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Η συνάντηση στην Αθήνα των εκκλησιαστικών εμπειρογνωμόνων για το άσυλο: να δοθεί τέλος
στη λειτουργία των ‘hotspots” και να δημιουργηθούν τρόποι ασφαλούς διέλευσης (για τους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας)

Η συνάντηση 150 περίπου εμπειρογνωμόνων για το άσυλο από εκκλησίες της Ευρώπης και
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατέληξε σε δριμεία κριτική των εφαρμοζόμενων
ευρωπαϊκών πολιτικών ασύλου καθώς και των σχετικών πολιτικών σχεδιασμών. Η 15η
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το ’Άσυλο έλαβε μέρος στη Χίο και την Αθήνα από 15 έως 20
Οκτωβρίου υπό την αιγίδα του CCME (Επιτροπή Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην
Ευρώπη) και της Διακονικής Υπηρεσίας της Γερμανίας.

Οι εργασίες της Διασκέψεως ξεκίνησαν στη Χίο, ένα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
όπου εφαρμόζεται τόσο η πολιτική των hotspot όσο και η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Tουρκίας.
Αυτές οι πολιτικές αποσκοπούν στο να κρατήσουν τους αιτούντες άσυλο στα νησιά και όχι
στην ενδοχώρα, μέσα από την εφαρμογή των διαδικασιών του “παραδεκτού”, αναφορικά με τα
αιτήματα ασύλου, προσπάθεια που επιδιώκει την επιστροφή της μεγάλης πλειοψηφίας των
νέων αφίξεων πίσω στην Τουρκία. Οι σύνεδροι ήρθαν αντιμέτωποι και με την πραγματικότητα
των συνεχιζόμενων ναυαγίων και πνιγμών στο Αιγαίο και γενικότερα στα θαλάσσια εξωτερικά
σύνορα της Ευρώπης, ανθρώπων που διέφυγαν από τις χώρες καταγωγής στην προσπάθεια
να αναζητήσουν ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Για το λόγο αυτό αναδιατύπωσαν* την
έκκληση για αναζήτηση ασφαλών διόδων στην Ευρώπη προκειμένου να σταματήσουν οι
θάνατοι στα εξωτερικά σύνορα.

Οι συμμετέχοντες συγκλονίστηκαν από τις συνθήκες διαμονής (υποδοχής) στο κέντρο
υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot) της Βιάλ στη Χίο και, στο τελικό ψήφισμα της Διάσκεψης,
καταδίκασαν τις αναξιοπρεπείς και εξευτελιστικές αυτές συνθήκες. Επίσης εξέφρασαν την
ανησυχία τους για τις (αρνητικές) συνέπειες στον τοπικό πληθυσμό, των πολιτικών του
εγκλωβισμού των αιτούντων άσυλο στα σύνορα της Ευρώπης. “ Μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει την πολιτική ασύλου με τον ίδιο τρόπο. Ως εκκλησίες
ζητάμε να δούμε ότι η πραγματικότητα του να υποφέρει κάποιος ή να πεθαίνει στις παρυφές
της Ευρώπης πρέπει να αντικατασταθεί από πολιτικές αλληλεγγύης, συνεργασίας και ελπίδας”
τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του CCME, Δρ. Torsten Moritz.

Oι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για το ρόλο που διαδραματίζουν
οργανισμοί και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του Οργανισμού
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Αποκόμισαν την εντύπωση ότι οι εφαρμοζόμενες
πολιτικές και πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των παραπάνω Οργανισμών
εμποδίζουν τους αιτούντες άσυλο από την πρόσβαση σε μία δίκαιη διαδικασία ασύλου και
πρακτικά οδηγούν συχνά σε μία κατάσταση που μπορεί να περιγραφεί ως “εκ των πραγμάτων
άνομη”.

Παρά το γεγονός ότι οι σύνεδροι που συγκεντρώθηκαν από τις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες,
με την ευκαιρία της Διάσκεψης, δεν έχουν όλοι όμοια ενδιαφέροντα και προέρχονται από
διαφορετικά εθνικά πλαίσια, συμφώνησαν ωστόσο σε μία κοινή έκκληση για αλληλεγγύη
μεταξύ των χωρών κρατών της Ένωσης και των προσφύγων σαν κατευθυντήρια αρχή για τη
δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. “ Aυτό που βιώσαμε εδώ, βάζει σε
αμφισβήτηση τη λειτουργία του τωρινού Κανονισμού του Δουβλίνου διότι αφήνει την Ελλάδα,
μεταξύ άλλων χωρών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, με δυσανάλογη
ευθύνη” παρατήρησε η Katharina Stamm, νομική σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκής
Μεταναστευτικής Πολιτικής της Διακονικής Υπηρεσίας της Γερμανίας. “ Πιστεύουμε ακράδαντα
ότι η Ευρώπη πρέπει να ανανεώσει τις δεσμεύσεις της για την προστασία των προσφύγων,



2

πρέπει να βρει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αλληλεγγύης και να κάνει κάτι περισσότερο
προκειμένου να βοηθήσει αφενός τους νεοεισερχόμενους στην Ελλάδα αφετέρου τον γηγενή
πληθυσμό που καλωσορίζει τους πρόσφυγες”.

“Η αξιολόγηση των επιτόπου επισκέψεων σε καταυλισμούς στο νησί και στην ενδοχώρα
καθώς και οι πληροφορίες που έλαβαν οι σύνεδροι κατά της διάρκεια της Διασκέψεως (για την
κατάσταση στο προσφυγικό στην Ελλάδα), ανέδειξαν το γεγονός ότι η λειτουργία των hotspots
δεν μπορεί να αποτελέσει μία καλή πρακτική για μελλοντικές ευρωπαϊκές πολιτικές αναφορικά
με τη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών” ανέφερε η Αντιπρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής του CCME, Ευθαλία Παππά και προσέθεσε ότι “οι μόνες βιώσιμες
λύσεις αναφορικά με τις πολιτικές υποδοχής, ασύλου και επιστροφών πρέπει να είναι σε
συμφωνία με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο για το άσυλο. Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να υλοποιούν
αποτελεσματικά τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης και του καταμερισμού των ευθυνών”.

* http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20 Areas of Work/Safe Passage/2018-10-22 15th European asylum Conference
declaration final.pdf


