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18 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών

Η 18η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια
Ημέρα Μετανάστη, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων
Εθνών και με σκοπό να ενισχυθεί η προστασία του
μετανάστη. Την ημέρα αυτή το 1990, η Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη «Διεθνή Συνθήκη
για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των
Μεταναστών και των μελών των Οικογενειών
τους».
Σήμερα, υπάρχουν στον κόσμο περισσότεροι από 200
εκατομμύρια μετανάστες. Όλοι τους είναι ιδιαίτερα
εκτεθειμένοι στους κινδύνους που δημιουργεί η
διεθνής οικονομική ύφεση και η κρίση των αγορών,
όπωςη φτώχια, ο στιγματισμός, οι διακρίσεις και η
κακοποίηση.
Για να προφυλάξουμε τους μετανάστες από την κακομεταχείριση και να τους επιτρέψουμε
να συμβάλουν στην ανάπτυξη των χωρών τους αλλά και των χωρών υποδοχής, πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι τα
δικαιώματα των μεταναστών –όπως και όλων των ανθρώπων –πρέπει να περιφρουρούνται. Ο
καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό, είναι να επιβεβαιώσουμε τον θεμελιώδη ρόλο του διεθνούς
δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως το πλαίσιο που πρέπει να διέπει την εθνική και διεθνή
πολιτική.
Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται για να επιβιώσουν και να εργαστούν. Μόνο
εξασφαλίζοντας την προστασία τους μπορούμε να ισχυριστούμε ότι συμβάλλουμε στην τήρηση
«της έμφυτης αξιοπρέπειας, καθώς και των αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων
που αποτελούν το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο»

Μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης: Πού βρισκόμαστε;

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δράσης για
τη Μετανάστευση, το οποίο εγκρίθηκε
από την Επιτροπή τον Μάιο του
2015, επισημαίνει την ανάγκη μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη
διαχείριση της μετανάστευσης.
Από τότε, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα,
όπως η έγκριση δύο προγραμμάτων
έκτακτης ανάγκης για τη μετεγκατάσταση
160.000 ατόμων με σαφή ανάγκη διεθνούς
προστασίας, από τα πλέον θιγόμενα κράτη
μέλη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, και η
έγκριση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής
για την επιστροφή.
Στις 23 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη δράσεων
προτεραιότητας για την εφαρμογή του
ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για
τη μετανάστευση, οι οποίες προβλέπεται
να αναληφθούν εντός του επόμενου

εξαμήνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται
τόσο βραχυπρόθεσμες δράσεις για τη
σταθεροποίηση της τρέχουσας κατάστασης
όσο και πιο μακροπρόθεσμα μέτρα για τη
δημιουργία ενός σταθερού συστήματος που
θα αντέχει στον χρόνο.
Στον κατάλογο των δράσεων προτεραιότητας
καθορίζονται τα βασικά μέτρα που απαιτείται

να ληφθούν άμεσα όσον αφορά τα εξής: (i)
επιχειρησιακά μέτρα• (ii) δημοσιονομική
στήριξη και (iii) εφαρμογή της νομοθεσίας
της ΕΕ.
Ο κατάλογος εγκρίθηκε κατά την άτυπη
συνάντηση των αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων στις 23 Σεπτεμβρίου 2015
και στις 15 Οκτωβρίου 2015 και τα εν
λόγω μέτρα πρέπει τώρα να εφαρμοστούν
ταχέως και αποτελεσματικά σε όλα τα
επίπεδα.
Οικονομικές δεσμεύσεις
Κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων της 23ης
Σεπτεμβρίου, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν
την ανάγκη να κινητοποιηθεί πρόσθετη
εθνική χρηματοδότης.
Η Επιτροπή
έχει ήδη προτείνει τροποποιήσεις των
προϋπολογισμών της για το 2015 και
το 2016, αυξάνοντας τα κονδύλια για
την προσφυγική κρίση κατά 1,7 δισ.
ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα
διαθέσει συνολικά 9,2 δισ. ευρώ για την
προσφυγική κρίση το 2015 και το 2016. Τα
κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν
αντίστοιχη
εθνική
χρηματοδότηση.
Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη δεν έχουν
ακόμη διαθέσιμους πόρους αντίστοιχους
με τη χρηματοδότηση που χορηγεί η ΕΕ
στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR), στο Παγκόσμιο
Επισιτιστικό Πρόγραμμα και άλλους
συναφείς οργανισμούς (500 εκατ. ευρώ),
στο Περιφερειακό Καταπιστευματικό
Ταμείο της ΕΕ για τη Συρία (500 εκατ.
ευρώ) και στο Καταπιστευματικό Ταμείο
έκτακτης ανάγκης για την Αφρική (1,8 δισ.
ευρώ).
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Μετανάστευση και Ελλάδα

