Προς: Επίτροπο Μάλμστρομ
Θέμα: Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων
Κυρία Επίτροπε,
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων έχει συνεισφέρει στην προστασία και την
περίθαλψη αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα. Ουσιαστικά το ΕΤΠ
αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης προγραμμάτων υποστήριξης αυτής της
ευάλωτης ομάδας –στόχου.
Μέχρι τον περασμένο Ιούνιο το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ήταν
η Διαχειριστική Αρχή του ΕΤΠ. Από τον περασμένο Ιούλιο το Υπουργείο Εργασίας
κατέστη Διαχειριστική Αρχή του ΕΤΠ. Ωστόσο πρόσφατα, σε μία κοινή συνέντευξη
τύπου των Υπουργών Εργασίας κυρίου Βρούτση και Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κυρίου Δένδια ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη θα καταστεί Διαχειριστική Αρχή του ΕΤΠ.
Το φυσικό αντικείμενο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
είναι η διατήρηση της δημόσιας τάξης καθώς και η καταπολέμηση του εγκλήματος
και της παράνομης μετανάστευσης. Ο ρόλος των υπηρεσιών του δηλαδή γενικά αλλά
και ειδικότερα στον τομέα της μετανάστευσης είναι διωκτικός, πράγμα που
δημιουργεί και ανάλογη νοοτροπία στα στελέχη του. Όπως είναι εύλογο, η ανάθεση
στις υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού καθηκόντων σχετικών με την προστασία
ευάλωτων ομάδων όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες είναι ασύμβατη με τη
νοοτροπία των στελεχών του, τους δημιουργεί σύγχυση ρόλων και καθηκόντων και
εν τέλει οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και
των προσφύγων.
Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα η αρμοδιότητα για τον τομέα του ασύλου βρίσκεται για
δεκαετίες στα χέρια των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη. Το αποτέλεσμα είναι οι διαχρονικές πρακτικές των υπηρεσιών του
Υπουργείου αυτού να έχουν καταστήσει τη χώρα μας συνώνυμη με την κατάφωρη
παραβίαση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.
Αλλεπάλληλες εκθέσεις διεθνών οργανισμών αλλά και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων έχουν τεκμηριώσει τη συστηματική παράβαση της διεθνούς αλλά και
ελληνικής νομοθεσίας από τις υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου. Παράλληλα
αλλεπάλληλες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
έχουν καταδικάσει τη χώρα μας για αυτές τις παραβιάσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά
την απόφαση επί της υπόθεσης MSS κατά Ελλάδας και Βελγίου η οποία έχει
οδηγήσει σε αναστολή των επιστροφών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα βάσει του
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ.
Ειδικότερα οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη:
¾ παρεμποδίζουν συστηματικά την πρόσβαση των προσφύγων στη διαδικασία
ασύλου
¾ παρεμβάλλουν συστηματικά προσκόμματα στην πρόσβαση των οργανώσεων
στους χώρους κράτησης
¾ αδρανούν επιδεικτικά στην λαίλαπα των ρατσιστικών επιθέσεων εναντίον
προσφύγων και μεταναστών
¾ δημιουργούν κλίμα ατιμωρησίας προστατεύοντας τα στελέχη τους που
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τους δράστες των
ρατσιστικών επιθέσεων εναντίον αιτούντων άσυλο και προσφύγων.
Αλλά και ως προς τις δράσεις που ανατίθενται στις οργανώσεις μας στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων είναι σύνηθες οι υπηρεσίες

του Υπουργείου αυτού να παρεμποδίζουν ή ακόμα και να καθιστούν αδύνατη
την υλοποίηση των δράσεων αυτών.
Από τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι η ανάθεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσφύγων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης θα οδηγήσει σε επιδείνωση της
κατάστασης των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και θα
εντείνει τις ήδη υφιστάμενες δυσκολίες στην υλοποίηση των δράσεων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.
Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο επιβάλλεται να αποτραπεί η υπαγωγή του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη είναι η σχεδιαζόμενη ενοποίηση των Ευρωπαϊκών
Ταμείων και ειδικότερα η δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου Ασύλου και
Μετανάστευσης (AMF).
Όπως έχει επισημανθεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
(ECRE):
(…) αυτή η νέα δομή δεν παρέχει πολλές εγγυήσεις ότι οι πόροι θα κατανεμηθούν
με δίκαιο τρόπο μεταξύ των διαφορετικών τομέων που θα καλύπτονται από το
Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, δηλαδή το άσυλο, τις επιστροφές και την
ένταξη (…) Είναι συνεπώς πιθανό κάποια κράτη-μέλη να αποφασίσουν να
ευνοήσουν κάποιους τομείς, όπως οι επιστροφές, σε βάρος άλλων, δηλαδή της
προστασίας ή την ένταξης.
ECRE Σχόλια επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της
Κοινοτικής χρηματοδότησης στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης,
Αύγουστος 2012
http://www.ecre.org/component/downloads/downloads/615.html
Με βάση και τα προαναφερθέντα σχετικά με το φυσικό αντικείμενο, τη νοοτροπία και
τις διαχρονικές πρακτικές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, είναι ευνόητο ότι στον βαθμό που το Υπουργείο αυτό οριστεί τώρα ως
Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και στη συνέχεια του
σχεδιαζόμενου Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, θα δοθεί προτεραιότητα στις
επιστροφές και δεν θα διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την προστασία των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους οι υπογράφουσες οργανώσεις εκφράζουμε την
έντονη αντίθεσή μας στη σχεδιαζόμενη υπαγωγή του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσφύγων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
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