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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κάθε χρόνο, χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες προσπαθούν να φτάσουν
στην Ευρώπη. Μερικούς τους σπρώχνει η ανάγκη να ξεφύγουν από τη
βασανιστική φτώχεια. Άλλοι αναζητούν καταφύγιο από τη βία και τους
διωγμούς. Το ταξίδι τους είναι γεμάτο κινδύνους. Τουλάχιστον 23.000
άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2000 και μετά
προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη.1 Και όσοι κατορθώνουν να
φτάσουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διαπιστώνουν ότι η
ασφάλεια παραμένει απρόσιτη γι’ αυτούς.
Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έχουν κατασκευάσει ένα όλο και πιο
αδιαπέραστο φρούριο για να κρατήσουν έξω τους παράτυπους μετανάστες
– ανεξάρτητα από τα κίνητρά τους, ανεξάρτητα από τις απεγνωσμένες
ενέργειες που πολλοί είναι έτοιμοι να κάνουν για να φτάσουν στις ακτές της.
Προκειμένου να «υπερασπιστεί» τα σύνορά της, η ΕΕ χρηματοδότησε
πολύπλοκα συστήματα επιτήρησης, χορήγησε οικονομική στήριξη σε
κράτη-μέλη στα εξωτερικά της σύνορα, όπως στη Βουλγαρία και την
Ελλάδα, για να οχυρώσουν τα σύνορά τους και δημιούργησε υπηρεσία για
να συντονίζει μια πανευρωπαϊκή ομάδα συνοροφυλάκων για να
περιπολούν τα σύνορα της ΕΕ.
Μεμονωμένα κράτη-μέλη λαμβάνουν και αυτά δραστικά μέτρα για να
σταματήσουν τις παράτυπες αφίξεις. Μετανάστες και πρόσφυγες
αποβάλλονται παράνομα από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ισπανία,
χωρίς πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου και συχνά με τρόπους που τους
θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο. Υποβάλλονται σε κακομεταχείριση από
συνοροφύλακες και ακτοφύλακες. Επιπλέον, ορισμένες χώρες της ΕΕ
χρησιμοποιούν την απειλή παρατεταμένης κράτησης ως μέσο αποτροπής
για όσους σκέφτονται να έρθουν στην Ευρώπη.2
Πρόσφυγας είναι ένα άτομο που έχει διαφύγει από τη χώρα του επειδή έχει βάσιμο φόβο
διωγμού και η κυβέρνησή του δεν μπορεί ή δεν θέλει να τον προστατέψει. Οι διαδικασίες
ασύλου είναι σχεδιασμένες για να διαπιστώνεται κατά πόσον κάποιος ανταποκρίνεται στον
νομικό ορισμό του πρόσφυγα. Όταν μια χώρα αναγνωρίζει κάποιον ως πρόσφυγα, του
χορηγεί διεθνή προστασία ως υποκατάστατο της προστασίας της χώρας προέλευσής του.
Αιτών άσυλο είναι κάποιος που έφυγε από τη χώρα του αναζητώντας προστασία αλλά δεν
έχει ακόμη αναγνωριστεί ως πρόσφυγας. Κατά το διάστημα που εξετάζεται το αίτημα
ασύλου, οι αιτούντες άσυλο δεν πρέπει να εξαναγκάζονται να επιστρέψουν στη χώρα
προέλευσής τους.
Αυτή η έκθεση χρησιμοποιεί τον όρο πρόσφυγας για να αναφερθεί σε όσους έχουν φύγει για
να γλιτώσουν διωγμούς ή συρράξεις, ανεξάρτητα αν έχουν αναγνωριστεί επισήμως ως
πρόσφυγες.

Τα μέτρα που χρησιμοποιεί η ΕΕ δεν σταματούν στα σύνορά της, αλλά
εκτείνονται βαθιά στο εσωτερικό γειτονικών χωρών. Η ΕΕ και κράτη-μέλη

Index: EUR 05/001/2014

Διεθνής Αμνηστία Ιούλιος 2014

6

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗ
Παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεταναστών και Προσφύγων στα Σύνορα της Ευρώπης

