Προσ άμεςθ δθμοςίευςθ

Προςτατζψτε τουσ πλζον ευάλωτουσ, για τθν προςταςία όλων μασ!
«Επαναφζρετε τθ νομιμότθτα και προςτατζψετε τουσ πρόςφυγεσ και τθν
κοινωνία εν μζςω πανδθμίασ»
Ανοικτή επιςτολή 121 Οργανώςεων
Προσ
Πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, Κατερίνα ακελλαροποφλου
Πρόεδρο τθσ Βουλισ των Ελλινων, Κωνςταντίνο Αν. Σαςοφλα
Πρωκυπουργό τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ, Κυριάκο Μθτςοτάκθ,
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, David Sassoli
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου, Charles Michel
Πρόεδρο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, Ursula von der Leyen,
Υπατο Αρμοςτι του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, Filippo Grandi
Επίτροπο για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα του ΟΗΕ, Michelle Bachelet
Επίτροπο για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, Dunja Mijatović
Γενικό Διευκυντι του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ, Tedros Adhanom
Ακινα, 25 Μαρτίου 2020 – ε ςυνζχεια τθσ επιςτολισ που απευκφναμε ςτισ 6 Μαρτίου
2020, υπογεγραμμζνθσ από περιςςότερεσ από 250 οργανϊςεισ πανευρωπαϊκά,
επιςθμαίνουμε εκ νζου τον κίνδυνο από τισ τρζχουςεσ ρυκμίςεισ, ςε ό,τι αφορά ςτθν
υποδοχι αιτοφντων άςυλο και το ςεβαςμό του δικαιϊματοσ ςτο άςυλο ςτθν ελλθνικι
επικράτεια. Αυτζσ οι ρυκμίςεισ, όχι μόνο παραβιάηουν το εκνικό, ενωςιακό και διεκνζσ
δίκαιο, αλλά αποτελοφν και μείηονα κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία, λόγω του
υπερςυνωςτιςμοφ ςτα Κζντρα Τποδοχισ και Σαυτοποίθςθσ (ΚΤΣ) και ςτα κζντρα
κράτθςθσ τθσ Ελλάδασ.
Αιτοφντεσ άςυλο, μεταξφ των οποίων πολλά παιδιά, που ειςιλκαν ςτθ χϊρα με ςκοπό να
αναηθτιςουν προςταςία κρατοφνται προσ απζλαςθ λόγω τθσ από 2 Μαρτίου 2020
Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Π.Ν.Π.). Η Π.Ν.Π. ζχει αναςτείλει τθν καταγραφι των
αιτθμάτων αςφλου και επιτρζπει τθν άμεςθ απζλαςθ όςων ειςζρχονται ςτθν ελλθνικι
επικράτεια προσ τισ χϊρεσ καταγωγισ ι τθν Σουρκία. Μεγάλοσ αρικμόσ προςφφγων και
μεταναςτϊν κρατείται ςε φυλακζσ και ςε επίςθμα και ανεπίςθμα κρατθτιρια που
ςυνεχίηουν να δθμιουργοφνται ςε όλθ τθ χϊρα, χωρίσ να υπάρχει μζριμνα για τθ
διαςφάλιςθ των ςτοιχειωδϊν όρων υγιεινισ ι προςταςίασ, εν μζςω τθσ υγειονομικισ
κρίςθσ. τεροφνται το δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ αςφλου και κρατοφνται υπό τθν απειλι
απζλαςθσ. Αντιβαίνοντασ όλεσ τισ διεκνείσ υμβάςεισ που προςτατεφουν το δικαίωμα ςτο
άςυλο ζχουν επιβλθκεί δρακόντειεσ ποινζσ ςε βάροσ τουσ από Ελλθνικά δικαςτιρια.
Επιςθμαίνουμε ότι θ αναςτολι του δικαιϊματοσ ςτο άςυλο και θ παραβίαςθ τθσ αρχήσ
τησ μη επαναπροώθηςησ, αποτελοφν πρωτοφανείσ παραβιάςεισ των διεκνϊν
υποχρεϊςεων ςτθν μεταπολεμικι Ευρϊπθ. Σθν ίδια ςτιγμι, μετά και τθν αναςτολι τθσ
λειτουργίασ τθσ Ελλθνικισ Τπθρεςίασ Αςφλου, ςτο πλαίςιο τθσ ‘κοινωνικισ
αποςταςιοποίθςθσ’ για τθν καταπολζμθςθ τθσ εξάπλωςθσ του κορονοϊοφ, oι εκκρεμείσ
υποκζςεισ αςφλου, όπωσ και θ αβεβαιότθτα όςων αιτοφντων άςυλο ειςιλκαν ςτθν Ελλάδα
πριν τθν 1θ Μαρτίου, αυξάνονται κακθμερινά, κακϊσ δεν ζχουν λθφκεί μεταβατικά μζτρα.

