
 
Απόσπασμα Έκθεσης : Συστάσεις 

ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ: 

Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες στερούνται αποτελεσματικής προστασίας στην Τουρκία 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Προς: Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Ε.Ε.  

 

 Να σταματήσουν άμεσα την επιστροφή αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Τουρκία στη βάση ότι 

είναι «ασφαλής τρίτη χώρα» ή «πρώτη χώρα ασύλου». 

 Να παράσχουν σημαντική χρηματοδότηση στην Τουρκία για να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες των 

Σύριων και των μη Σύριων αιτούντων άσυλο και προσφύγων, όπως και των κοινοτήτων που τους 

φιλοξενούν. 

 Να επιταχύνουν την εγκαθίδρυση ενός φιλόδοξου Εθελοντικού Ανθρωπιστικού Προγράμματος Εισδοχής 

για πρόσφυγες στην Τουρκία. 

 

Προς: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

 Να άρει τον γεωγραφικό περιορισμό στην εφαρμογή της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες. 

 Να παρέχει δημόσια και σε τακτική βάση, ολοκληρωμένα στοιχεία για ζητήματα ασύλου, 

συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης για τους αιτούντες και δικαιούχους Προσωρινής Προστασίας 

και Διεθνούς Προστασίας, όπως και για τις συνθήκες διαβίωσης και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας αυτών των πληθυσμών.  

 Να διασφαλίσει ότι στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Τουρκία παρέχεται πρόσβαση σε 

μέσα επιβίωσης ώστε να διατηρήσουν ένα κατάλληλο επίπεδο διαβίωσης – είτε μέσω κρατικής 

υποστήριξης είτε μέσω αυτονομίας. 

 Να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια εθνική στρατηγική για τη στέγαση που να λαμβάνει υπόψη τις 

ανάγκες των ιδιαιτέρως ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των 

προσφύγων. 

 Να προωθήσει συνεργασίες με δήμους ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αιτούντες άσυλο και 

πρόσφυγες, όπως και τοπικές κοινωνίες όπου φιλοξενούνται. 

 Να εξετάσει την επέκταση της ομαδικής προστασίας για ανθρώπους από χώρες από τις οποίες είναι 

γνωστό ότι προέρχονται πρόσφυγες, ιδιαίτερα από το Αφγανιστάν και το Ιράκ και να τους απαλλάξει 

από την υποβολή αιτήσεων για Διεθνή Προστασία.  

 

Προς: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 Να επεκτείνει σημαντικά την επανεγκατάσταση και άλλες οδούς εισδοχής, συμπεριλαμβανομένων των 

ιδιωτικών χορηγιών και της οικογενειακής επανένωσης, τόσο για Σύριους όσο και για μη Σύριους στην 

Τουρκία. 

 



 Να αφιερώσει επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να διασφαλιστούν η έγκαιρη εξέταση 

των αιτήσεων για επανεγκατάσταση και άλλοι τρόποι εξόδου από την Τουρκία.  

 Να διασφαλίσει πλήρη, ευέλικτη και προβλέψιμη χρηματοδότηση (πέραν της ήδη παρεχόμενης 

βοήθειας), για πρωτοβουλίες τοπικής ένταξης και αυτονομίας προς όφελος των προσφύγων – τόσο 

Σύριων όσο και μη Σύριων – και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν στην Τουρκία.  

 Να διασφαλίσει πλήρη, ευέλικτη και προβλέψιμη χρηματοδότηση (πέραν της ήδη παρεχόμενης 

βοήθειας) για την προστασία και τη βοήθεια προσφύγων στην Τουρκία.  

 

Προς: ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΚΟ 

 

Να προωθήσουν συνεργασίες με δήμους ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αιτούντες άσυλο και 

πρόσφυγες, όπως και τοπικές κοινωνίες όπου φιλοξενούνται. 


