∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ομάδα ∆ικηγόρων για τα ∆ικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών σε
συνεργασία με το ΑΙΤΗΜΑ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων που προσυπογράφουμε το παρόν
δελτίο τύπου καθώς και με άλλες συλλογικότητες, ομάδες, Μη κυβερνητικές
Οργανώσεις πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το
κτήριο της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής από τις 21.00 της Παρασκευής
17/2/2012 μέχρι τις 7.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 /2/2012.
(Συνημμένα το κάλεσμα για τη διαμαρτυρία και το κείμενο με τις οργανώσεις
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό.)
Η παράσταση διαμαρτυρίας είχε σκοπό να καταγγείλει την κατάσταση, που
αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να ζητήσουν άσυλο στην Αττική και η
οποία αναδεικνύει την εν γένει αντιμετώπιση του «ξένου» από τις κρατικές
αρχές.
Οι αστυνομικές αρχές – κατά συνήθη πρακτική των τελευταίων χρόνωναρνούνται να καταγράψουν τα αιτήματα ασύλου όσων ζητούν προστασία και
δέχονται να παραλάβουν μόνο εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό αιτήσεων
ασύλου και μόνο κάθε Σάββατο ξημερώματα.
Κατά τη διάρκεια της
διαπιστώσαμε τα εξής
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Οι αιτούντες απαγορεύεται να περιμένουν έξω από την είσοδο της
∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και περιορίζονται σε παραπλήσιο δρόμο επί
της οδού Σαλαμινίας .
Το βράδυ της παραμονής μας εκεί περίπου 80-100 άτομα άνδρες στην
πλειοψηφία τους και λίγες γυναίκες από την Αφρική και την Ασία περίμεναν σε
σειρά, στην άκρη του δρόμου, εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες,
κουλουριασμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο , τρέμοντας από το κρύο και
εμφανώς εξαντλημένοι. Σημειωτέον ότι, καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας της
Παρασκευής η θερμοκρασία άγγιζε το μηδέν. Οι παρευρισκόμενοι αιτούντες
μας ενημέρωσαν ότι περίπου 50 άτομα είχαν αποχωρήσει περί της 18.00 το
απόγευμα μην αντέχοντας το αφόρητο κρύο.
Τα περισσότερα άτομα περίμεναν στο ίδιο σημείο ήδη επί δύο μερόνυχτα και
μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου χωρίς να έχουν πρόσβαση σε τουαλέτα,
νερό ή τροφή και χωρίς καν να μπορούν να απομακρυνθούν για να μην
χάσουν τη σειρά τους. Οι περισσότεροι μας δήλωσαν ότι έχουν προσπαθήσει
να υποβάλουν αίτηση ασύλου κάτω από αυτές τις συνθήκες από 5 έως 10
φορές. Κάποιοι από τους αιτούντες μας δήλωσαν ότι έρχονται κάθε βδομάδα
επί ένα χρόνο χωρίς ποτέ να γίνει δεκτή η αίτησή τους από τις αρχές .Κατά τις
4.00- 5.00 πρωινές ώρες του Σαββάτου προσήλθαν κι άλλοι αιτούντες. Όπως
μας ενημέρωσαν οι αιτούντες κάποιες φορές οι αστυνομικές αρχές
παραλαμβάνουν τα αιτήματα των 20 πρώτων στη σειρά και άλλες φορές η
επιλογή των 20 γίνεται τυχαία με αδιαφανή κριτήρια .

