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Τηνταχεία εφαρμογή του νόμου κατά του πολιτικού Ισλάμ, ο οποίος ήδη προβλέπεται στο
κυβερνητικό πρόγραμμα του συνασπισμού του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου
Σεμπάστιαν Κουρτς και του ακροδεξιού εθνικιστικού Κόμματος των Ελευθέρων - ο οποίος κυβερνά
στην Αυστρία εδώ και ένα χρόνο από την 18η Δεκεμβρίου 2017 - ζητά ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος των Ελευθέρων Γιόχαν Γκουντένους σε σημερινή συνέντευξή του στο Αυστριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ).
Σύμφωναμε τον ίδιο, σε σχέση με τον νόμο αυτό, δεν πρόκειται μόνον για την ήδη διασφαλισμένη
επέκταση του νόμου περί συμβόλων, με τον οποίο απαγορεύονται σύμβολα του Ισλαμικού
Κράτους, της Αλ-Κάιντα και άλλων οργανώσεων όπως της κροατικής φασιστικής "Ουστάσι".
ΟΓιόχαν Γκουντένους αναφέρει πως η σχεδιαζόμενη τροπολογία στον νόμο αποτελεί σημαντικό
βήμα και εξαρτάται πλέον από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιόζεφ Μόζερ, του Λαϊκού Κόμματος, να
προχωρήσει στην ταχεία προώθησή της, και ο ίδιος αναμένει ότι αυτό θα συμβεί σύντομα, και
αυτό θα ήταν σημαντικό, καθώς προβλέπεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα και πρέπει να
εφαρμοστεί, "όσο ταχύτερα, τόσο το καλύτερο".
Στηνσυνέντευξή του στο ΑΡΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ελευθέρων ασκεί έντονη
κριτική κατά της Αυστριακής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και κατά του Αυστριακού Εργατικού
Επιμελητηρίου (Κέντρου), που, κατά την άποψή του, "δεν λειτουργούν υπερκομματικά,
εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά ασκούν μία ξεκάθαρη προπαγάνδα του
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος " (ΣΣ το μεγαλύτερο της αυστριακής αντιπολίτευσης, το οποίο
μέχρι τον Δεκέμβριο 2017 ηγούνταν των αυστριακών κυβερνήσεων τα προηγούμενα δέκα χρόνια).
Σεσχέση με την πρόσφατη απαίτησή του, να επιβληθεί απαγόρευση νυκτερινής εξόδου για τους
αιτούντες άσυλο στην Αυστρία, που προκάλεσε δριμεία κριτική και σάλο, ο Γιόχαν Γκουντένους
τονίζει πως πρόκειται για πρόταση να φωτιστούν οι σχετικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων
και των νομικών.

Νααπαγορευτεί η βραδινή έξοδος στους αιτούντες άσυλο, αλλά και να γίνει εγκατάσταση
προσφύγων σε στρατώνες που δεν χρησιμοποιούνται, είχε ζητήσει παλιότερα ο ίδιος ο
Αυστριακός αντικαγκελάριος και αρχηγός του Κόμματος των Ελευθέρων Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε.
"Τοδικό μου μοντέλο είναι να περάσουμε από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε μία κρατική
μέριμνα, όπου θα ήταν επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν κάποιοι άδειοι στρατώνες για την
εγκατάσταση προσφύγων", είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στράχε.
Ταυτόχροναπρότεινε να επιβληθεί ένα είδος απαγόρευσης βραδινής εξόδου στους αιτούντες
άσυλο, σημειώνοντας πως έχει συζητηθεί ήδη στο παρελθόν να υποχρεούνται οι αιτούντες άσυλο
να επιστρέφουν το βράδυ στους στρατώνες μετά από μία συγκεκριμένη ώρα, καθώς, κατά την
άποψή του, "χρειάζεται να υπάρχει τάξη, ενόσω είναι ανοικτή η διαδικασία για τη χορήγηση
ασύλου".
Αξίζεινα σημειωθεί, πως στο πρόγραμμα της κυβέρνησης συνασπισμού Λαϊκού Κόμματος και
Κόμματος των Ελευθέρων προβλέπεται ότι πρόσφυγες δεν θα επιτρέπεται πλέον να ζουν σε
ιδιωτικά καταλύματα αλλά μόνον σε καταυλισμούς.
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