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Η EPSU προειδοποιεί για την αποφυγή σχεδίων με τα οποία οι αιτούντες 

άσυλο μένουν εκτός Ευρώπης 

Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 4 Σεπτεμβρίου, η τελευταία αναφορά 

της EPSU εδώ (μόνο στην αγγλική γλώσσα) προειδοποιεί ότι θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε 

περαιτέρω προσπάθεια να ανατεθεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου σε τρίτες χώρες, 

κυρίως στην Βόρεια Αφρική.  

Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για Ένταξη, Μετανάστευση και Απομάκρυνση αναμένεται 

να συζητήσει τα μέτρα για την επιστροφή των μεταναστών με τη δημιουργία οργανισμού 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Κατά πάσα πιθανότητα θα συζητήσει επίσης 

για τα λεγόμενα ανεπίσημα έγγραφα σχετικά με τα «ελεγχόμενα κέντρα» και τα «μέτρα 

αποβίβασης» για τους διασωθέντες μετανάστες στη θάλασσα. Τα ανεπίσημα έγγραφα 

δημοσιεύτηκαν στις 24 Ιουλίου εν μέσω των αρνήσεων της Ιταλίας να δεχτεί την αποβίβαση 

των διασωθέντων μεταναστών για αρκετές ημέρες, κατά παράβαση, μεταξύ άλλων,  του 

άρθρου 5  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Για την EPSU, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών, τα 

ανεπίσημα έγγραφα της Επιτροπής εμποδίζει το θεμελιώδες δικαίωμα αναζήτησης διεθνούς 

προστασίας στην  ΕΕ. Ευτελίζουν την απάνθρωπη πρακτική κράτηση των μεταναστών, 

ενηλίκων και ανηλίκων, οι οποίοι ρισκάρουν τις ζωές τους για να φτάσουν στην Ευρώπη με 

την ελπίδα εύρεσης προστασίας ή απλά μίας καλύτερης ζωής, ωθώντας τους πίσω σε χώρες 

όπου δεν υπάρχει ασφάλεια. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι σύμφωνη με την έκκληση της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για μία πιο συνεργάσιμη, τοπική και προβλέψιμη προσέγγιση 

των σημείων διέλευσης της Μεσογείου για αναζήτηση,  διάσωση και αποβίβαση. 

Ο Jan Willem Goudriaan, γενικός γραμματέας της EPSU, είπε: « τα ελεγχόμενα κέντρα και τα 

μέτρα αποβίβασης που παρουσίασε η Επιτροπή μέσω των ανεπίσημων εγγράφων δεν είναι 

μόνο μη αποδεκτά ηθικά και νομικά σε ηθικό αλλά επίσης δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν. Η 

Επιτροπή σκοπεύει να θεσπίσει μία κοινή πολιτική ασύλου όπου δεν υπάρχουν αιτούντες 

άσυλο στην ΕΕ αναθέτοντας την ευθύνη της ΕΕ στις χώρες τις Βόρειας Αφρικής, των οποίων 

οι υπηρεσίες ασύλου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό συμβούλιο προσφύγων και εξόριστων δεν 

παράγουν αποτελέσματα.» 

Ενώ τα ανεπίσημα έγγραφα της Επιτροπής παρουσιάζουν ασάφεια και έλλειψη 

πληροφοριών,  ενέχουν τον κίνδυνο να τροφοδοτήσουν περαιτέρω το πολύ εχθρικό πολιτικό 

περιβάλλον κατά των μεταναστών στην ΕΕ. 

Τα ελεγχόμενα κέντρα είναι παρόμοια με τα κέντρα υποδοχής στην Ιταλία υπό την 

υποστήριξη της ΕΕ, ή στην Ελλάδα όπου τα αναφέρθηκαν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Ο κ. Goudriaan προσθέτει: « Η ΕΕ χρειάζεται μία πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, η 

οποία θα σέβεται τα υψηλότερα πρότυπα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. 

Αυτό είναι αναγκαίο ώστε να επιτραπεί η μεμονωμένη επεξεργασία περίπλοκων αιτημάτων 

ασύλου από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και η αξιοπρεπείς υποδοχή κατόπιν άφιξης 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής στέγασης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτό 
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είναι το κλειδί για την μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση των μεταναστών και των αιτούντων 

άσυλο.» 

Η EPSU ζητάει επίμονα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να σταματήσουν να 

εφαρμόζουν μη αποδοτικές και πιθανόν παράνομες προτάσεις και να επικεντρωθούν στα 

στοιχεία αλληλεγγύης της επανεξέτασης του ασύλου. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση των 

κανόνων του Δουβλίνου, καθώς και την νόμιμη μετανάστευση που πρέπει να αποτελεί 

βασική προτεραιότητα που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Σημείωση για τους συντάκτες:  

Η ολοένα και περιοριστική προσέγγιση της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου σε επίπεδο 

ΕΕ αποτελεί αυτοαναιρούμενη πολιτική η οποία αποτυγχάνει να προσφέρει λύσεις για το 

φαινόμενο παγκόσμιας μετανάστευσης. 