Μάλιςτα, θ πανδθμία του κορωνοϊοφ απειλεί να πλιξει τισ δομζσ και τουσ καταυλιςμοφσ
προςφφγων, ιδίωσ ςτα νθςιά, όπου οι ςυνκικεσ υπερςυνωςτιςμοφ και θ ζλλειψθ
επαρκϊν εγκαταςτάςεων υγιεινισ κακιςτοφν αδφνατθ τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ
και υγιεινισ, τόςο των φιλοξενοφμενων, όςο και των εργαηόμενων. Γεγονόσ που κζτει ςε
άμεςο κίνδυνο τθ δθμόςια υγεία, τθν υγεία των αιτοφντων άςυλο και τθσ κοινωνίασ εν
γζνει. Ομοίωσ, θ ςθμαντικι αφξθςθ του αρικμοφ διοικθτικά κρατοφμενων αλλοδαπϊν τισ
εβδομάδεσ πριν, όςο και ιδίωσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ Π.Ν.Π., πζρα από ηθτιματα
νομιμότθτασ, κζτει ςε ςοβαρό κίνδυνο τθν υγεία των κρατοφμενων και των εργαηόμενων.
Απευκυνόμαςτε προσ όλεσ τισ αρμόδιεσ Ελλθνικζσ αρχζσ, ηθτϊντασ:








Να λάβουν άμεςα μζτρα προςταςίασ τθσ υγείασ όςων διαβιοφν και εργάηονται ςτουσ
καταυλιςμοφσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτο ςφνολό τθσ. Ωσ
πρϊτο βιμα, κα πρζπει να γίνει άμεςθ αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν, με
προτεραιότθτα τθ μεταφορά των πλζον ευάλωτων αιτοφντων άςυλο ςτθν ενδοχϊρα ι
ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, κατά τρόπο που κα διαφυλάςςει τθ δθμόςια υγεία και τθν
υγεία όλων των εμπλεκομζνων.
Να καταργιςουν τθν Π.Ν.Π, θ οποία λιγει ςτισ 2 Απριλίου 2020. Να διαςφαλίςουν
πωσ οι πρόςφυγεσ που φτάνουν ςτθν Ελλάδα από τθν 1θ Μαρτίου 2020 κα λάβουν
προςταςία και να μθν προβοφν ςτθν υλοποίθςθ αποφάςεων επιςτροφισ, που ιδίωσ
εν μζςω πανδθμίασ, κα κζςουν ςε κίνδυνο τθ ηωι, τθν υγεία, τθν ελευκερία και τα
βαςικότερα από τα δικαιϊματά τουσ. Η αποκατάςταςθ τθσ απρόςκοπτθσ πρόςβαςθσ
ςτο άςυλο και ιδίωσ ο ςεβαςμόσ τησ αρχήσ τησ μη επαναπροώθηςησ, κα επαναφζρουν
τθ νομιμότθτα.
Να εφαρμόςουν εναλλακτικά τθσ κράτθςθσ μζτρα για όλουσ όςοι κρατοφνται
διοικθτικά ςτθν Ελλάδα και οι αςτυνομικζσ αρχζσ να απζχουν από τθ διενζργεια νζων
ςυλλιψεων ςτθ βάςθ τθσ ζλλειψθσ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ, για όςο
διάςτθμα διαρκεί θ πανδθμία.
Να λάβουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε, ακόμθ και ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ
ζκτακτθσ ανάγκθσ, όςοι επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ αςφλου να μποροφν να το
πράξουν ενϊπιον τθσ Ελλθνικισ Τπθρεςίασ Αςφλου, με τρόπο που να διαφυλάςςει τθν
υγεία των αιτοφντων άςυλο και των εργαηομζνων.

Απευκυνόμαςτε εκ νζου ςτα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τα κράτθ μζλθ τθσ,
ηθτϊντασ:




Να διαφυλάξουν το δικαίωμα ςτο άςυλο, ζνα από τα βαςικότερα δικαιϊματα που
ςυνζχουν τθ μεταπολεμικι Ευρϊπθ, αςκϊντασ τισ αρμοδιότθτζσ τουσ για τθ
ςυμμόρφωςθ τθσ Ελλάδασ και όλων των κρατϊν-μελϊν με τισ διεκνείσ τουσ
υποχρεϊςεισ.
Να εγκακιδρφςουν μθχανιςμοφσ ζγκαιρθσ και δίκαιθσ μετεγκατάςταςθσ, που κατ’
ελάχιςτον κα επιτρζψουν τθν απομάκρυνςθ των πλζον ευάλωτων ατόμων, όπωσ τα
παιδιά και τα άτομα με αναπθρίεσ, από τα ελλθνικά νθςιά, διαςφαλίηοντασ τθ
μεταφορά τουσ ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ, με πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ
υγείασ. Κακϊσ διανφουμε μια ζκτακτθ περίοδο για τθ δθμόςια υγεία, θ
μετεγκατάςταςθ κα πρζπει να διευκολυνκεί, με τθ διατιρθςθ μόνο των απαραίτθτων,
για τθν πρόλθψθ μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ, ελζγχων.



Να ενιςχφςουν τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ςτθν προςπάκεια τθσ διαφφλαξθσ τθσ
δθμόςιασ υγείασ, θ οποία δεν μπορεί να επιτευχκεί παρά μόνο με τθν εκτεταμζνθ
αποςυμφόρθςθ των ΚΤΣ, τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ και για τον πλθκυςμό
προςφφγων και μεταναςτϊν και τθν αποφυγι τθσ γκετοποίθςθσ ι/και γενικευμζνθσ
κράτθςισ του.

Απευκυνόμαςτε ςτα όργανα του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και του Οργανιςμοφ
Ηνωμζνων Εκνϊν, ηθτϊντασ:




Να παράςχουν κάκε δυνατι ςυνδρομι ςτθν Ελλάδα για τθν αποφυγι μιασ κρίςθσ
ςτθ δθμόςια υγεία, που κα μποροφςε να προκφψει, ιδίωσ, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ ςτουσ καταυλιςμοφσ προςφφγων.
Να εντείνουν τισ διαδικαςίεσ ελζγχου και επίβλεψθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ και των κρατϊν μελϊν αυτισ με τισ Διεκνείσ υμβάςεισ και τα
Διεκνι Πρότυπα Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κλείνοντασ, καλοφμε όλεσ τισ πλευρζσ να αποκαταςτιςουν τθ νομιμότθτα και να μθν
παραμελιςουν τουσ πρόςφυγεσ και άλλεσ ευάλωτεσ ομάδεσ εν καιρϊ κρίςθσ. Οι
ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτισ καταυλιςμοφσ, μαηί με τισ ςυνζπειεσ τθσ αναςτολισ του
δικαιϊματοσ ςτο άςυλο, δεν υπονομεφουν μόνο τουσ νόμουσ μασ, αλλά και τθ δθμόςια
υγεία ςτο ςφνολό τθσ. Οι παροφςεσ ςυςτάςεισ, ςτοχεφουν ςτθν περαιτζρω ζμφαςθ ςτθν
αρχικι μασ ζκκλθςθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ νομιμότθτασ και τθν προςταςία του
κοινοφ ςυςτιματοσ ευρωπαϊκϊν αξιϊν μασ.

ΟΙ ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ:
A DROP IN THE OCEAN (ΝΟΡΒΗΓΙΑ/ΕΛΛΑΔΑ)
ACTION FOR EDUCATION (ΕΛΛΑΔΑ)
ACTIONAID DENMARK
ACTIONAID HELLAS
ACTIONAID INTERNATIONAL
ACTIONAID ITALIA
AEDH (EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE DEFENSE OF HUMAN RIGHTS) (Βζλγιο)
ΑΙΣΗΜΑ
ANASA – ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ
ANDALUCIA ACOGE (Ιταλία)
AOI - INTERNATIONAL COOPERATION AND SOLIDARITY (Ιταλία)
ΑΡΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ
ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN (Ολλανδία)
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS (APDH) (Ελβετία)
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ITALIANA (ARCI) (Ιταλία)
ASTI (Luxembourg)
ASYLOS (Ην. Βαςίλειο)
ATTIKA HUMAN SUPPORT (Ελλάδα)
AVOCATS SANS FRONTIÈRES FRANCE
BRIGHTON MIGRANT SOLIDARITY (Ην. Βαςίλειο)
CENTER FOR LEGAL AID - VOICE IN BULGARIA
CHEER INTERNATIONAL GROUP (CHEERING) (Ελλάδα)

