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Δήλωση ΕΕΔΑ: Επανεξέταση των πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης
και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της ΕΕ
Η ΕΕΔΑ παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα καθώς αυξανόμενες
εντάσεις παρατηρούνται στη συνοριακή γραμμή Ελλάδας - Τουρκίας, όπου χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες
έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόσκληση της Τουρκικής Κυβέρνησης.
Η ΕΕΔΑ καλεί τα κράτη-μέλη και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανεξετάσουν συνολικά, σε επίπεδο
ΕΕ, την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, αναγνωρίζοντας την de facto κατάργηση της Κοινής Δήλωσης ΕΕΤουρκίας, και να προχωρήσουν στην αναμόρφωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και ιδίως του
συστήματος του Δουβλίνου, θεσπίζοντας έναν μηχανισμό μόνιμης μετεγκατάστασης και αναλογικής κατανομής
των αιτούντων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. σε αντικατάσταση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, θεμελιωμένο στις αρχές
της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής βαρών και με πλήρη σεβασμό στους κανόνες του προσφυγικού
δικαίου και του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου γενικότερα.
Επιπλέον η ΕΕΔΑ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανασχεδιάσει ολιστικά μια νέα κοινή πολιτική για τη νόμιμη
μετανάστευση για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών για συγκεκριμένες δεξιότητες και ταλέντα,
λαμβανομένης υπόψη της δημογραφικής συρρίκνωσης του πληθυσμού της ΕΕ και να προωθήσει νόμιμες,
ασφαλείς, αποτελεσματικές και ελεγχόμενες διόδους εισόδου και διαμονής εργαζομένων, σπουδαστών και
ερευνητών που προέρχονται από μη κράτη μέλη αυτής, μέσω της αναδιαμόρφωσης του αποτυχημένου μοντέλου
της Μπλε Κάρτας και της εναρμόνισης και απλοποίησης των διαδικασιών απασχόλησης εποχιακού προσωπικού,
εταιρικών στελεχών και άλλων κατηγοριών εργαζομένων.
Η ΕΕΔΑ αναγνωρίζοντας το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών να προστατεύουν τα σύνορά τους, είτε αυτά είναι
εθνικά είτε είναι εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, με σεβασμό στην οικουμενική αρχή της μη επαναπροώθησης και τις
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα από τις διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων
του ανθρώπου στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος, καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση: α) να τερματίσει άμεσα
τον εγκλωβισμό των αιτούντων διεθνή προστασία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέσω της μεταφοράς αυτών
στην ενδοχώρα, σε κατάλληλες δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας και της διασφάλισης τουλάχιστον ενός επιπέδου
αξιοπρεπούς διαβίωσης σε αυτές και β) να άρει την απόφαση αναστολής καταγραφών αιτημάτων ασύλου και
αυτόματης επιστροφής νεοεισερχομένων αλλοδαπών στα κράτη προέλευσης ή διέλευσης, και να διασφαλίσει την
παροχή νόμιμης οδού πρόσβασης στο άσυλο με συντεταγμένο τρόπο.
Η ΕΕΔΑ, ως ο Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) στην Ελλάδα, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει
να παρακολουθεί τα ζητήματα μεταχείρισης αλλοδαπών, τονίζοντας την υποχρέωση για τον απαρέγκλιτο σεβασμό

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο
της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν
2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν
πρόσωπα οριζόμενα από σαράντα δυο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και
πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία).

των δικαιωμάτων όλων όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και αποδίδοντας ύψιστη σημασία στη
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.
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