Αθήνα, 31 Μαΐου 2012
∆ελτίο Τύπου
Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα βίαια γεγονότα στην Πάτρα
Ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία
την κατάσταση στην πόλη της Πάτρας, καθώς τα πρόσφατα βίαια γεγονότα
αναδεικνύουν µε δραµατικό τρόπο τόσο την «ποιοτική αναβάθµιση» της
γενικευµένης τυφλής ρατσιστικής βίας όσο και τις σοβαρές ανεπάρκειες της
εφαρµοζόµενης µεταναστευτικής πολιτικής αλλά και εν γένει της διοίκησης, µε
αποτέλεσµα τη δηµιουργία επικίνδυνων εντάσεων.
Η ανεξάρτητη αρχή ήδη από το 2007 είχε µεταξύ άλλων επισηµάνει ότι ο
δηµόσιος διάλογος για την προβληµατική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή
του λιµένος Πατρών θα πρέπει να εστιάσει στην προσπάθεια εξεύρεσης
λειτουργικών λύσεων, καθώς υπήρχε κίνδυνος επιδείνωσης των
προβληµάτων και όξυνσης της υφιστάµενης τότε κατάστασης µέσω
προστριβών και της πρόκλησης ή και έντασης φοβικών αισθηµάτων και
στάσεων.
Τον ίδιο κίνδυνο είχε τονίσει ο Συνήγορος του Πολίτη το 2010, στο έγγραφο
του για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, επισηµαίνοντας ότι η «οιονεί
απόσυρση» του κράτους στη συγκεκριµένη περιοχή παρέχει το πρόσχηµα
αλλά και το έδαφος για τη δράση ακραίων πολιτικών οµάδων µε ξενοφοβικές
και ρατσιστικές αντιλήψεις, που επιστρατεύουν βίαιες µεθόδους και
προπαγανδίζουν την αυτοδικία.
Τελευταία σχετική παρέµβαση της ανεξάρτητης αρχής ήταν τον Φεβρουάριο
2012, όπου επισήµανε ότι ένα χρόνο µετά τη θέσπιση µε το ν. 3907/2011
νέων κανόνων και διαδικασιών για τη χορήγηση ασύλου και άλλων µορφών
διεθνούς προστασίας, καµία από τις υπηρεσίες που προβλέπονται δεν έχει
ουσιαστικά λειτουργήσει, παρά τις αυξηµένες ανάγκες και τα σοβαρά
προβλήµατα, πράγµα που, πέραν των άλλων, εκθέτει διεθνώς τη χώρα.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη προτίθεται άµεσα να
απευθυνθεί και πάλι στους αρµόδιους φορείς µε συγκεκριµένες προτάσεις για
τη λήψη των αναγκαίων άµεσων και λειτουργικών µέτρων έναντι ενός
σύνθετου κοινωνικού φαινοµένου, µε σεβασµό στις επιταγές του κράτους
δικαίου και του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού.
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