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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ:
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ & ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πιστό στην εχθρική γραμμή που έχει χαράξει για
το προσφυγικό ήδη από τις αρχές του 2016, υιοθετεί για άλλη μια φορά
πολιτικές που βασίζονται κυρίως στη λογική της αποτροπής, εντείνοντας
τη σκλήρυνση των ελέγχων, προωθώντας την εφιαλτική προοπτική της
εξωτερικοποίησης των συνόρων και υιοθετώντας προτάσεις που οδηγούν
στην παραβίαση των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συνθηκών αναφορικά με τις
διαδικασίες της εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Παράλληλα
καλλιεργεί τη θεσμική εχθρότητα απέναντι στην αλληλεγγύη, με την
ποινικοποίηση όχι μόνον των ίδιων των αιτούντων, αλλά και ενάντια στους
ανθρώπους εκείνους που στέκονται δίπλα τους από αλληλεγγύη.
Η μόνη συναίνεση που επιτεύχθηκε ήταν ότι τα κράτη μέλη δεν δεσμεύονται
από τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για κοινή πολιτική, αλλά
απεναντίας δύνανται κατά το δοκούν να προχωρήσουν μονομερώς σε
διμερείς ή τριμερείς συνθήκες με γνώμονα την εξυπηρέτηση πολιτικών
σκοπιμοτήτων.
Ειδικότερα με τα «συμπεράσματα» του Συμβουλίου:
-

Επιβραβεύεται και διευρύνεται η πολιτική δημιουργίας κλειστών
κέντρων κράτησης στα κράτη μέλη,

-

-

Νομιμοποιείται η προοπτική για «περιφερειακές πλατφόρμες
αποβίβασης», δηλαδή γκρίζων ζωνών παραβίασης δικαιωμάτων σε
τρίτες χώρες,
Ανοίγει ο δρόμος για την υιοθέτηση fast track διαδικασιών εξέτασης
αιτημάτων ασύλου,
Επανέρχεται
η παλαιότερη γραμμή για
την
ενίσχυση των
αρμοδιοτήτων της FRONTEX σε ό,τι αφορά τις απελάσεις,
Περιορίζεται
και ποινικοποιείται η δράση των αλληλέγγυων
οργανώσεων.

Ειδικά για τη χώρα μας, τα «συμπεράσματα» της Συνόδου αποτελούν
εφαλτήριο για τη σύναψη διμερών συμφωνιών, όπως αυτή με τη Γερμανία
για επιστροφές των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα ως πρώτη χώρα εισόδου.
Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην εν λόγω κυβερνητική επιλογή διότι:
- Αντιστρατεύεται τη διαπραγμάτευση λύσεων που προβλέπουν δικαιότερη
κατανομή των αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της
ανάγκης για άμεση αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου III.
- Εγκυμονεί τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης των ήδη προβληματικών
συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας και της ίδιας της
πρόσβασης στο άσυλο.
Η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο επισημαίνει ότι μια Σύνοδος
Κορυφής που συγκαλείται για τη διαμόρφωση μιας κοινής Ευρωπαϊκής
πολιτικής στο προσφυγικό ζήτημα, όταν απαξιώνει τη βασική παράμετρο της
προστασίας της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων και νομιμοποιεί
πολιτικές ενάντια στο διεθνές και ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ό,τι αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα και το άσυλο αναζητώντας συναίνεση σε μέτρα
σκλήρυνσης και καταστολής, είναι αποτυχημένη και επικίνδυνη, καθώς οι
γραμμές που χαράζει θέτουν σε κίνδυνο όσα κατάκτησε η Ευρώπη, μέσα
από μια επίπονη πορεία στον τομέα του σεβασμού των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και του θεσμού του ασύλου.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ (αλφαβητικά)
ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr
ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://arsis.gr
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστών
http://migrant.diktio.org
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου http://www.hlhr.gr
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
https://greekhelsinki.wordpress.com

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες http://www.gcr.gr
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://www.refugees.gr
Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία www.kosmosxorispolemous.gr
"ΛΑΘΡΑ;" - Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου
http://www.lathra.gr
Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών
PRAKSIS http://www.praksis.gr
Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr
Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) http://rsaegean.org/el

