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Συµµετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Ισότητας, Νεολαίας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής για τα
γεγονότα στη Νέα Μανωλάδα
Η Συνήγορος του Πολίτη κυρία Καλλιόπη Σπανού και ο Βοηθός Συνήγορος
κύριος Βασίλης Καρύδης συµµετείχαν, µαζί µε εκπροσώπους άλλων αρµόδιων
φορέων, στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας
και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου µε θέµα τον έλεγχο από τις Επιθεωρήσεις
Εργασίας και τον ΟΓΑ των εργαζοµένων σε αγροτικές εργασίες, στις 23
Απριλίου.
Η Συνήγορος του Πολίτη, επισήµανε ότι η ανεξάρτητη αρχή από τον Απρίλιο του
2008 µε πρωτοβουλία της είχε καλέσει τους αρµόδιους φορείς (Επιθεώρηση
Εργασίας, ΟΓΑ, Περιφέρεια, Αστυνοµία) να διερευνήσουν τις καταγγελίες για τις
συνθήκες διαβίωσης και τα δικαιώµατα των αλλοδαπών εργατών γης στην περιοχή
της Μανωλάδας και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να αποκατασταθεί
η νοµιµότητα. Τόνισε, ωστόσο, ότι όποιοι έλεγχοι διενεργήθηκαν, αποδείχθηκαν
συγκυριακοί, δεδοµένου ότι δεν αναζητήθηκαν και δεν αντιµετωπίσθηκαν τα αίτια
που συνεχίζουν να προκαλούν την προβληµατική αυτή κατάσταση. Κρίσιµη και
επιβεβληµένη αναδεικνύεται η ενεργοποίηση των αρµοδίων φορέων µέσα από
συνδυασµένους τακτικούς ελέγχους ή και τη συµπλήρωση του θεσµικού πλαισίου,
όπου χρειάζεται, προκειµένου να αποτραπεί η εκµετάλλευση της ανθρώπινης
εργασίας.
Η Συνήγορος υπογράµµισε ότι η ελλιπής παρέµβαση της πολιτείας στις συνθήκες
εργασίας ευάλωτων οµάδων, όπως οι αλλοδαποί, µπορεί να οδηγήσει, πέρα από
ενδεχόµενες παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, σε ακραία
φαινόµενα βίας, όπως αυτά που συνέβησαν στη Μανωλάδα.
Ο Βοηθός Συνήγορος κύριος Βασίλης Καρύδης, αναφέρθηκε στο περιστατικό της
Μανωλάδας, επισηµαίνοντας ότι η ψυχοκοινωνική διαδικασία που όπλισε τους
δράστες, πρέπει να αναζητηθεί και στην από µακρού προηγηθείσα
«αποανθρωποποίηση» των θυµάτων στη βάση συγκεκριµένων εθνοφυλετικών
χαρακτηριστικών. Αναφέρθηκε, επίσης, στη διεξαγόµενη από την Αρχή έρευνα για το
φαινόµενο της ρατσιστικής βίας, τα πορίσµατα της οποίας θα δηµοσιοποιήσει σε
εύλογο χρόνο.
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