Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Οι Βρετανοί πολίτες ζουν υπό το καθεστώς φόβου σε ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος». Θα μπορούσε
να αποτελεί δριμύ κατηγορώ κάποιας ακτιβιστικής οργάνωσης, αλλά προέρχεται από την Ντέιμ
Στέλλα Ρίμινγκτον, πρώην επικεφαλή της MI5, της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Σύμφωνα με την κ. Ρίμινγκτον, αυτό δεν ισχύει μόνο για την Βρετανία, αλλά για δεκάδες χώρες σε
ολόκληρο τον πλανήτη.

Η 73χρονη Στέλλα Ρίμινγκτον σε συνέντευξή της στην ισπανική εφημερίδα Λα
Βανγκουάρντια (La Vanguardia) τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία
εκμεταλλεύτηκαν τον “πόλεμο κατά της τρομοκρατίας” μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001
και τον φόβο της κοινής γνώμης που προέκυψε από αυτόν, προκειμένου να καταστείλουν
πολιτικές ελευθερίες. Το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας
ακολούθησαν πολλές χώρες στον πλανήτη υιοθετώντας «δρακόντειες» πολιτικές ασφαλείας
και νόμους οι οποίοι «ενέχουν κινδύνους για τις πολιτικές ελευθερίες, με πρόσχημα
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας».
«Θα ήταν καλύτερα για την κυβέρνηση να αναγνωρίσει την ύπαρξη
κινδύνων από το να εκφοβίζει τους πολίτες, έχοντας σκοπό να δημιουργήσει νόμους που
περιορίζουν τις ατομικές ελευθερίες, πετυχαίνοντας τελικά ένα από τους
αντικειμενικούς σκοπούς της τρομοκρατίας: να ζούμε σε καθεστώς φόβου και σε ένα
αστυνομοκρατούμενο κράτος» τόνισε η κ. Ρίμινγκτον για την Βρετανία, η οποία είναι η
πρώτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό καμερών σε δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με έρευνα της
οργάνωσης Urbaneye, το 2002 στην χώρα αντιστοιχούσε μία κάμερα κλειστού κυκλώματος
για κάθε 14 πολίτες. Πολλοί –ανάμεσά τους και το κρατικό BBC– θεωρούν ότι η αναλογία
αυτή έχει αυξηθεί αισθητά από τότε.
Σύμφωνα με την κ. Ρίμινγκτον, η οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της
ΜΙ5, την περίοδο 1992-1996, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν παντελώς στον λεγόμενο
«Πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» αφού η πολιτική τους όχι μόνο δεν αποθάρρυνε, αλλά
λειτούργησε και ως δικαιολογία «στρατολόγησης» πολλών ανά τον πλανήτη
τρομοκρατών: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν πολύ μακριά με φαινόμενα όπως το
Γκουαντάναμο και τα βασανιστήρια. Το μόνο που πέτυχαν όμως ήταν το ακριβώς αντίθετο:
την ύπαρξη όλων και περισσότερων βομβιστών αυτοκτονίας οι οποίοι θεωρούν ότι
υπάρχουν και μεγαλύτερες αιτίες για τις πράξεις τους».
Συγκρίνοντας τις αμερικανικές με τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας και
πληροφοριών η κ. Ρίμινγκτον σημείωσε πως «Η MI5 δεν έκανε αντίστοιχα πράγματα».
«Οι βρετανικές υπηρεσίες» συνέχισε «δεν είναι βέβαια άγγελοι αλλά δεν
σκότωσαν ανθρώπους».
Η κ. Ρίμινγκτον αποτελεί πρόσωπο εξαιρετικά διάσημο στην Βρετανία, όντας η
πρώτη γυναίκα που ήταν επικεφαλής της ΜΙ5, αλλά και αυτή που επέκρινε δριμύτατα τα
πρόσφατα μέτρα της βρετανικής κυβέρνησης, τα οποία εισηγούταν την κράτηση υπόπτων
για 42 μέρες χωρίς απαγγελία κατηγοριών, όπως και την εισαγωγή ταυτοτήτων.
Η συνέντευξη της πρώην διευθύντριας της Βρετανικής υπηρεσίας δημοσιεύτηκε
την ίδια μέρα με την έκθεση-καταπέλτη της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών η οποία
αναφέρει ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα και να αλλάξει η υφιστάμενη νομοθεσία
πολλών κρατών που καταστέλλουν τις ατομικές ελευθερίες στο όνομα του «πολέμου κατά
της τρομοκρατίας».

(Πηγές: The Independent, La Vanguardia, BBC, Times)

18 Φεβρουαρίου 2009
Άρης Καπαράκης,
Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων

