
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Μαρτίου 2016 
 

Αγαπητοί Ευρωπαίοι Ηγέτες:  
 
Ωσ οργανώςεισ οι οπούεσ εργϊζονται απευθεύασ με πρόςφυγεσ και μετανϊςτεσ ςτην Ευρώπη, 
ζητούμε από τα Κρϊτη-Μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ που θα εύναι παρόντα ςτισ ςυνεδριϊςεισ 
τησ Συνόδου Κορυφόσ τησ 17-18 Μαρτύου 2016 να αδρϊξουν την ευκαιρύα να ςυναντηθούν υπό 
το πνεύμα αλληλεγγύησ και να καταλόξουν ςε τολμηρϋσ, ενοποιητικϋσ και αποφαςιςτικϋσ 
πολιτικϋσ για την αντιμετώπιςη τησ ανθρωπιςτικόσ κρύςησ.  
 
Μια απϊντηςη ςτην ανθρωπιςτικό κρύςη που υφύςταται αυτό τη ςτιγμό ςτην Ευρώπη θα πρϋπει να 
ξεκινϊει από τη δουλειϊ που ϋγινε τον προηγούμενο χρόνο και να αςχοληθεύ ευθϋωσ με τα τρϋχοντα, 
ξεκϊθαρα κενϊ ςτην πολιτικό, ενώ παρϊλληλα να ςϋβεται απόλυτα το γρϊμμα και το πνεύμα τησ 
νομοθεςύασ τησ ύδιασ τησ ΕΕ και τησ Σύμβαςησ τησ Γενεύησ του 1951 για τουσ πρόςφυγεσ.  
 
Το 2015 αποδεύχθηκε γεμϊτο με δύςκολεσ προκλόςεισ για όλουσ όςουσ εργϊζονται ςτο πεδύο: τισ αρχϋσ 
των Κρατών-Μελών, τουσ ανθρωπιςτικούσ φορεύσ, τισ μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, τουσ τοπικούσ 
πληθυςμούσ και τουσ εθελοντϋσ. Μασ ϋδωςε, επύςησ, και οριςμϋνα ςυγκλονιςτικϊ μαθόματα.  
 
Ένα τϋτοιο μϊθημα όταν ότι μια προςϋγγιςη τησ μετανϊςτευςησ που βαςύζεται ςτην αποτροπό κοςτύζει 
ζωϋσ. Από το 2014, 74931 ϊνθρωποι ϋχουν χϊςει τη ζωό τουσ ςτη θϊλαςςα, ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των 
οπούων όταν παιδιϊ. Η ςφρϊγιςη ςυνόρων ςε ςυνδυαςμό με την ανυπαρξύα νόμιμων διόδων ειςόδου 
ωθεύ τουσ ανθρώπουσ να ςτρϋφονται προσ τουσ διακινητϋσ για να ψϊξουν για καταφύγιο ςτην ΕΕ μϋςα 
από διαδρομϋσ αυξανόμενου κινδύνου.  Το μονομερϋσ και αυθαύρετο κλεύςιμο ςυνόρων χειροτερεύει την 
ανθρωπιςτικό κρύςη. Τα ςύνορα που ϋκλειςαν τισ τελευταύεσ εβδομϊδεσ ϋχουν αναγκϊςει δεκϊδεσ 
χιλιϊδεσ ανθρώπων να ζουν ςε περιοριςμϋνουσ χώρουσ, ςυχνϊ χωρύσ πρόςβαςη ςε απολύτωσ βαςικϋσ 
ανϊγκεσ: ςτϋγη, τροφό, υγειονομικό φροντύδα και νερό. Ο εγκλωβιςμόσ αυτόσ δημιουργεύ επύςησ 
τρομερϋσ δυςκολύεσ για τισ ανθρωπιςτικϋσ οργανώςεισ  ςτην προςπϊθειϊ τουσ να προςεγγύςουν 
γρόγορα τισ εν λόγω περιοχϋσ και να παρϋχουν επαρκεύσ προμόθειεσ και υπηρεςύεσ προςταςύασ.  
 
