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νησιά. Η πίεση των κοινοβουλευτικών κομμάτων προς την
κυβέρνηση και προσωπικά τον Γ. Μουζάλα αφενός και η
διαπιστωμένη διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος χωρίς επαρκή
αποτέλεσμα αφετέρου έχουν οδηγήσει το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής στην απόφαση να διυλίσει την
παρουσία τους και, αν χρειαστεί, να απαγορεύσει την ενασχόληση
τους με το προσφυγικό.

Φαινομενικά η πρωτοβουλία αυτή θα έπρεπε να γίνεται δεκτή με
ικανοποίηση. Όλοι μας είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η
αρχική επιλογή της Ε.Ε. να αναθέσει στις Μ.Κ.Ο. κυρίαρχο ρόλο
στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, καθώς
αμφισβητούσε την αποτελεσματικότητα της ελληνικής κρατικής
μηχανής, ίσως αρχικά ήταν μια σοφή κίνηση, σε βάθος χρόνου
όμως έπρεπε να περιορίζεται, εκχωρώντας ρόλο στα συστήματα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, προτού βεβιασμένα αρχίσουν πανηγυρισμοί πρέπει με
σαφήνεια να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα:

ποιος θα προχωρήσει στο διαχωρισμό των «κεντρικών» από τις
«περιφερειακές» Μ.Κ.Ο.:
ποιες δομές θα αναπληρώσουν από την επόμενη μέρα τα κενά;
πως διασφαλίζεται ότι η μετάβαση των αρμοδιοτήτων από τις
Μ.Κ.Ο. στο κράτος θα έχει καλύτερα αποτελέσματα για τις τοπικές
κοινωνίες;

Ένα παράδειγμα: η σίτιση των μεταναστών γίνεται από το κράτος
στη ΒΙΑΛ κι από τις Μ.Κ.Ο. στη Σούδα. Ποια από τις δυο
περιπτώσεις ωφελεί την τοπική οικονομία; Στη μεν πρώτη στη Χίο
δεν καταλήγει ούτε σεντς, καθώς ο κ. Καμμένος βρήκε τον τρόπο
να εξαιρέσει όλες τις τοπικές επιχειρήσεις, στη δε δεύτερη,
τουλάχιστον σε επίπεδο προμηθειών, ευνοούνται τοπικά
καταστήματα. Αν το κράτος αναλάβει το σύνολο της σίτισης, ποιος
θα είναι ωφελημένος;

Οι εύκολοι αφορισμοί δεν οδηγούν σε επισφαλής λύσεις. Η τοπική
κοινωνία πρέπει να πατήσει πόδι και να απαιτήσει η αποχώρηση
των όποιων Μ.Κ.Ο. να συνοδευτεί από διεύρυνση της δικής της
εμπλοκής με τη διαχείριση του προσφυγικού. Αλλιώς οι
επιπτώσεις στον οικονομικό κύκλο θα είναι επώδυνες.
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4 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Steve Stamatis
ETSI 
. 
Η τοπική κοινωνία πρέπει να πατήσει πόδι και να απαιτήσει η
αποχώρηση των όποιων Μ.Κ.Ο. να συνοδευτεί από διεύρυνση της
δικής της εμπλοκής με τη διαχείριση του προσφυγικού. Αλλιώς οι
επιπτώσεις στον οικονομικό κύκλο θα είναι επώδυνες.
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

Jenny Zinovia Kali
δεν ειναι μονο οι συνεπειες στους οικονομικους κυκλους, που αν
δεν υπηρχε αυτη η αφορμη, οι Χιωτες δεν θα το γνωριζαν. Οι
συνεπειες θα φανουν και στο γενικοτερο κλιμα του 2 καταυλισμων
καθοσων οι ΜΚΟ εχουν βαλει σε ενα προγραμμα την τροφοδοσια,
την διανομη, την απασχοληση των παιδιων κλτ. Ποιος μπορει να
βεβαιωσει οτι θα γινει το ιδιο με τις νεες "εταιριες " που θα
αναλαβουν οι οποιες σε καμμια περιπτωση δεν εχουν την εμπειρια
μιας ΜΚΟ αναφορικα με το προσφυγικο? Οταν τα κακα που επονται
ειναι περισσοτερα απο τα καλα, θα πρεπει να γινουν πιο συνετες
κινησεις! Για την ηρεμια των κατοικων και την σωστη παροχη
υπηρεσιων στους μεταναστες!
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

Konstantinos Adrianos
Ποιούς μετανάστες μας λέτε ,μας δουλεύετε? Αυτοί οι
αραπάδες απο την αφρική και τησ ασία, είναι μετανάστες?
Να τους χαίρεστε τότε και να παντρέψετε και τα παιδιά σας
με δαύτους.
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

Petros Petros Insaniter
Επιτελους να παρει το κρατος στα χερια του την διαχειρηση ΤΟΥ
πλεον σοβαρου θεματος, και με ανοιχτες δημοσιες προσκλησεις να
προσλαβουν άτομα ΆΞΙΑ ,χωρις "βισματα" ,αλλά μονο με βαση τα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ και οχι τις γνωριμιες .  
Καθε αρχη και δυσκολη, αλλά τουλαχιστον να γινει η αρχη ,οχι
επειδη για χ.ψ. λογο δεν πηρε τις ευθυνες να μην τις παρει ποτε. Για
το προσφυγικο εχουν δωθει ΔΙς , οποτε να γινουν προσληψεις απο
ΥΠΕΣΔΑ οπως εγινε για λιγο στην Βιαλ, και να δωσουν λυση οι
υπευθυνοι..
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

Konstantinos Adrianos
Την κονόμα σκέφτεστε όλοι αντί να σκέφτεστε οτι πρέπει να
φύγουν απο την χώρα όλοι αυτοί.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 χρόνο

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 χρόνο

Γιώργος Μαϊστράλης
Πάτε στοίχημα ότι όλοι οι ΜΚΟ/τζήδες σε λίγο ΘΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ να γίνουν Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι
(μέσα από π.χ. έξτρα μοριοδότηση ΑΣΕΠ λόγω εμπειρίας),
αλλιώς θα μας κουβαλάνε συνέχεια μετανάστες για να
υπάρχει συνέχεια ζήτηση και να έχουν συνέχεια δουλειά;
'Ηδη έχει γίνει μια τέτοια διαδήλωση για ανανέωση
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