έχουν επιδιώξει να δημιουργήσουν μια νεκρή ζώνη συνάπτοντας με
γειτονικές χώρες συμφωνίες συνεργασίας, οι οποίες τις βοηθούν να
εμποδίζουν την παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Έχουν
χρηματοδοτήσει κέντρα υποδοχής και κράτησης μεταναστών και
προσφύγων σε χώρες όπου υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την
πρόσβαση των κρατουμένων σε διαδικασίες ασύλου, όπως είναι η Τουρκία
και η Ουκρανία. 3 Έχουν συνάψει συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες
προέλευσης και διέλευσης, που τους επιτρέπουν να στέλνουν πίσω
ευκολότερα όσους κατορθώνουν να φτάνουν στην Ευρώπη.
Οι μύθοι
Ορισμένοι στην ΕΕ και στα μέσα ενημέρωσης έχουν προσπαθήσει να δικαιολογήσουν
σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές με το σκεπτικό ότι η Ευρώπη αναγκάζεται να επωμισθεί
περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες απ’ όσους της αναλογούν. Προβάλλεται επίσης
συχνά το επιχείρημα ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων εισέρχονται παράτυπα στην
Ευρώπη είναι οικονομικοί μετανάστες.

Τα γεγονότα
Οι περισσότεροι πρόσφυγες στον κόσμο δεν φεύγουν από τις χώρες προέλευσής τους. Στα
τέλη του 2013, οι χώρες που φιλοξενούσαν τους μεγαλύτερους αριθμούς προσφύγων ήταν:
Πακιστάν, Ιράν, Λίβανος, Ιορδανία, Τουρκία, Κένυα, Τσαντ, Αιθιοπία, Κίνα και ΗΠΑ.4
Από την αρχή της κρίσης στη Συρία, περισσότεροι από 2,8 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν
εγκαταλείψει τις εστίες τους –περισσότεροι από τους μισούς είναι παιδιά.5 Μέχρι το τέλος
Απριλίου 2014, μόλις 96.000 είχαν φτάσει στην Ευρώπη αναζητώντας προστασία.6
Το 2013, το 48% από όσους εισήλθαν παράτυπα και το 63% από όσους αφίχθηκαν
παράτυπα διά θαλάσσης ήρθαν από τη Συρία, την Ερυθραία, το Αφγανιστάν και τη Σομαλία,
χώρες σπαρασσόμενες από συρράξεις και εκτεταμένες καταπατήσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.7 Οι περισσότεροι από όσους φεύγουν από αυτές τις χώρες είναι σαφές ότι
προσπαθούν να ξεφύγουν από γενικευμένη βία ή διωγμούς και εκ πρώτης όψεως έχουν
ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Αυτά τα μέτρα, η αποτελεσματικότητα των οποίων για τον τερματισμό της
παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη είναι τουλάχιστον
αμφισβητήσιμη, προκαλούν ανθρώπινο πόνο και στοιχίζουν ανθρώπινες
ζωές.8 Καθώς οι ασφαλέστερες διαδρομές εισόδου στην Ευρώπη
κλείνονται με φράχτες, αυξημένη επιτήρηση και την παράταξη ολοένα
περισσότερων δυνάμεων ασφαλείας, οι άνθρωποι αναγκάζονται να
ακολουθούν ολοένα πιο επικίνδυνες διαδρομές, μερικές φορές με τραγικές
συνέπειες. Γυναίκες, άνδρες και παιδιά πνίγονται στη θάλασσα ή πεθαίνουν
από ασφυξία σε φορτηγά. Αντιμετωπίζουν βία στα σύνορα της Ευρώπης
και στερούνται το δικαίωμά τους να ζητήσουν άσυλο. Όσοι επιδιώκουν να
εισέλθουν στην ΕΕ καταλήγουν παγιδευμένοι σε χώρες όπως η Λιβύη, το
Μαρόκο, η Ουκρανία και η Τουρκία, όπου τα δικαιώματά τους κινδυνεύουν.
Σε ορισμένες από αυτές τις χώρες υφίστανται εξαθλίωση χωρίς πρόσβαση
σε κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, σε κάποιες αντιμετωπίζουν βία ή
ακόμη και βασανιστήρια.9
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Το τελικό σύνολο αυτών των πολιτικών και πρακτικών, στο εσωτερικό της
Ευρώπης, στα σύνορά της και έξω από αυτά, είναι αυτό στο οποίο αυτή η
έκθεση αναφέρεται ως «Φρούριο Ευρώπη». Η ανέγερση αυτού του
φρουρίου έχει φαινομενικά σχεδιαστεί για να εμποδίσει την παράτυπη
οικονομική μετανάστευση. Μάλιστα, οι εθνικές αρχές και οι θεσμοί της ΕΕ
συχνά υποστηρίζουν στα λόγια το δικαίωμα στο άσυλο και την υποχρέωση
–νομική και ηθική– της Ευρώπης να το παρέχει. Η πραγματικότητα, όμως,
είναι ότι σχεδόν οι μισοί από όσους εισέρχονται παράτυπα στην Ευρώπη
ξεφεύγουν από συρράξεις και διωγμούς σε χώρες όπως η Συρία, η
Ερυθραία, το Αφγανιστάν και η Σομαλία, και η ΕΕ δεν είναι λιγότερο
απρόσιτη για αυτούς απ’ ότι για τους οικονομικούς μετανάστες. Όλοι
εκτίθενται σε απαράδεκτους κινδύνους για τη ζωή και τα δικαιώματά τους