Οι αποφϊςεισ του Ευρωπαώκού Συμβουλύου ςτισ 7 Μαρτύου 2016 διαιώνιςαν τον εγκλωβιςμό των 
ανθρώπων και τισ πρακτικϋσ διακρύςεων. Ο ϋλεγχοσ των ςυνόρων εύναι απαραύτητοσ αλλϊ θα πρϋπει να 
διαχωριςτεύ από τον παρϊλογο και ανϋφικτο ςτόχο τησ μεύωςησ τησ μετανϊςτευςησ ςτο μηδϋν. Το 
κλεύςιμο των ςυνόρων, ςε ςυνδυαςμό με την παντελό ϋλλειψη νομύμων οδών, δεν μπορεύ να εύναι 
απϊντηςη ςτη διαχεύριςη τησ ϊφιξησ των προςφύγων και των μεταναςτών ςτην Ευρώπη. Οι ϊνθρωποι –
και όχι τα ςύνορα– εύναι που βρύςκονται ςε επεύγουςα ανϊγκη προςταςύασ.  
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Η τρϋχουςα κατϊςταςη ϋχει επύςησ ςυναντόςει αρκετϊ θεςμικϊ εμπόδια, τόςο ςτο επύπεδο των εντολών 
όςο και ςε αυτό των δυνατοτότων χρηματοδότηςησ. Χαιρετύζουμε τισ προςπϊθειεσ του Συμβουλύου και 
τησ Κομιςιόν να γεφυρώςουν τα παραπϊνω κενϊ εγκαθιδρύοντασ νϋα και καινοτόμα εργαλεύα με ςκοπό 
την εξαςφϊλιςη επαρκών απαντόςεων ςε μια εποχό πύεςησ από την κοινό γνώμη και επεύγουςων 
ανθρωπιςτικών αναγκών. Κϊνουμε ϋκκληςη ςε εςϊσ, ςτουσ Ευρωπαύουσ ηγϋτεσ, να ενιςχύςετε αυτό την 
τϊςη με την πολιτικό ςασ ςτόριξη. Η χρηματοδότηςη από μόνη τησ δεν μπορεύ να εύναι αρκετό, 
απαιτεύται επύςησ πολιτικό θϊρροσ και θϋληςη.  
 
Η Ευρώπη ϋχει τη δυνατότητα να διαχειριςτεύ την κατϊςταςη αποτελεςματικϊ και με 
ανθρωπιςμό.  Απευθύνουμε, επομϋνωσ, ϋκκληςη, ώςτε τα παρακϊτω ζητόματα να τεθούν ςτην 
επερχόμενη Σύνοδο Κορυφόσ τησ Ευρώπησ ωσ κατεπεύγοντα:  
 
Δημιουργύα αςφαλών και νομύμων διόδων. Πολιτικϋσ οι οπούεσ θα παρϋχουν αςφαλεύσ και νόμιμεσ 
διόδουσ ειςόδου προσ την ΕΕ εύναι ϋνα απαραύτητο μϋροσ μιασ υπεύθυνησ και ανθρωπιςτικόσ διαχεύριςησ 
τησ μετανϊςτευςησ. Καλούμε τουσ ηγϋτεσ να υιοθετόςουν μύα προοδευτικό προςϋγγιςη, ώςτε να 
δημιουργηθούν αςφαλϋςτερεσ, πιο διαφανεύσ και νόμιμεσ επιλογϋσ –τόςο προςωρινϋσ όςο και μόνιμεσ– 
για τουσ ανθρώπουσ που κινούνται προσ την Ευρώπη. Ωσ ϋνα θϋμα απολύτωσ κατεπεύγον, η ΕΕ θα πρϋπει 
να βελτιώςει την πρόςβαςη ςε διεθνό προςταςύα για όςουσ διϋφυγαν από μϊχεσ ό διώξεισ. Μεταξύ 
αυτών:  
 

- Η παροχό αυξημϋνησ πρόςβαςησ ςε αςφαλεύσ και νόμιμεσ διαδρομϋσ για τη διαςυνοριακό 
μετανϊςτευςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων, παραδεύγματοσ χϊριν, πιο ευϋλικτων πολιτικών 
επανϋνωςησ των οικογενειών. Τα παιδιϊ δεν θα ϋπρεπε να χωρύζονται ποτϋ από τουσ γονεύσ τουσ 
ό από αυτούσ που τουσ παρϋχουν φροντύδα, εκτόσ εϊν κϊτι τϋτοιο εύναι προσ το ςυμφϋρον τουσ.  