Πρώτον, το αποτέλεσμα είναι οι θάνατοι. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ επισήμανε πρόσφατα 

εδώ ότι παρά τον μικρό αριθμό που κατευθύνεται στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2018 

– 5 φορές μικρότερος απ’ ότι το 2016 – αναλογικά περισσότεροι άντρες, γυναίκες και παιδιά 

πεθαίνουν στη θάλασσα. Τον Ιούνιο, πέθαινε 1 στα 7 άτομα που διέσχισαν την Μεσόγειο, 

συγκριτικά με 1 στα 38 που σημειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2017. 

Δεύτερον, παρά την έμφαση που δίνουν οι ηγέτες της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

«παράνομης» μετανάστευσης, η έλλειψη νόμιμων και ασφαλών διαύλων μετανάστευσης 

δημιουργεί μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα τους οποίους μπορούν πολύ πιο εύκολα 

να εκμεταλλευτούν οι ασυνείδητοι εργοδότες.  

Τρίτων, μία τέτοιου είδους προσέγγιση δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του εργατικού 

σωματείου στις Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, οι οποίες αναφέρουν σοβαρά 

προβλήματα υποστελέχωσης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την 

μετανάστευση και το άσυλο, από την έρευνα και τις  ενέργειες διάσωσης μέχρι τις υπηρεσίες 

ασύλου, τα προσωρινά κέντρα μεταναστών συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εθνικών 

μειονοτήτων, την αστυνομία και τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιδεινώνει περαιτέρω το πρόβλημα. 

Πρόβλημα δεν αποτελεί ο μεγάλος αριθμός νεοφερμένων στην Ευρώπη αλλά η έλλειψη 

πόρων στις δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την μετανάστευση, τους αιτούντες 

άσυλο και την ενσωμάτωση τους. Η ενδημική έλλειψη προσωπικού δημιουργεί λανθασμένη 

αίσθηση της κρίσης και δίνει την εντύπωση ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί ο αριθμός των 

νεοφερμένων. Ωστόσο, η λύση έγκειται στην βελτίωση και ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας αυτών των υπηρεσιών χωρίς να τίθενται εμπόδια που θα αποτρέπουν τους 

αιτούντες άσυλο να έρχονται στην Ευρώπη. Είναι απαράδεκτη η πολιτική ανάθεσης των 

ευθυνών όσον αφορά το άσυλο σε τρίτες χώρες με καμία εγγύηση ασφάλειας ή των οποίων 

οι υπηρεσίες ασύλου είναι πολύ χειρότερες σε σχέση με εκείνες των Ευρωπαϊκών χωρών της 

Μεσογείου. 

Τέταρτον, η έμφαση που δίνει η Επιτροπή στις ταχείες μεθόδους διαχωρισμού των 

διασωθέντων που δικαιούνται να αιτηθούν διεθνή προστασία από εκείνους που δεν έχουν το 
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δικαίωμα και πρέπει να επιστρέψουν πίσω χάνει εντελώς την πολυπλοκότητα της 

διαδικασίας αίτησης ασύλου. Οι υπερβολικά παρατεταμένη διαδικασία αίτησης ασύλου, που 

διαρκεί δύο χρόνια σε κάποιες χώρες της ΕΕ, είναι απαράδεκτη. Επίσης απαράδεκτη είναι 

και η πεποίθηση ότι η διαδικασία αίτησης ασύλου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λίγες 

εβδομάδες. Όποιος εργάζεται σε υπηρεσία ασύλου γνωρίζει ότι η ταχύτητα δεν είναι το 

μοναδικό κριτήριο. Η αμεροληψία, η γνώση για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, οι 

κανόνες ασύλου και μετανάστευσης που μεταβάλλονται συνεχώς και η εκ βάθους 

αξιολόγηση των ατόμων απαιτούν χρόνο αλλά είναι σημαντικά για τη διασφάλιση 

συμμόρφωσης με τα υψηλότερα πρότυπα. 

Πέμπτο, επείγει η διεξαγωγή δημόσιας αξιολόγησης της προσέγγισης των κέντρων 

υποδοχής που στηρίζει η ΕΕ κατόπιν διαβούλευσης με τους υπαλλήλους των δημόσιων 

υπηρεσιών, τους εκπροσώπους των εργατικών σωματείων καθώς και τους ίδιους τους 

μετανάστες/αιτούντες άσυλο. Η EPSU επισημαίνει ότι οι οργανισμοί της ΕΕ, EASO 

(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο) και η Frontex που εμπλέκονται στις 

δραστηριότητες των κέντρων υποδοχής στην Ελλάδα γίνονται αντικείμενο έντονης κριτικής 

για την μη συμμόρφωση τους με τους διεθνείς κανόνες ασύλου. Η EASO βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο του Διαμεσολαβητή της ΕΕ.  Πρέπει να διεξαχθεί δημόσια αξιολόγηση του ρόλου και 

της εντολής των οργανισμών της ΕΕ πριν από οποιαδήποτε τοποθέτηση είτε εκτός είτε εντός 

της ΕΕ.   

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις αναφορές τις EPSU 

Για περισσότερες πληροφορίες Pablo Sanchez  psanchez@epsu.org +32 474 626 633 
 
 
 
 
*** 
EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC and 
comprises 8 million public service workers from over 260 trade unions; EPSU organizes workers in the 
energy, water and waste sectors, health and social services and local, regional and central government, in 
all European countries including the EU’s Eastern Neighborhood. EPSU is the recognized regional 
organization of Public Services International (PSI).For more information please go to: www.epsu.org  
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