Περίπου στις 6.00 το πρωί του Σαββάτου αστυνομικοί επέλεξαν του πρώτους
20 από τη σειρά και το μόνο που είπαν στους υπόλοιπους στα ελληνικά ήταν
:«φύγετε τώρα, την επόμενη βδομάδα». Καμία άλλη εξήγηση και καμία
απάντηση δεν δόθηκε από τις αρχές στις διαμαρτυρίες των παρευρισκόμενων
αιτούντων και λοιπών αλληλέγγυων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς περιπολικά είχαν αποκλείσει την είσοδο της
∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής επί της οδού Σαλαμινίας και άλλα τρία
επιτηρούσαν τους αιτούντες, που περίμεναν επί της οδού Αγ. Άννης.
Καθ’όλη της διάρκεια της ολονύχτιας παρουσίας μας και της επικοινωνίας μας
με τους αιτούντες διαπιστώσαμε ότι
1. Η πρόσβαση στο άσυλο είναι σχεδόν Α∆ΥΝΑΤΗ στην Αττική. ∆ιότι σε
καμία περίπτωση δεν συνιστά διαδικασία υποβολής αιτήματος ασύλου,
η υποβολή ενός ανθρώπου στο μαρτύριο της αναμονής στην άκρη
ενός δρόμου επί 2-3 μερόνυχτα, υπό άθλιες συνθήκες, για να έχει ΙΣΩΣ
μια μικρή πιθανότητα να καταγραφεί ως αιτών,
2. Ο τρόπος αντιμετώπισης των προσφύγων από τις αστυνομικές αρχές
και δη η απαγόρευση προσέγγισης τους στην είσοδο του κτηρίου της
∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών, οι συνθήκες υπό τις οποίες αναγκάζονται να
περιμένουν οι αιτούντες επί μέρες, εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες
χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτα, τροφή και νερό, ο τρόπος επιλογής των
αιτημάτων, η αδιαφορία των αρχών, προσβάλλει την ίδια την έννοια της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αποδεικνύει για άλλη μια φορά τον
τρόπο που οι αρχές αντιμετωπίζουν τον «ξένο»
3. Η άρνηση των αρχών να καταγράψουν αιτήματα ασύλου δεν είναι
καινούργια τακτική , ούτε αποτέλεσμα διοικητικών δυσλειτουργιών της
παρούσας χρονικής στιγμής ή της οικονομικής κρίσης, αλλά πρόκειται
για συστηματική μακροχρόνια τακτική, που λαμβάνει χώρα τουλάχιστον
10 χρόνια, έχει καταγράψει ανθρώπινα θύματα και έχει ξεκάθαρο
σκοπό την αποθάρρυνση των προσφύγων να υποβάλουν αίτηση
ασύλου στην Ελλάδα.
4. Η διαδικασία παραλαβής και εξέτασης ασύλου σε α βαθμό παραμένει
στην αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών, παρά τη νομοθέτηση
Υπηρεσίας Ασύλου με πολιτικό προσωπικό, η λειτουργία της οποίας
θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2012
5. Η άρνηση πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου θέτει σε κίνδυνο τη ζωή,
την ελευθερία και καταρρακώνει την αξιοπρέπεια των αιτούντων
άσυλο, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συλληφθούν , να
κρατηθούν και να απελαθούν, ενώ στερούνται κάθε κοινωνικού
δικαιώματος. Βρίσκονται εν τέλει κρυμμένοι, κυνηγημένοι και όμηροι
της γενικότερης πολιτικής «αποτροπής».
Η πρακτική «αποτροπής» υποβολής αιτημάτων ασύλου, που εφαρμόζει η
∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής είναι ενδεικτική μιας γενικότερης πολιτικής
των ελληνικών αρχών που χαρακτηρίζεται από «συλλήψεις –σκούπες»,
νυχτερινές έκτακτες συνεντεύξεις ασύλου, εκκενώσεις κτηρίων, όπου
διαμένουν άστεγοι πρόσφυγες, απελάσεις ατόμων που έχουν ζητήσει διεθνή
προστασία, άρνηση παροχής συνθηκών υποδοχής και βέβαια με τακτικές

αποτροπής εισόδου στα σύνορα και παρατεταμένη κράτηση σε άθλιες
συνθήκες.
Η πολιτική αυτή εξυπηρετεί την γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική αποκλεισμού
των «υπηκόων τρίτων χωρών» εν γένει από την επικράτεια των λοιπών
ευρωπαίων εταίρων, οι οποίοι υποκριτικά ζητούν τη συμμόρφωση των
ελληνικών αρχών με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, ενώ προωθούν σκληρά
μέτρα «αποτροπής» αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή.

∆ΕΙΧΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ σε όσους αναγκάστηκαν να φύγουν
από τον τόπο τους, επειδή η ζωή , η ελευθερία ή η αξιοπρέπεια τους
βρίσκονταν σε κίνδυνο εξαιτίας της κρατικής καταστολής, του πολέμου ή της
φτώχειας
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
Απρόσκοπτη πρόσβαση στο άσυλο κάθε μέρα χωρίς διαμεσολαβήσεις
Άσυλο και κοινωνική προστασία στους πρόσφυγες
Να σταματήσει η αθλιότητα, που έχει επιβληθεί από τις αρχές καθημερινά και
κάθε Σάββατο πρωί στην Πέτρου Ράλλη

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ τους ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 5.00 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 6.00 ΣΤΗΝ Πέτρου Ράλλη!!

