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Αφγανοί, νέα θύµατα ρατσιστικής βίας
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου – Στη συνέχεια προχθεσινής έγγραφης καταγγελίας του
Προέδρου της Κοινότητας Αφγανών στην Ελλάδα, για σειρά περιστατικών ρατσιστικών
επιθέσεων από τις αρχές Αυγούστου, κλιµάκιο του Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επισκέφτηκε χθες το νοσοκοµείο «Σωτηρία» όπου
νοσηλεύεται ο Ρ. Α. σε σοβαρή κατάσταση.
Ο Ρ.Α., αιτών άσυλο στη χώρα µας, δέχτηκε εγκληµατική επίθεση από οµάδα 15
περίπου ατόµων, έξω από την κατοικία του, στην περιοχή της Πλ. Αττικής. Διακοµίστηκε
στο νοσοκοµείο µε εσωτερική αιµορραγία από βαριά τραύµατα στο θώρακα και την
πλάτη που, σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση, προέρχονται από αιχµηρό αντικείµενο,
πιθανώς µαχαίρι.
Τo τελευταίο αυτό δραµατικό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε µια σειρά βίαιων
επιθέσεων, µε ρατσιστικά κίνητρα, που στρέφονται κατά αλλοδαπών, µεταξύ των
οποίων πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
«Η αντίδραση του Κράτους αλλά και των πολιτών απέναντι σε πράξεις ρατσιστικής βίας
αποτελεί δηµοκρατικό καθήκον για την προάσπιση όχι µόνο της ανθρώπινης ζωής, αλλά
και του κράτους δικαίου», δήλωσε ο Επικεφαλής του Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Γιώργος Τσαρµπόπουλος.
Η Υ.Α. έχει επανειληµµένα επισηµάνει την κρισιµότητα της κατάστασης, ζητώντας από
τις αρµόδιες αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διεξοδική διερεύνηση των
περιστατικών ρατσιστικής βίας και την παραποµπή στη δικαιοσύνη όσων εµπλέκονται
σε αυτά, καθώς και την αποφυγή παρόµοιων συµβάντων στο µέλλον.
«Αναµένουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις αναφορικά µε την παραποµπή στη
δικαιοσύνη τριών ατόµων που φέρονται, σύµφωνα µε σχετική µήνυση , ανάµεσα στους
δράστες της δολοφονικής επίθεσης κατά του Ρ.Α.», επισήµανε ο Γ. Τσαρµπόπουλος. Η
δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 27 Σεπτεµβρίου.
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Η Ύπατη Αρµοστεία πιστεύει ότι και 1 άτοµο που ξεριζώνεται λόγω πολέµου ή διώξεων είναι
πολύ. Με αφορµή την 60η επέτειο από τη Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων
και την 50η επέτειο από τη Σύµβαση του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας, η Υ.Α. εγκαινίασε
την εκστρατεία «1» µε σκοπό να διηγηθεί ιστορίες ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί δια της βίας
αλλά και ανιθαγενών, δίνοντας µε αυτό τον τρόπο ανθρώπινη διάσταση σε ένα ζήτηµα που συχνά
περιορίζεται σε αριθµούς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ειδική σελίδα:
http://www.unhcr.org/do1thing.

