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Κρίσεις για το σχέδιο νόµου για την κύρωση του
«Πρωτοκόλλου για την Εφαρµογή του Άρθρου 8 της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της
Τουρκίας για την Κατα1ολέµηση του Εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της Τροµοκρατίας, του Οργανωµένου Εγκλήµατος, της
Παράνοµης ∆ιακίνησης και της Παράνοµης Μετανάστευσης»∗

Η ΕΕ∆Α, στη συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2002, συζήτησε
εκτενώς το θέµα της εφαρµογής του άρθρου 8 της Συµφωνίας Συνεργασίας
µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε ό,τι αφορά στα δικαιώµατα των αιτούντων
άσυλο Iροσφύγων. Η ΕIιτροIή εIισηµαίνει µε έντονη ανησυχία ότι
υIάρχουν άµεσες συνέIειες στα δικαιώµατα όσων εIιδιώκουν να εισέλθουν
στην Ελληνική εIικράτεια και να ζητήσουν άσυλο.
Με δεδοµένο ότι δεν υIάρχει ειδική µνεία για τα εν λόγω IρόσωIα, η
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου βασίζεται στην εκ των Iροτέρων αντιµετώIιση
της εισόδου τους στη χώρα µας ως Iαράνοµης και θεωρούνται de facto
Iαράνοµοι µετανάστες, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα Iρόσβασης στις
διαδικασίες αίτησης και χορήγησης ασύλου. Είναι µάλιστα γενικότερα
ανησυχητική η τάση των αρχών να χαρακτηρίζουν εκ των Iροτέρων και
συλλήβδην ως λαθροµετανάστες όλους όσοι εIιδιώκουν την είσοδό τους στη
χώρα µας.
Στην Iαρ. 2 του άρθρου 8 Iου IροβλέIει τη σύναψη συµφωνίας
εIανεισδοχής

δεν

γίνεται αναφορά

στις

διεθνείς υIοχρεώσεις

∗ Εισηγητής: Κ. ΠαIαϊωάννου, εκIρόσωIος ∆ιεθνούς Αµνηστίας.

των

συµβαλλοµένων Κρατών, όIως αυτές ορίζονται αIό άλλα διεθνή κείµενα και
συµβάσεις ανθρωIίνων δικαιωµάτων. Θεωρείται αIαραίτητη η σχετική
αναφορά στη Σύµβαση της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των
Iροσφύγων, δεδοµένου µάλιστα ότι Iληθαίνουν διεθνώς ανησυχητικά οι
φωνές εκείνες Iου υIοστηρίζουν την ανάγκη εIαναIροσδιορισµού του όρου
Πρόσφυγας, Iροφανώς σε βάρος κεκτηµένων δικαιωµάτων των Iροσφύγων.
Πιο συγκεκριµένα, και σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες εφαρµογής της
συµφωνίας, αIαιτείται ρητή δέσµευση ότι:
- το Iεδίο εφαρµογής του δεν Iεριλαµβάνει όσους ζητούν άσυλο,
-για όσο διάστηµα η αίτησή τους εκκρεµεί δεν είναι δυνατή η
εIαναIροώθηση.
Οι διαβεβαιώσεις των Ελλήνων ΥIουργών Εξωτερικών και ∆ηµόσιας
Τάξης εµφανίζονται ως ενθαρρυντικές αλλά όχι εIαρκείς, αφού στην Iράξη
η εIαναIροώθηση ως τώρα γίνεται µε συνοIτικές διαδικασίες και χωρίς
διασφάλιση του δικαιώµατος υIοβολής αίτησης ασύλου. Στην Iράξη, οι
εIιβαίνοντες στα σκάφη Iου έχουν αIωθηθεί Iρος τα Τουρκικά χωρικά
ύδατα δεν είχαν καµία δυνατότητα να εκθέσουν λόγους για τους οIοίους θα
µIορούσαν να ζητήσουν και να τύχουν ασύλου στη χώρα µας.
Εξάλλου, σε αρκετές IεριIτώσεις οι συνθήκες εIαναIροώθησης
δηµιουργούν ανησυχίες ως Iρος την εγγύηση της ασφάλειας και το σεβασµό
των ανθρωIίνων δικαιωµάτων του συνόλου των IροσώIων Iου εIιδιώκουν
να εισέλθουν στη χώρα µας, συµIεριλαµβανοµένων των Iαράνοµων
µεταναστών.
ΕIισηµαίνεται ότι η ΎIατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
έχει εIίσης εκφράσει την ανησυχία της για τη συµφωνία αυτή και τον τρόIο
εφαρµογής της.
Εξάλλου, η ∆ιεθνής Αµνηστία έχει αναλάβει διεθνή εIείγουσα δράση
για IεριIτώσεις IροσώIων Iου εIαναIροωθήθηκαν και των οIοίων τα
δικαιώµατα Iαραβιάστηκαν, κυρίως µε βάση τη συγκεκριµένη συµφωνία και
µε τρόIο Iου καθόλου δεν IεριIοιεί ιδιαίτερη τιµή τη χώρα µας.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2002
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