και
τιμαλφή από τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου να καλύψει το κόστος της φροντίδας τους

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 27|01|2016 23:26

Ο Άι Γουέι Γουέι ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα έργα του από το μουσείο Τέχνης ARoS Aarhus και την γκαλερί του ιδρύματος
Faurschou στην Κοπεγχάγη, διαμαρτυρόμενος για την ψήφιση του ρατσιστικού νόμου.

Από τη Λέσβο όπου βρίσκεται επιχειρώντας σε ακτές του νησιού όπου αποβιβάζονται πρόσφυγες και μετανάστες και όπου
σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα μεγάλο μνημείο σύγχρονης προσφυγικής μνήμης, ο Κινέζος εικαστικός και ακτιβιστής Άι
Γουέι Γουέι έστειλε την Τετάρτη ένα ηχηρό μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και ιδιαίτερα στην κυβέρνηση και
το κοινοβούλιο της Δανίας που την Τρίτη ψήφισε με ευρεία πλειοψηφία νόμο που ο οποίος επιτρέπει στις αρχές να
κατάσχουν χρήματα και τιμαλφή από τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου να καλύψει το κόστος της φροντίδας τους. 
Ο Άι Γουέι Γουέι ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα έργα του από το μουσείο Τέχνης ARoS Aarhus και την γκαλερί του ιδρύματος
Faurschou στην Κοπεγχάγη, διαμαρτυρόμενος για την ψήφιση του παραπάνω νόμου. 
Πριν λίγο στην περιοχή της Κρατήγου, όπου είχε φτάσει μια από τις βάρκες με πρόσφυγες και μετανάστες, ο κ. Άι Γουέι
Γουέι βοηθούσε στην υποδοχή και συζητούσε με εθελοντές και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων που βρίσκονταν εκεί.
Μοιράζοντας γλυφιτζούρια σε παιδιά- πρόσφυγες ο Κινέζος εικαστικός επανέλαβε σε όλους όσοι τον ρωτούσαν σχετικά
πως είναι συγκλονισμένος από τις αποφάσεις της κυβέρνησης της Δανίας για τις οποίες δήλωσε «υποχρεωμένος» να
αποσυρθεί από την έκθεση. 
Σε ανάρτησή του στο Instagram, την οποία αναπαρήγαγε το Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδήσεων, ο κ. Γουέι Γουέι αναφέρθηκε
στη στήριξη από το Ίδρυμα Faurschou της απόφασής του να κλείσει την έκθεση: 
«Η απόφαση αυτή ακολούθησε την έγκριση του κοινοβουλίου της Δανίας της πρότασης νόμου που επιτρέπει την
κατάσχεση τιμαλφών και την καθυστέρηση της οικογενειακής επανένωσης των αιτούντων άσυλο. Ο Jens Faurschou
υποστηρίζει την απόφαση του καλλιτέχνη και λυπάται που το κοινοβούλιο της Δανίας επιλέγει να είναι στην πρώτη
γραμμή της συμβολικής και απάνθρωπης πολιτικής της σημερινής μεγαλύτερης ανθρωπιστικής κρίσης στην Ευρώπη και
τη Μέση Ανατολή, αντί να είναι στην πρώτη γραμμή μιας σεβαστής ευρωπαϊκής λύσης για την επίλυση της οξείας
ανθρωπιστικής κρίσης».

Παρά την κατακραυγή

Παρά τη διεθνή κατακραυγή από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΗΕ, τη Διεθνή Αμνηστία και πλείστες άλλες οργανώσεις
για την απάνθρωπη, ανήθικη αλλά και παράνομη αυτή πρακτική με βάση το διεθνές και ευρωπαϊκό ανθρωπιστικό δίκαιο, ο
«πιο παρεξηγημένος νόμος στην Ιστορία της Δανίας» -κατά τον πρωθυπουργό Λαρς Λέκε Ράσμουσεν- ψηφίστηκε χθες στη
Βουλή, με τη στήριξη όχι μόνο της Ακροδεξιάς αλλά των αντιπολιτευόμενων Σοσιαλδημοκρατών και άλλων δύο μικρών
δεξιών κομμάτων.

Θυμίζουμε πως ο Ράσμουσεν έφτασε πρόσφατα στο σημείο να ζητήσει να ανοίξει η συζήτηση για αναθεώρηση της
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Θυμίζουμε πως ο Ράσμουσεν έφτασε πρόσφατα στο σημείο να ζητήσει να ανοίξει η συζήτηση για αναθεώρηση της
Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες!

Εφεξής λοιπόν αστυνομικοί θα ερευνούν τις αποσκευές όσων αιτούντων άσυλο φτάνουν στα σύνορα της Δανίας, θα
εκτιμούν επιτόπου (!) την αξία όσων μεταφέρει μαζί του ο κάθε κατατρεγμένος και θα προχωρούν σε κατασχέσεις.

Νομικοί τονίζουν εδώ άλλη μια ειδοποιό διαφορά που καταρρίπτει τον ισχυρισμό περί ισονομίας. Η δανέζικη αστυνομία
έχει το δικαίωμα να ερευνά τα περιουσιακά στοιχεία ή τα σπίτια Δανών πολιτών μόνο με δικαστικό ένταλμα, κάτι που
φυσικά δεν ισχύει για τους πρόσφυγες.

Στον πυρήνα της νεόκοπης νομοθεσίας όμως υπάρχουν και άλλες δύο ιδιαίτερα σκληρές διατάξεις για λόγους αποτροπής:
το άσυλο θα χορηγείται αποκλειστικά για έναν χρόνο και μετά θα επανεξετάζεται με κίνδυνο απέλασης, ενώ τα αιτήματα
προσφύγων για επανένωση με τις οικογένειές τους θα μπορούν να κατατίθενται μόνο αφού περάσουν τρία χρόνια.
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