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Ισοπεδώνει νόμους και κανόνες κάθε χώρας και εξισώνει τους παράνομους μετανάστες
με τους μόνιμους κατοίκους
Από τον
Δημήτρη Ριζούλη
Ουδείς ασχολείται στην Ελλάδα με μια μεγάλη διεθνή συμφωνία για τη μετανάστευση, που
σκοπό έχει να αλλάξει όλα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα και έχει ξεσηκώσει θύελλα
αντιδράσεων. Εμείς εδώ περί άλλα τυρβάζουμε και το πολιτικό προσωπικό ασχολείται με το
πώς θα δυσφημήσει ή θα εκμεταλλευτεί τις κινητοποιήσεις των μαθητών για τα εθνικά
θέματα.
Την ίδια ώρα μια σειρά από ισχυρές χώρες όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Ελβετία
κ.λπ. συζητούν και απορρίπτουν τη διεθνή συμφωνία που προωθείται με κάθε τρόπο.
Τεράστιο μερίδιο ευθύνης έχουν και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μας που, αντί να
ενημερώσουν την κοινή γνώμη για όσα γίνονται παγκοσμίως στο Μεταναστευτικό και μας
αφορούν άμεσα, αδιαφορούν.
Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτό το νέο Σύμφωνο του ΟΗΕ που θα επικυρωθεί
στο Μαρακές του Μαρόκου στις 10 και τις 11 Δεκεμβρίου. Περιέχει 34 σελίδες και
σύμφωνα με τους συντάκτες του «έχει στόχο να κάνει τη μετανάστευση πιο συντεταγμένη
και πιο ασφαλή».
Προσέξτε πώς παρουσιάζεται από σχεδόν το σύνολο των μέσων ενημέρωσης: «Η συμφωνία
απαριθμεί μια σειρά αρχών, όπως η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των παιδιών,
η αναγνώριση της εθνικής κυριαρχίας κ.ά., και περιλαμβάνει έναν κατάλογο μέτρων για να
δοθεί βοήθεια στις χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μεταναστεύσεις. Μεταξύ των
μέτρων είναι η βελτίωση της ενημέρωσης, η ένταξη των μεταναστών, η ανταλλαγή ειδικών
γνώσεων» ανέφερε προσφάτως ένα από τα «έγκυρα» ρεπορτάζ.
Επομένως, αφού όλα είναι τόσο καλά, γιατί το απορρίπτουν δεκάδες χώρες; Η εξήγηση (που
δεν μας λένε) είναι απλή. Εκτός των σωστών γενικών διατάξεων, όπως η καταπολέμηση των
διακινητών και η συντονισμένη προστασία των συνόρων, υπάρχουν άλλες, ιδιαίτερα
«πονηρές» και επικίνδυνες για χώρες όπως η Ελλάδα, που αποσιωπούνται. Το βασικότερο
είναι ότι η συμφωνία κατοχυρώνει το «δικαίωμα» στη μετανάστευση και την ελεύθερη
εγκατάσταση όσων το επιθυμούν σε χώρα της επιλογής τους! Με λίγα λόγια, μπάτε, σκύλοι,
αλέστε. Οποιος θέλει μπορεί να έρχεται να μεταναστεύσει στην Ελλάδα και κανείς δεν έχει
δικαίωμα να τον κουνήσει. Το απόλυτο μπάχαλο! Παύει έτσι ο διαχωρισμός πρόσφυγα μετανάστη και νόμιμου - παράνομου μετανάστη. Ολα μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι στο
όνομα των δήθεν δικαιωμάτων.
Εως τώρα κάθε χώρα ήταν υποχρεωμένη να φιλοξενεί πολίτες που διώκονται ή κινδυνεύουν
στη χώρα τους για πολιτικούς, θρησκευτικούς κ.λπ. λόγους. Επίσης έδινε τη δυνατότητα σε
μετανάστες να παραμείνουν αν υπέβαλλαν τα χαρτιά τους και ήταν επιθυμητοί π.χ. για να
εργαστούν. Τώρα το νέο Σύμφωνο του ΟΗΕ ισοπεδώνει νόμους και κανόνες κάθε χώρας,
και εξισώνει τους παράνομους μετανάστες με τους μόνιμους κατοίκους!

Φανταστείτε, λοιπόν, αν διεθνώς κατοχυρωθεί τέτοιο «δικαίωμα», πόσο θα αυξηθούν οι
ροές προς την Ελλάδα και πόσα προβλήματα θα προκύψουν. Αυτό είναι το βασικό
πρόβλημα του Συμφώνου του ΟΗΕ που μας κρύβουν.
Η Ιταλία, που είπε χθες όχι στο Σύμφωνο, αντιλήφθηκε τους κινδύνους, γι’ αυτό και ο
Σαλβίνι δήλωσε: «Δεν θα αφήσουμε τη χώρα μας να αυτοκτονήσει».
Η ελληνική κυβέρνηση, όμως, και μαζί της σχεδόν όλη η αντιπολίτευση κοιμούνται και δεν
βλέπουν τι έρχεται. Ή σκόπιμα σιωπούν... Είδατε να οργανώνεται καμιά δημόσια συζήτηση
για το θέμα; Να ενημερώνεται υπεύθυνα ο λαός; Να τοποθετείται η Βουλή; Πώς θα πάει η
Ελλάδα στη διάσκεψη του Μαρακές; Ποια θέση θα υποστηρίξει και έπειτα από ποια
διαβούλευση θα έχει προκύψει κάτι τέτοιο;
Ολα μπάχαλο, όλα στον αέρα. Για ένα θέμα που αφορά την επιβίωση της πατρίδας μας και
τους κινδύνους της έκρηξης του Μεταναστευτικού, που είναι προ των πυλών χωρίς να
μπορούμε να αντιδράσουμε. Αλλο ένα έγκλημα του πολιτικού κόσμου! Εύγε.