- Οι νϋεσ δεςμεύςεισ για την επανεγκατϊςταςη προςφύγων που ϋχουν ανϊγκη προςταςύασ. Με 
τουσ αριθμούσ των προςφύγων να βρύςκονται παγκοςμύωσ ςτο υψηλότερο επύπεδο από το 
19952, οι χώρεσ τησ ΕΕ πρϋπει να αναλϊβουν ϊμεςα δρϊςη για να εγγυηθούν (ςτο ποςοςτό που 
δύκαια τουσ αναλογεύ) την επανεγκατϊςταςη του δϋκα τοισ εκατό των προςφύγων, το οπούο, 
ςύμφωνα με την Ύπατη Αρμοςτεύα του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ βρύςκεται ςτην πιο ευϊλωτη 
θϋςη.      

 
Διαςφϊλιςη τησ αςφϊλειασ ςε θϊλαςςα και ςύνορα. Η Ευρώπη θα πρϋπει να διατηρόςει τισ 
επιχειρόςεισ ϋρευνασ και διϊςωςησ: όλεσ οι επιχειρόςεισ ςτη Μεςόγειο θα πρϋπει να ϋχουν 
προτεραιότητα τη διϊςωςη των ανθρώπων.  Η ΕΕ θα πρϋπει επύςησ να διαςφαλύζει ότι τϋτοιεσ 
επιχειρόςεισ θα εύναι επαρκώσ επανδρωμϋνεσ και θα ϋχουν την απαιτούμενη εντολό ώςτε να 
διαςφαλύζουν ότι δεν θα υπϊρξουν ϊλλοι θϊνατοι ςτη θϊλαςςα, όπωσ επύςησ και ότι θα υπϊρχει 
ςεβαςμόσ ςτα δικαιώματα και ςτην αξιοπρϋπεια όςων τύθενται υπό Ευρωπαώκό προςταςύα. Θα πρϋπει 
να τεθούν ςε ιςχύ προδιαγραφϋσ που θα διαςφαλύζουν ότι όλεσ οι τρϋχουςεσ και οι μελλοντικϋσ 
επιχειρόςεισ ςτα ςύνορα θα εύναι διαφανεύσ και ςε ςυμφωνύα με τα διεθνό πρότυπα και τουσ 
Ευρωπαώκούσ νόμουσ περύ ανθρωπύνων δικαιωμϊτων.  
 
Παροχό επαρκών και ανθρώπινων ςυνθηκών υποδοχόσ για όλουσ τουσ ανθρώπουσ που φθϊνουν 
ςτην Ευρώπη. Σόμερα η χωρητικότητα των κϋντρων υποδοχόσ ςε πολλϊ μϋρη τησ Ευρώπησ εύναι 
ανεπαρκόσ για να καλύψει τισ βαςικϋσ ανϊγκεσ των ανθρώπων, να διαςφαλύςει την προςταςύα τουσ και 
να εγγυηθεύ τον ςεβαςμό των δικαιωμϊτων τουσ. Υπϊρχει ϋλλειψη ζωτικών υπηρεςιών, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων αςφαλών χώρων, οριςθϋντα καταλύματα και διαχεύριςη υποθϋςεων που θα 
λαμβϊνει υπόψη τισ ανϊγκεσ των ευϊλωτων ομϊδων, όπωσ των παιδιών. Η διαςφϊλιςη ότι όλοι οι 
ϊνθρωποι που φθϊνουν ςτα ςύνορα τησ ΕΕ μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη ςε βαςικϋσ υπηρεςύεσ, να εύναι 
προςτατευμϋνοι και να ϋχουν εγγυημϋνα τα ανθρώπινα δικαιώματϊ τουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του 
δικαιώματοσ αύτηςησ αςύλου), εύναι μια ςυλλογικό ευθύνη για την οπούα οι ηγϋτεσ τησ ΕΕ πρϋπει να 
κϊνουν ϊμεςα βόματα για να την επωμιςτούν.  
 
