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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη Ρωσία του Σότσι καταπατώνται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το
πνεύμα των Ολυμπιακών αγώνων
Η Διεθνής Αμνηστία, το Human Rights Watch και οργανώσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο οργανώνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τους
χειμερινούς Ολυμπιακούς, για την εκτεταμένη κακοποίηση και εξευτελισμό
ομοφυλοφίλων μετά τις ειδικές εναντίον τους νομοθεσίες της ρωσικής κυβέρνησης
και την βίαιη και ουσιαστικά ατιμώρητη κακομεταχείριση μεταναστών εργατών.
Βάση των διαμαρτυριών και καθοριστικό στοιχείο του Ολυμπιακού πνεύματος είναι
το άρθρο 6 του Ολυμπιακού χάρτη που αντιτίθεται σε κάθε είδους διάκριση.
Οι περισσότεροι διεθνείς ηγέτες απέφυγαν να παρευρεθούν. Μεταξύ αυτών ο Μπ.
Ομπάμα των ΗΠΑ, ο Ντ. Κάμερον της Βρετανίας, η Α. Μέρκελ και ο Γιόαχιμ Γκάουκ
της Γερμανίας. Ανάμεσα στους λιγοστούς ηγέτες που θα παρευρεθούν
συγκαταλέγεται δυστυχώς ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Με προφανή ευθύνη της κυβέρνησης (πιθανότατα λόγω του πανάκριβου
ρωσικού φυσικού αερίου και με βάση την επιλογή να κλείσει το θέμα με απʼ
ευθείας διαπραγμάτευση και όχι με προσφυγή στη διαιτησία), και ενώ η
χώρα αντιμετωπίζει το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και της εκτεταμένης
και δολοφονικής αντιμεταναστευτικής βίας, που επί πολύ καιρό άφηνε
αδιάφορη την κυβέρνηση και την ελληνική πολιτεία.
Ο τομεάρχης ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Δράσης Διονύσης Γουσέτης
εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή καμία αντίδραση για την μετάβαση του κ.
Παπούλια δεν εκδηλώθηκε στη χώρα μας, όπως π.χ. στην Ιταλία για την συμμετοχή
του πρωθυπουργού της στους Ολυμπιακούς αγώνες. Στη χώρα που οργανώνονται
διαμαρτυρίες με κάθε αφορμή, είναι ανησυχητική η αδιαφορία για την ανοχή ή
μονομέρεια που επιδεικνύει η ελληνική πολιτική ηγεσία στην παραβίαση διεθνώς
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ανοχή και η μονομέρεια αυτή έχει
προϊστορία (από την κατάρριψη του Κορεατικού αεροπλάνου στη δεκαετία του 80
και των εγκλημάτων στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, μέχρι τα διαχρονικά
εγκλήματα των τριτοκοσμικών δικτατόρων όπως ο συνταγματάρχης Καντάφι) και
δυστυχώς συνεχίζεται.
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