ως αποτέλεσμα της αμείλικτης επιδίωξης της ΕΕ να μειώσει τον συνολικό
αριθμό των αφίξεων μεταναστών.
Δεν πρέπει να υποθέτει κανείς ότι η ευθύνη για την ανέγερση του Φρουρίου
Ευρώπη και τις καταπατήσεις στα σύνορα της ΕΕ βαρύνει αποκλειστικά, ή
ακόμη και πρωταρχικά, τις χώρες στα νότια και ανατολικά άκρα της ΕΕ.
Αυτές είναι, κατά κύριο λόγο, χώρες διέλευσης εξίσου όπως και το Μαρόκο,
η Λιβύη και η Τουρκία. Τα απαγορευμένα εδάφη στα οποία προσπαθούν
να φτάσουν οι περισσότεροι είναι οι χώρες του Βορρά, και αυτές, όσο και
εκείνες του Νότου, είναι που πιέζουν την ΕΕ να σφραγίσει τα σύνορά της
και που πειθαναγκάζουν τους θεσμούς της ΕΕ να υπηρετήσουν αυτόν τον
στόχο. Αυτές είναι που σχεδιάζουν και χρηματοδοτούν το Φρούριο
Ευρώπη.
Αυτή η έκθεση περιγράφει ορισμένα από τα καίρια στοιχεία της
μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και το πώς αυτή η πολιτική εφαρμόζεται
στα νοτιοανατολικά σύνορά της, εκεί όπου η Βουλγαρία και η Ελλάδα
συναντούν την Τουρκία, μια από τις κύριες διαδρομές που χρησιμοποιούν
οι Σύροι πρόσφυγες που αναζητούν ασφάλεια στην ΕΕ. Η έκθεση
καταλήγει σε συστάσεις που καλούν την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της να
επανεξετάσουν επειγόντως τη μεταναστευτική πολιτική τους προκειμένου
να μετατοπίσουν την πρωταρχική της εστίαση από την προστασία των
συνόρων στην προστασία των ανθρώπων.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΑΧΙΜ10
Ο Ραχίμ11 έφυγε από το Αφγανιστάν φοβούμενος για τη ζωή του το 2012. Ήταν μόλις 16
ετών. Μέχρι την ώρα που μίλησε στη Διεθνή Αμνηστία τον Απρίλιο του 2014, είχε απωθηθεί
πέρα από τα σύνορα από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα και αγωνιζόταν να επιβιώσει στην
Τουρκία, ζώντας σε ένα μικρό δωμάτιο με πέντε Αφγανούς και εργαζόμενος υπερβολικά
πολλές ώρες σε σκληρές συνθήκες εκμετάλλευσης σε ένα εργαστήριο υφασμάτων.
Είχε κάνει αίτηση για το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) στην Άγκυρα και είχε καταγραφεί ως ασυνόδευτος ανήλικος.
Τοποθετήθηκε σε ξενώνα παιδιών σε μια απομακρυσμένη πόλη στην ανατολική Τουρκία,
τον οποίο περιέγραψε ως «χειρότερα απ’ το να είσαι στο Αφγανιστάν» εξαιτίας των συνεχών
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καυγάδων και επιθέσεων από ντόπια παιδιά. Μετά από έξι μήνες, η μπορώντας να
υπομείνει άλλο τις συνθήκες στον ξενώνα και νιώθοντας ότι η ζωή του ήταν χωρίς σκοπό –
δεν είχε πρόσβαση σε εργασία ή σε σχολείο– απέδρασε και κατευθύνθηκε προς την
Κωνσταντινούπολη.
Αφού κοιμήθηκε στο ύπαιθρο στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης επί δύο εβδομάδες,
κατόρθωσε να βρει δουλειά σε ένα εργαστήριο υφασμάτων και να νοικιάσει δωμάτιο. Μέχρι
το τέλος του 2013, είχε εξοικονομήσει αρκετά χρήματα για να πληρώσει έναν διακινητή να
τον πάει στην Ευρώπη ως μέρος μιας ομάδας οκτώ Αφγανών. Ο Ραχίμ περιέγραψε τι
συνέβη:
«Διασχίσαμε τα σύνορα γύρω στη 1.30 π.μ… Αλλά μας έπιασε η βουλγαρική αστυνομία …
Υπήρχαν κάμερες κάθε 15 με 20 μέτρα στη βουλγαρική πλευρά των συνόρων. Νομίζω ότι οι
αστυνομικοί μας είδαν στην κάμερα και μετά ήρθαν να μας πιάσουν… [Οι αστυνομικοί] μας
σημάδεψαν με τα όπλα τους και φώναξαν ‘Σταματήστε!’ Αλλά δεν σταματήσαμε. Αρχίσαμε
όλοι να τρέχουμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις… Τρεις αστυνομικοί έπιασαν εμένα και τον
13χρονο φίλο μου τον Αχμέτ. Δεν είδα τους υπόλοιπους της ομάδας. Οι τρεις αστυνομικοί
άρχισαν να μας χτυπάνε. Μας κλοτσούσαν και είχαν κάτι μαύρα ραβδιά, σκληρά σαν σίδερο.
Μας χτυπούσαν μ’ αυτά στα γόνατα, καθώς και στα χέρια. Ήταν πολύ άσχημο.»
Ο Ραχίμ είπε ότι οι αστυνομικοί έψαξαν στη συνέχεια τις τσάντες και τα ρούχα τους και τους
πήραν όλα τα χρήματα προτού τους μεταφέρουν πίσω στα σύνορα.
«Ένας από αυτούς μας πέταξε πίσω στην τουρκική πλευρά σαν να ήμαστε παλιοκούρελα.»
Τον συνέλαβαν οι Τούρκοι στρατιώτες στα σύνορα, τον παρέδωσαν στην τουρκική
στρατοχωροφυλακή και στη συνέχεια τον μετέφεραν σε κέντρο απομάκρυνσης στο Εντιρνέ
[Αδριανούπολη].
«Στον καταυλισμό στο Εντιρνέ μας είπαν ότι θα μας απέλαυναν. Τους έδειξα το χαρτί μου της
Ύπατης Αρμοστείας… Αλλά συνέχισαν να λένε ότι θα μας απελάσουν. Έτσι, προσπάθησα
να αποδράσω. Όμως με έπιασαν και με χτύπησαν πολύ άσχημα. Για τιμωρία με έκλεισαν
μόνο μου σε ένα μικρό κελί χωρίς παράθυρο για δύο εβδομάδες. Ήταν φρικτό… Μετά, μια
νύχτα γύρω στα μεσάνυχτα, μας μετέφεραν στο Ιζμίρ [Σμύρνη]… Μερικές φορές οι
αστυνομικοί έλεγαν ότι θα μας πάνε στον ξενώνα παιδιών· άλλες φορές έλεγαν ότι θα μας
απελάσουν. Δεν ξέραμε τι να πιστέψουμε. Ήμαστε τρομαγμένοι.»
Από τότε, ο Ραχίμ προσπάθησε δυο φορές να φτάσει στην Ευρώπη παίρνοντας βάρκα για
την Ελλάδα. Και τις δύο φορές παρά λίγο να φτάσει στη Λέσβο, αλλά τον σταμάτησε και τον
έστειλε πίσω στην Τουρκία η ελληνική ακτοφυλακή.
«Ήμαστε μόλις 10 μέτρα από το νησί όταν μας βρήκε η ελληνική ακτοφυλακή… Ήμαστε τόσο
κοντά, που νομίζαμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε στο νησί. Όμως το σκάφος της
ακτοφυλακής μας πρόφτασε. Τρυπήσαμε τη βάρκα μας και πηδήσαμε στη θάλασσα ώστε να
μην μπορέσει η ακτοφυλακή να μας ρυμουλκήσει πίσω στην Τουρκία. Οι λιμενικοί μας
μάζεψαν από τη θάλασσα και μας ανέβασαν στο σκάφος τους… Έπειτα πλεύσαμε προς την
Τουρκία για περίπου μισή ώρα… Έριξαν στη θάλασσα μια φουσκωτή βάρκα και μας
έσπρωξαν σ’ αυτήν. Μας πέταξαν και δυο κουπιά και μας έδειξαν την ακτή. Και μετά έφυγαν.
Και μας άφησαν εκεί, έτσι απλά.»
Ο Ραχίμ είπε στη Διεθνή Αμνηστία ότι σκέφτεται να προσπαθήσει ξανά να μπει στην
Ευρώπη: «Θα έμενα στην Τουρκία, αλλά δεν έχω καθόλου δικαιώματα εδώ. Δεν μπορώ να
δουλέψω νόμιμα, ούτε να πάω σχολείο. Δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω μ’ αυτόν τον
τρόπο για να επιβιώσω. Νιώθω παγιδευμένος.»
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2. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
Πολλά από τα μέτρα που σκιαγραφούνται σε αυτήν την έκθεση στάθηκε
δυνατό να ληφθούν μόνο εξαιτίας της ογκώδους οικονομικής στήριξης από
την ΕΕ ή από κράτη-μέλη. Όσοι παρέχουν στήριξη σε τέτοιες πολιτικές
έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που υποστηρίζουν δεν
έχουν ως αποτέλεσμα παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εντούτοις,
οι προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική έχουν
εστιαστεί στο σφράγισμα των συνόρων της και όχι στις υποχρεώσεις της
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό φαίνεται σαφέστατα στις δαπάνες για
την ανέγερση του «Φρουρίου Ευρώπη» σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση
που δίνεται για την υποστήριξη των διαδικασιών ασύλου και τις ανάγκες
των προσφύγων.
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
διέθεσε σχεδόν €4 δισεκατομμύρια για το διάστημα 2007-2013 στα τέσσερα
χρηματοδοτικά όργανα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αλληλεγγύης και
Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών (SOLID) για να στηρίξει
δραστηριότητες των κρατών-μελών για το άσυλο, την ένταξη, την
επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών και τον έλεγχο των συνόρων.12 Σχεδόν
τα μισά από αυτά (€1.820 εκατομμύρια) διατέθηκαν για δραστηριότητες,
εξοπλισμό και τεχνολογική υποδομή που εστιάστηκαν στον έλεγχο των
εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν.13 Μόλις το 17% (€700
εκατομμύρια) διατέθηκαν για να στηριχτούν διαδικασίες ασύλου, υπηρεσίες
υποδοχής και η μετεγκατάσταση και ένταξη προσφύγων.14
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Η αντίθεση ανάμεσα στις δαπάνες για τον έλεγχο των συνόρων και εκείνες
για τη στήριξη των προσφύγων ήταν ακόμη εντονότερη στις κατανομές
κονδυλίων της ΕΕ προς μεμονωμένα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα
της Ευρώπης. Για παράδειγμα, μόλις λίγο πάνω από το 8% του συνολικού
ποσού που διατέθηκε στη Βουλγαρία στο πλαίσιο του Προγράμματος
SOLID ήταν για δραστηριότητες που χρηματοδοτεί το Ταμείο Προσφύγων,
ενώ σχεδόν το 74% ήταν για δραστηριότητες που χρηματοδοτεί το Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 2007-201315
Ταμείο Προσφύγων
Βουλγαρία16
Ελλάδα
Ισπανία
Ιταλία
Μάλτα