Σε πρόσφατη έκθεσή της με τίτλο
«Ελλάδα: Παράτυποι μετανάστες και
αιτούντες άσυλο κρατούνται τακτικά υπό
ανεπαρκείς συνθήκες», η Διεθνής
Αμνηστία υπογραμμίζει ότι «η
Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να
μεταχειρίζεται τους παράτυπους
μετανάστες και τους αιτούντες
άσυλο ως εγκληματίες» και
καλεί τις ελληνικές αρχές
να
αναθεωρήσουν
άμεσα
την
πρακτική
κράτησης
των
μεταναστών
αυτών,
μεταξύ των οποίων, συχνά
συμπεριλαμβάνονται ασυνόδευτα
παιδιά.
Ειδική αναφορά γίνεται για τη
μεταχείριση των κρατουμένων
μεταναστών
σε
συνοριακούς
σταθμούς και κέντρα κράτησης, όπου
καταγράφεται περιορισμένη ή ανύπαρκτη
πρόσβαση σε δικηγόρους, διερμηνείς, ή
γιατρούς. «Η μεταχείριση των μεταναστών

από τις ελληνικές αρχές συνιστά
περιφρόνηση των δικαιωμάτων τους υπό
το διεθνές δίκαιο. Η συνήθης πρακτική είναι

η κράτηση των παράτυπων μεταναστών,
χωρίς να εξετάζεται αν είναι αναγκαίο αυτό
το μέτρο που θα έπρεπε να αποτελεί την
ύστατη επιλογή. Οι παράτυποι μετανάστες

Βρυξέλλες: Σχέδιο δράσης 17 σημείων συμφώνησαν οι
ηγέτες για τη μεταναστευτική διαδρομή στα Δυτικά Βαλκάνια

Οι
τελευταίες
εβδομάδες
έχουν
δείξει ότι οι σημερινές
π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς
κατά μήκος της
μεταναστευτικής
διαδρομής
στα
Δυτικά
Βαλκάνια
δεν
μπορούν
αντιμετωπιστούν
μέσω
εθνικών
μέτρων. Η επιτυχία μπορεί να έλθει μόνο από μια συλλογική,
διασυνοριακή προσέγγιση που θα βασίζεται στη συνεργασία. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ κάλεσε τους
ηγέτες των ενδιαφερόμενων χωρών που πλήττονται περισσότερο
από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος της διαδρομής
στα Δυτικά Βαλκάνια.
Oι ηγέτες που εκπροσωπούν την Αλβανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία,
την Ελλάδα, την Κροατία, την FYROM, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη
Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβενία συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες
και συμφώνησαν να βελτιώσουν τη συνεργασία και να ενισχύσουν
τις διαβουλεύσεις μεταξύ των χωρών κατά μήκος της διαδρομής και
έλαβαν αποφάσεις επί πρακτικών και ρεαλιστικών επιχειρησιακών
μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν από αύριο για την αντιμετώπιση
της προσφυγικής κρίσης στην περιοχή.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλόντ Γιούνκερ δήλωσε:
«Οι πληγείσες χώρες δεν θα πρέπει να μιλούν σχετικά και να
απευθύνουν δηλώσεις για τις άλλες αλλά πρέπει να συνομιλούν και
μεταξύ τους. Οι γειτονικές χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται και όχι
να ενεργούν ανταγωνιστικά. Οι πρόσφυγες πρέπει να αντιμετωπίζονται
με μη βάναυσο τρόπο κατά μήκος της διαδρομής στα Δυτικά Βαλκάνια
για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική τραγωδία στην Ευρώπη. Κατά
συνέπεια, είμαι ευτυχής που σήμερα μπορέσαμε να συμφωνήσουμε από
κοινού επί ενός σχεδίου 17 σημείων με ρεαλιστικά και επιχειρησιακά
μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι άνθρωποι δεν αφήνονται να
αντιμετωπίσουν μόνοι τους τη βροχή και το κρύο.»

