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Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει επειγόντως τις ευθύνες της και να 

ανασχεδιάσει τη μεταναστευτική της πολιτική 

 

31.8.2015 

------------------------- 

H Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα τoυ Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του 

κινδύνου σχετικά με την τραγωδία χιλιάδων ανθρώπων, που με κίνδυνο της ζωής τους κι έχοντας 

ξεπουλήσει τα υπάρχοντά τους για να πληρώσουν αδίστακτους διαμετακομιστές ανθρώπων, επιχειρούν να 

εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΕΕ) για να σωθούν, αυτοί και οι οικογένειές τους, από ένοπλες 

συρράξεις και σφαγές. 

Κάθε μέρα εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας αφάνταστες για την εποχή και τον 

πολιτισμό μας τραγωδίες, με θύματα και πολλά παιδιά και βρέφη, ιδίως στη Μεσόγειο. Τα κράτη της νότιας 

Ευρώπης κατακλύζονται από διαρκώς ογκούμενα κύματα κυρίως προσφυγικών ροών που ως χώρες πρώτης 

υποδοχής, όπως η Ελλάδα, είναι αντικειμενικά πλέον αδύνατο να διαχειριστούν, δεδομένης και της 

ιδιαίτερης επιβάρυνσης των περιοχών που βρίσκονται στα σύνορά τους, παρά την έμπρακτη στήριξη που 

παρέχεται από τους κατοίκους τους. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιβεβαιώνουν την ανάγκη επείγουσας λήψης 

κατάλληλων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών 

στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές της, είναι δραματική, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 

τους μέσα στον Ιούλιο του 2015 ήταν μεγαλύτερος (50.242 άνθρωποι) από  το συνολικό αριθμό του 2014 

(43.500 άνθρωποι).
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Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, και ιδίως το σύστημα του Δουβλίνου, έχει αποδειχθεί ανακόλουθη με τις 

ανάγκες της πραγματικότητας και οδηγεί σε αποθήκευση της μεγάλης πλειοψηφίας των εισερχομένων στις 

νότιες χώρες της ΕΕ, ενώ δεν έχει αποτρέψει, αλλά αντίθετα ευνοεί τον πλουτισμό των διαμετακομιστών και 

εμπόρων ανθρώπων που συνεχίζουν να τους παρέχουν τις «υπηρεσίες» τους και στο έδαφος της ΕΕ. H 

ανθρωπιστική κρίση διαρκώς οξύνεται, με ποικίλους σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες όσο και για τις χώρες υποδοχής τους και τον πληθυσμό τους. 

Η ΕΕΔΑ έχει τονίσει από καιρό, χαιρετίζοντας τις σχετικές διαπιστώσεις και συστάσεις του Ειδικού 

Εισηγητή των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Μεταναστών, ότι η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, και ιδίως το 

σύστημα του Δουβλίνου, αγνοεί τις υποχρεώσεις σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
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και ιδίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και τις υποχρεώσεις αλληλεγγύης και δίκαιης κατανομής βαρών 

μεταξύ των κρατών μελών, που επιβάλλουν ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και οι Συνθήκες, 

και ειδικότερα τα άρθρα 1 του Χάρτη, 2 και 3 παρ. 3 ΣυνθΕΕ, καθώς και άρθρο 80 ΣυνθΛΕΕ (πολιτικές 

συνοριακών ελέγχων, ασύλου και μετανάστευσης). Έχει επίσης χαιρετίσει τις όμοιες διαπιστώσεις και 

συστάσεις του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Εκπροσώπου 

του ΄Υπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Aνθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη. 

Η ΕΕΔΑ, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI),
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έχει τονίσει ότι, για την εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων, δεν αρκεί η παροχή χρηματικής συνδρομής 

(που είναι πάντως αναγκαία, αλλά αναπόφευκτα ανεπαρκής) στις βαρυνόμενες χώρες. Απαιτείται πλήρης 

ανασχεδιασμός της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, με επικέντρωσή της στην προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή βαρών.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να δράσουν επειγόντως, ώστε η ΕΕ, σε 

συνεργασία και με τα ΗΕ, να αναλάβει τις ευθύνες της κατά τρόπο συνεπή και αποτελεσματικό και κυρίως 

ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, ώστε να αναδειχθεί το ανθρώπινο πρόσωπο της ΕΕ και να μη 

μείνουν νεκρό γράμμα οι αξίες και αρχές που θεμελιώνουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

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 τον Ν 2667/1998 

σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα 

οριζόμενα από τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών 

επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία).  
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