ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Ένα χρόνο μετά τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017. Ένα χρόνο μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ΕΕΤουρκίας, μιας «μη-Συμφωνίας» την οποία πριν λίγες μέρες το Γενικό Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι δεν είχε την αρμοδιότητα να εξετάσει, το
καθεστώς υποδοχής και ασύλου στα σύνορα της Ε.Ε. γνωρίζει μία πρωτοφανή
έκπτωση:
-

Έκπτωση σε επίπεδο νομικό, αφενός διότι οι ταχύρρυθμες διαδικασίες
ασύλου στα σύνορα διενεργούνται πολλές φορές χωρίς τις ελάχιστες
διαδικαστικές εγγυήσεις πρόσβασης στο σύστημα ασύλου, και αφετέρου γιατί
χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε πολύμηνο καθεστώς κράτησης ή/και
γεωγραφικού περιορισμού χωρίς να γνωρίζουν για ποιο λόγο και για πόσο
καιρό.

-

Έκπτωση σε επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας, ως προς την πολιτική
και νομική ευθύνη που συνεπάγεται η επιστροφή ανθρώπων στην Τουρκία.

-

Έκπτωση ανθρωπιστική, δεδομένου ότι χιλιάδες άνθρωποι ζουν
εγκλωβισμένοι σε κάποιο hotspot, είτε σε κάποιο καταυλισμό της ενδοχώρας,
συχνά χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, χωρίς προστασία και χωρίς να
γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.

Το μήνυμα που η Συμφωνία αυτή εκπέμπει, υπονομεύει τα θεμέλια μιας Ευρώπης
που εδράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξία του Ανθρώπου. Οι
οργανώσεις μας είχαν εξαρχής επισημάνει ότι η αντιμετώπιση της προσφυγικής
κρίσης δεν μπορεί παρά να περνάει μέσα από την μοναδική λύση που αντανακλά τις
Ευρωπαϊκές αξίες: αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής, πρόσβαση σε δίκαιες διαδικασίες
ασύλου, άνοιγμα νόμιμων οδών μέσω της μετεγκατάστασης προσφύγων απευθείας
από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται και σεβασμός της αρχής της μηεπαναπροώθησης.

Ένα χρόνο μετά τη Συμφωνία, σας καλούμε σε Συνέντευξη Τύπου η οποία
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 16 Μαρτίου, ημέρα όπου,
σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Δεκέμβριο 2016,
επανενεργοποιείται ο Κανονισμός του Δουβλίνου με αποτέλεσμα εφεξής να
ξεκινήσουν οι επιστροφές αιτούντων άσυλο από την υπόλοιπη Ευρώπη στην πρώτη
χώρα εισόδου στην Ε.Ε., εντείνοντας έτσι τα ελληνικά αδιέξοδα.
Στη Συνέντευξη Τύπου μιλούν:
-

η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών χωρίς Σύνορα, Μαριέττα Προβοπούλου
ο Πρόεδρος του ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου, Νικήτας Κανάκης
ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, Δημήτρης Σαραφιανός
ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες,
Σπύρος Κουλοχέρης
ο Γενικός Διευθυντής του SolidarityNow, Επαμεινώνδας Φαρμάκης
ο Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, ΗρακλήςΣπυρίδων Ακτύπης
ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (FIDH),
Δημήτρης Χριστόπουλος

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12.30, στην αίθουσα της
ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20).