δεν ενημερώνονται για τη διάρκεια της
κράτησής τους ή για το μέλλον τους. Μπορεί
να κρατηθούν για μεγάλα διαστήματα σε
ασφυκτικά γεμάτες εγκαταστάσεις
με ελλιπείς συνθήκες υγιεινής και
με τους ασυνόδευτους ανήλικους
να κρατούνται στους ίδιους χώρους
με τους ενήλικες».
Όπως υπογραμμίζει η Διεθνής
Αμνηστία, η μεγάλη πλειοψηφία των
εγκαταστάσεων που εξετάστηκαν
κρίθηκαν από ανεπαρκείς έως πολύ
χαμηλού επιπέδου. Παράλληλα,
κρατούμενοι μετανάστες ανέφεραν
ότι υπέστησαν άσχημη μεταχείριση
από την ακτοφυλακή και την
αστυνομία.
Παράλληλα, από τις 30.000
αιτήσεις ασύλου που εξετάστηκαν
το 2009 μόνο σε 36 χορηγήθηκε καθεστώς
προστασίας προσφύγων, ενώ ακόμα 128
εγκρίθηκαν υπό το καθεστώς εξαρτημένης
προστασίας (μέλη οικογένειας).

Μετανάστες το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού
μέχρι το 2050

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την εστία
τους με στόχο την αναζήτηση εργασίας ή μιας καλύτερης
ζωής παγκοσμίως, και βρίσκονται εκτεθειμένοι στους
κινδύνους που δημιουργεί η διεθνής οικονομική ύφεση
και η κρίση των αγορών, όπως η φτώχεια, ο στιγματισμός,
οι διακρίσεις και η κακοποίηση, σύμφωνα με μελέτη της
Διεθνούς Οργάνωσης για τη Μετανάστευση, αναμένεται
να αγγίξει τα 405 εκατ. μέχρι το 2050, δηλαδή το 7% του
παγκόσμιου πληθυσμού.
«Μέσα στις επόμενες δεκαετίες η διεθνής μετανάστευση
θ’ αλλάξει ως προς την κλίμακα, την εμβέλεια και την
πολυπλοκότητά της. Εάν ο πληθυσμός των μεταναστών
συνεχίσει ν’ αυξάνει με το ρυθμό των τελευταίων 20 ετών, το
σύνολο των διεθνών μεταναστών παγκοσμίως θα μπορούσε
να φτάσει μέχρι και τα 405 εκ. ώς το 2050», επισημαίνεται στη
σχετική έκθεση.
Η «αμείλικτη και αναπόφευκτη» αύξηση της μετανάστευσης,
σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση για τη Μετανάστευση,
εντείνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, αλλά και του
γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι κυνηγούν θέσεις
εργασίας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Ο Οργανισμός κάνει λόγο για βραχυπρόθεσμη και αποσπασματική
πολιτική εκ μέρους των κυβερνήσεων, τονίζοντας ότι εάν δεν
δοθεί σημαντική έμφαση σε ζητήματα, όπως η παροχή στέγασης,
εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας, τα προβλήματα που
συνδέονται με την ενσωμάτωση των μεταναστών θα οξυνθούν
ακόμη περισσότερο.
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