Ανϊληψη δρϊςησ για την προςταςύα των πιο ευϊλωτων. Περύπου το 58% των ανθρώπων που 
ταξιδεύουν προσ και μϋςω τησ Ευρώπησ εύναι αυτό τη ςτιγμό γυναύκεσ και παιδιϊ. Παιδιϊ που βρύςκονται 
ςε κύνηςη, ταξιδεύοντασ μόνα ό με τισ οικογϋνειϋσ τουσ, εύναι εκτεθειμϋνα ςε ςυγκεκριμϋνουσ κινδύνουσ, 
η αντιμετώπιςη των οπούων απαιτεύ ειδικό προςοχό και δρϊςη. Οι γυναύκεσ και τα κορύτςια ϋχουν επύςησ 
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ανϊγκη ειδικόσ προςταςύασ, η οπούα απορρϋει από τη μεγαλύτερη ευαλωτότητϊ τουσ ςτην ϋμφυλη βύα, 
ςε ςτοχευμϋνεσ ληςτεύεσ, παρενόχληςη και βιαιοπραγύα, ςεξουαλικό εκμετϊλλευςη και κακοπούηςη. 
Μϋτρα ειδικόσ προςταςύασ θα πρϋπει να ενςωματωθούν ςε όλεσ τισ πολιτικϋσ και ςε όλεσ τισ νϋεσ 
προτϊςεισ, ενώ τα υπϊρχοντα ςυςτόματα θα πρϋπει επειγόντωσ να επανεξεταςτούν και να 
προςαρμοςτούν αναλόγωσ.  
 
Διαςφϊλιςη ότι όλοι οι ϊνθρωποι που φθϊνουν ςτα ςύνορα τησ ΕΕ θα ϋχουν πρόςβαςη ςτισ 
διαδικαςύεσ αςύλου. Σύμφωνα με τον νόμο3, κϊθε μετανϊςτησ πρϋπει να πληροφορηθεύ για τα 
δικαιώματϊ του, ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ να ζητόςει διεθνό προςταςύα, ςε μορφό και ςε 
γλώςςα που να μπορεύ εύκολα να καταλϊβει. Η ΕΕ πρϋπει να κϊνει ϊμεςα βόματα για να ερευνόςει και 
να αναδεύξει τα κενϊ που ϋχουν εντοπιςτεύ ςτην τόρηςη τησ νομιμότητασ μϋςα ςτισ εθνικϋσ διαδικαςύεσ 
και τα «hotspots» 4.  Η κατηγοριοπούηςη των προςφύγων ςε οποιαδόποτε ςύνορα ςτη βϊςη τησ 
εθνικότητασ, όπωσ και οποιαδόποτε μορφό ςυλλογικόσ επαναπροώθηςησ (όπωσ προβλϋπεται από την 
τελευταύα Σύνοδο τησ ΕΕ), αρνεύται το δικαύωμα ςε μύα εξατομικευμϋνη αξιολόγηςη των αναγκών 
προςταςύασ και ςυνιςτϊ μύα παραβύαςη του διεθνούσ και ευρωπαώκού δικαύου. Επιπλϋον, Ιρακινού, 
Αφγανού και ϊνθρωποι ϊλλων εθνοτότων δεν θα ευεργετηθούν από το ςχϋδιο επανεγκατϊςταςησ το 
οπούο προτϊθηκε ςτην τελευταύα Σύνοδο Κορυφόσ τησ ΕΕ και δεν θα ϋχουν το δικαύωμα μακροχρόνιασ 
προςφυγικόσ προςταςύασ ςτην Τουρκύα.  
 
