
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

20 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 
"Χτίζοντας μια Ευρώπη που πραγματικά προστατεύει" 

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019 - Την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, το Γραφείο Ερυθρού Σταυρού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους 

στη Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες ενισχύοντας τους πυλώνες μιας συντονισμένης 

μακροπρόθεσμης προσέγγισης για την προστασία των προσφύγων. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να 

διασφαλίσει ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος και 

εγγυάται την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς διαδικασίες ασύλου στην Ευρώπη μέσω κατάλληλων 

μηχανισμών. 

Οι άνθρωποι που επιζητούν ασφάλεια στην ΕΕ απομακρύνονται από τα σύνορα χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τα αιτήματα προστασίας τους - σε άμεση αντίθεση με μία από τις βασικές 

αρχές της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες. Επιπλέον, κατά τους τελευταίους μήνες έχουν 

αναφερθεί πολυάριθμες περιπτώσεις επαναπροώθησης κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων 

της ΕΕ. Σε συνδυασμό με την έλλειψη νομικού πλαισίου, οι αιτούντες άσυλο εξαναγκάζονται όλο 

και περισσότερο να εκτίθεντο σε μεγαλύτερους κινδύνους για την αναζήτηση ασφάλειας. Ένας 

σοκαριστικός αριθμός μεταναστών συνεχίζει να πνίγεται στη Μεσόγειο - με 569 

καταγεγραμμένους θανάτους φέτος, όμως πολύ περισσότερους μη καταγεγραμμένους. "Η ΕΕ δεν 

μπορεί να συνεχίσει να κλείνει τα μάτια στις τραγωδίες αυτές", λέει ο Denis Haveaux, Διευθυντής 

του Γραφείου Ερυθρού Σταυρού της ΕΕ. "Χρειάζεται πολιτικό θάρρος για ευρεία χρήση μέσων, 

όπως η επανένωση οικογενειών, η επανεγκατάσταση ή η έκδοση θεωρήσεων (visa) 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα και συνεπώς να μειωθεί η εξάρτηση των ανθρώπων από τους 

ασυνείδητους διακινητές", τονίζει. 

Εκείνοι οι οποίοι καταφέρνουν να φτάνουν (σε Ευρωπαϊκό προορισμό) αυτενεργώντας, η είσοδος 

στο ευρωπαϊκό έδαφος δεν εγγυάται την πρόσβασή τους σε δίκαιες και αποτελεσματικές 



διαδικασίες παροχής ασύλου. Σε ολόκληρη την ΕΕ, όλο και περισσότεροι αιτούντες άσυλο 

στερούνται την ελευθερία τους κατά την είσοδο. Μας ανησυχεί βαθύτατα το να γινόμαστε 

μάρτυρες μιας αυξανόμενης τάσης κράτησης μεταναστών εντός πλαισίου παροχής ασύλου στην 

ΕΕ. Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζεται σε πρόσφατες νομοθετικές εισηγήσεις, οι οποίες 

προτείνουν την επέκταση της νομιμότητας κράτησης. "Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η κράτηση 

δημιουργεί χρόνια επιβλαβή αποτελέσματα στην ψυχική και σωματική υγεία των κρατουμένων 

και των οικογενειών τους", υπογραμμίζει ο κ. Haveaux. Το καθεστώς κράτησης περιορίζει επίσης, 

την πρόσβαση σε δίκαιες διαδικασίες παροχής ασύλου, καθώς παρακωλύεται η δυνατότητα των 

ανθρώπων να επωφεληθούν από μία επαρκή νομική στήριξη. 

Οι ανωτέρω προκλήσεις πρέπει επειγόντως να αντιμετωπιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ο 

σεβασμός των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, που χρήζει διεθνούς προστασίας. Καλούμε τους 

ηγέτες της ΕΕ να εξασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών πόρων για την ανάπτυξη ενός Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, το οποίο θα εγγυάται πρόσβαση στην προστασία όλων όσων 

έχουν ανάγκη. Η χρηματοδότηση μιας πολιτικής ασύλου, η οποία θα ενισχύει νομικές οδούς και 

θα υποστηρίζει υψηλότερα πρότυπα προστασίας σε όλα τα Κράτη Μέλη, θα πρέπει να αποτελεί 

υψηλή προτεραιότητα. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των 

διαρθρωτικών αδυναμιών των εθνικών συστημάτων ασύλου. Αυτό θα συμβάλλει στη διασφάλιση 

της αξιοπρέπειας των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Το 2019 αποτελεί σημείο καμπής για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη 

ενός νέου θεσμικού κύκλου. Σύντομα, οι νεοδιορισθέντες αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής θα πλαισιώσουν τα πρόσφατα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καθώς 

τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συζητούν τη γενική πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ για τα επόμενα πέντε 

χρόνια και μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι ανωτέρω προτεραιότητες θα χρηματοδοτηθούν 

από τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία να διαθέσουν 

επαρκείς οικονομικούς πόρους για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

συστήματος ασύλου. Καλούμε την ηγεσία που θα αναδειχθεί να δεσμευτεί και να χτίσει μια 

Ευρώπη, η οποία πραγματικά θα προστατεύει. 
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