CHURCHES' COMMISSION FOR MIGRANTS IN EUROPE (CCME)
COLLECTIVE AID (Γαλλία/ερβία/Βοςνία και Ερηεγοβίνθ)
ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ
GREATER MANCHESTER IMMIGRATION AID UNIT (GMIAU) (Ην. Βαςίλειο)
DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL GREECE
ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ
ΔΙΚΣΤΟ ΜΕΛΙΑ
ΔΙΟΣΙΜΑ - ΚΕΝΣΡΟ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ
DIRTY GIRLS (Ελλάδα)
ΔΡΟΜΟΙ ΣΗ ΕΛΙΑ
DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES (Ολλανδία)
ECHO100PLUS (Ελλάδα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΕλΕΔΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΕ (ΕΠ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
END FGM EUROPEAN NETWORK
EUROMED RIGHTS / EUROMED DROITS
EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE)
FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID (Ελλάδα)
FONDAZIONE FINANZA ETICA (Ιταλία)
FOODKIND (Switzerland/ Greece)
FORUM RÉFUGIÉS-COSI (Γαλλία)
FORWARD UK
FREE MOVEMENT SKATEBOARDING (Ην. Βαςίλειο)
FUNDACION CEPAIM (Ιςπανία)
GAMS (Βζλγιο)
GCAP GREECE
GENERATION 2.0 RED
HELP REFUGEES / CHOOSE LOVE (Ην. Βαςίλειο)
HIAS GREECE
HUBB - HUMANS BEFORE BORDERS (Πορτογαλία)
HUMANRIGHTS360 (Ελλάδα)
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)
I AM YOU HUMANITARIAN AID (Ελλάδα)
INDIGO VOLUNTEERS (Ην. Βαςίλειο)
INSTITUTE OF RACE RELATIONS (Ην. Βαςίλειο)
INTACT (Βζλγιο)
INTEREUROPEAN HUMAN AID ASSOCIATION GERMANY E.V. (Ελλάδα)
INTERNATIONAL CENTRE FOR ERITREAN REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS (ICERAS)
INTERNATIONAL RESCUE COMMMITTEE (IRC)
INTERSOS HELLAS
INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS (Ιταλία)
ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES
JESUIT REFUGEE SERVICE GREECE (JRS GREECE)
JRS – PORTUGAL (Πορτογαλία)
ΚΑΡΙΣΑ ΕΛΛΑ
ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΑ ΒΑΒΕΛ
KHORA COMMUNITY CENTRE ATHENS (Ελλάδα)
KITRINOS HEALTHCARE (Ελλάδα)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΩΝ ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ
ΚΟΜΟ ΧΩΡΙ ΠΟΛΕΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ (Ελλάδα)
LAW CENTRES NETWORK (Ην. Βαςίλειο)
LEEDS NO BORDERS (Ην. Βαςίλειο)
LEGAL CENTRE LESVOS (Ελλάδα)
MIGRANT VOICE (Ην. Βαςίλειο)
MOBILE INFO TEAM (Greece)
MOSAICO-AZIONI PER I RIFUGIATI (Ιταλία)
MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE) (Ιταλία)
NORWEGIAN CENTRE AGAINST RACISM
NORWEGIAN ORGANISATION FOR ASYLUM SEEKERS (NOAS)
ODYSSEA (Ελλάδα)
OMANIAE VZW (Βζλγιο)
ONE HAPPY FAMILY (Ελλάδα)
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΗ
OXFAM
ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ
PAR - PLATAFORMA DE APOIO AOS REFUGIADOS (Πορτογαλία)
PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (Φινλανδία)
PLATFORM FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION ON UNDOCUMENTED MIGRANTS (PICUM)
PROJECT ARMONIA (Ελλάδα)
ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΩΝ
QUAKER ASYLUM AND REFUGEE NETWORK (QARN) (Ην. Βαςίλειο)
REFOCUS MEDIA LABS (Πολωνία/Ελλάδα)
REFUGEE LEGAL SUPPORT (RLS) (Ελλάδα)
REFUGEE RIGHTS EUROPE (RRE)
REFUGEE SUPPORT EUROPE (Ην. Βαςίλειο/Κφπροσ)
REFUGEE WOMEN’S CENTRE (Γαλλία)
REFUGEE YOUTH SERVICE (Ην. Βαςίλειο/Γαλλία)
RESEARCH CENTRE ON ASYLUM AND MIGRATION (IGAM) (Σουρκία)
SAFE PASSAGE INTERNATIONAL
SAMOS VOLUNTEERS (Ελλάδα)
SAVE A GIRL SAVE A GENERATION (Ιςπανία)
SHOWERPOWER FOUNDATION (Ελλάδα)
SMES EUROPA
SOCIAL HACKERS ACADEMY - SOCIAL HACKER A.M.K.E. (Ελλάδα)
SOS Racismo (Ιςπανία)
STILL I RISE (Ελλάδα)
SUSSEX REFUGEE AND MIGRANT SELF SUPPORT GROUP (Ην. Βαςίλειο)
SWEDISH NETWORK OF REFUGEE SUPPORT GROUPS (FARR)
TERRE DES HOMMES HELLAS (TDH HELLAS)
THE HOME PROJECT (Ελλάδα)
THE LAVA PROJECT (Ελλάδα)
THOUSAND 4 1000 (Ην. Βαςίλειο)
UNITED AGAINST INHUMANITY (UAI)
VELOS YOUTH (Ελλάδα)
VEREIN FAIR (Ελβετία)
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ (RSA)