Προςταςύα των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και τησ αξιοπρϋπειασ όλων των ανθρώπων που 
φθϊνουν ςτην Ευρώπη, ανεξϊρτητα από τον χαρακτηριςμό τουσ. Για τουσ ανθρώπουσ που ϋχουν 
όντωσ επιλϋξει να μην αναζητόςουν ϊςυλο ό που ϋχει κριθεύ ότι δεν δικαιούνται ϊςυλο ό ϊλλη νομικό 
μορφό ειςόδου, η όποια διαδικαςύα επιςτροφόσ θα πρϋπει να ςϋβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα και να διενεργεύται μόνο ςε χώρεσ όπου η αςφϊλειϊ τουσ μπορεύ να εγγυηθεύ. Κανϋνασ δεν 
θα πρϋπει να υποπϋςει ςτην χωρύσ χαρτιϊ κατϊςταςη, μια επιςφαλόσ ςυνθόκη που τουσ καθιςτϊ 
ευϊλωτουσ ςτην κακοπούηςη και την εκμετϊλλευςη, για παρϊδειγμα ςτα χϋρια εγκληματικών δικτύων. 
10.000 παιδιϊ ϋχουν εξαφανιςτεύ μετϊ την ϊφιξό τουσ ςτην Ευρώπη·  η ΕΕ πρϋπει να λϊβει επεύγοντα 
μϋτρα για να εύναι τα τελευταύα.   
 

Η ΕΕ διαθϋτει τα μϋςα για να διαχειριςτεύ την ϊφιξη των προςφύγων και των μεταναςτών με 

ανθρωπιςμό και με πλόρη ςεβαςμό ςτο ευρωπαώκό και το διεθνϋσ δύκαιο. Απευθύνουμε ϋκκληςη ςτουσ 

ηγϋτεσ τησ ΕΕ να επανεγκαθιδρύςουν τη ςυλλογικό θϋςη τησ ΕΕ ωσ παγκόςμιο πόλο του ανθρωπιςμού 

και των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και να ανταπεξϋλθουν ςτισ ηθικϋσ και νομικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. Το 

διακύβευμα εύναι υπερβολικϊ υψηλό για να ςυνεχύςουμε να επιδεινώνουμε την ανθρωπιςτικό 

κατϊςταςη: χρειαζόμαςτε τολμηρό ηγεςύα για αυθεντικϋσ, ςυλλογικϋσ ευρωπαώκϋσ λύςεισ που θα 

ςτηρύζονται ςτισ αρχϋσ τησ αλληλεγγύησ, του δύκαιου καταμεριςμού των υποχρεώςεων και τησ 

προτεραιότητασ τησ προςταςύασ τησ ανθρώπινησ αξιοπρϋπειασ των ανθρώπων που φθϊνουν ςόμερα 

ςτισ ευρωπαώκϋσ ακτϋσ.  

 

Οι διεθνεύσ και εθνικϋσ οργανώςεισ που υπογρϊφουν αυτό το γρϊμμα εύναι ϋτοιμεσ και ικανϋσ να 

ςυνεχύςουν να εύναι μϋροσ τϋτοιων λύςεων.  

 

Υπογρϊφουν:  

 

Lorenzo Trucco, President, Associazione per gliStudiGiuridicisull'Immigrazione (ASGI) 

Naim Osmani, Executive Director, Civil Rights Program Kosovo 

Agata Račan, President, Croatian Law Centre 

Ann Mary Olsen, International Director, Danish Refugee Council 

Leigh Daynes, Executive Director, Doctors of the World UK 

Yonous Muhammadi, President, Greek Forum of Refugees 

Vladimir Petronijević, Executive Director, Group 484 

Jane Waterman, Executive Director and Senior Vice President Europe, International Rescue Committee 

UK 
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Emir Prcanović, Executive director, Association Vasa pravaBiH – Legal Aid Network 
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Jasmina Mujezinović, Executive Director, Local Democracy Foundation 

Martina Smilevska-Kcheva, President, Macedonian Young Lawyers Association 

Martin Bandzak, Executive Director, Magna 

Marie Aude Tavoso, President, Medici per i DirittiUmaniOnlus 

Evgenia Thanou, Director, Medicines du Monde - Greece 

Jan Egeland, Secretary General, Norwegian Refugee Council 

Winnie Byanyima, Executive Director, Oxfam International 

BranislavTichy, Director, People in Peril Association 

Janti Soeripto, Chief Executive Officer, Save the Children International 

Epaminondas Farmakis, Managing Director, Solidarity Now 

Deirdre de Burca, Director, Advocacy and Justice for Children, World Vision EUREP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


