MOYIΖΝΙΕΚΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΞΕΧΑΣΕ
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ανθρωπίνων
Μουίζνιεκς.

Δικαιωμάτων

Οι
διεθνείς
δανειστές
«παρέλειψαν να συμπεριλάβουν τα
ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, σε πολλά από τα
προγράμματα
βοήθειας
που
εφάρμοσαν σε ευρωπαϊκές χώρες»,
υπογραμμίζει
ο
επίτροπος
του Συμβουλίου της Ευρώπης Νιλς

Στην εργασία του που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο επίτροπος
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Νιλς
Μουίζνιεκς ασκεί σκληρή κριτική και στις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις, εκτός από τους διεθνείς δανειστές.
«Έχουν ξεχάσει τις υποχρεώσεις τους για σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και κυρίως την προστασία κοινωνικών και
οικονομικών δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού», αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεση του ο Νιλς
Μούιζνιεκς.
«Όταν η ΕΕ, ως κεντρικός παράγοντας στην αντιμετώπιση της
κρίσης, ελάμβανε αποφάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση στα
κράτη – μέλη και όταν η τρόικα έθετε όρους για τα πακέτα
διάσωσης και δανειακές συμβάσεις, θα έπρεπε να είχαν λάβει
καλύτερα υπόψη τους τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας πάνω
στα ανθρώπινα δικαιώματα» υπογραμμίζει ο επίτροπος Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις που είχε η εφαρμογή των μέτρων
λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Μούιζνιεκς σημειώνει
μεταξύ άλλων: «Από τις εθνικές αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα
λιτότητας και τα διεθνή πακέτα διάσωσης απουσιάζει η

διαφάνεια, η συμμετοχή του κοινού και η δημοκρατική λογοδοσία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, επαχθείς όροι εμπόδισαν τις
κυβερνήσεις στο να επενδύουν σε βασικά προγράμματα κοινωνικής
προστασίας, υγείας και εκπαίδευσης».
Στην εργασία του, χαρακτηρίζει ως ολέθριες τις συνέπειες που
είχε η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας στις ευάλωτες ομάδες των
πληθυσμών και ιδιαίτερα στα παιδιά και τους νέους.
«Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ,
ενώ εκατομμύρια οικογένειες υφίστανται τις συνέπειες των
περικοπών στα παιδικά βοηθήματα και τις οικογενειακές παροχές,
στην υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση» επισημαίνει ο
επίτροπος.
Κάνοντας ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά στο γεγονός ότι «ολοένα και
αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο
για να βρουν απασχόληση και να υποστηρίξουν τις οικογένειές
τους, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις επανεμφάνισης της
εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας».
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να θέσουν ως άμεση προτεραιότητα τη
μείωση της ανεργίας των νέων και την υπεράσπιση της κοινωνικής
προστασίας των μακροχρόνια ανέργων κατά τη διάρκεια της
κρίσης, καταλήγει στην εργασία του ο επίτροπος Νιλς
Μουίζνιεκς.
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