€4.295.548,61
€21.938.521,14
€9.342.834,50
€36.087.198,41
€6.621.089,03

Ταμείο Εξωτερικών
Συνόρων
€38.131.685,92
€207.816.754,58
€289.394.768,35
€250.178.432,52
€70.441.716,30

Τον Απρίλιο του 2014, η ΕΕ ίδρυσε δύο νέα ταμεία για να πάρουν τη θέση
των τεσσάρων ταμείων του Προγράμματος SOLID και αύξησε τις δαπάνες
σε αυτόν τον τομέα κατά σχεδόν 50%. Τα δύο νέα ταμεία είναι:
Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)17 με
προϋπολογισμό €3.137 εκατομμύρια. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να
δαπανήσει τουλάχιστον 20% του μεριδίου του σε μέτρα σχετιζόμενα
με το άσυλο.
 Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (συνόρων και βίζας) (ISF)18 με
προϋπολογισμό €2.760 εκατομμύρια.
Οι νέοι κανονισμοί που ίδρυσαν αυτά τα ταμεία αναφέρονται στις
υποχρεώσεις των κρατών-μελών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
δηλώνουν ότι όλες οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται με χρήση
αυτών των ταμείων πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με αυτές τις
υποχρεώσεις. Εντούτοις, οι κανονισμοί δεν δημιούργησαν κανέναν
εποπτικό μηχανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άφησαν την
αξιολόγηση της εφαρμογής των Ταμείων σε δείκτες που είναι απλώς
ποσοτικοί, όπως είναι ο «αριθμός υποδομών και μέσων ελέγχου συνόρων
(έλεγχοι και επιτήρηση) που αναπτύσσονται ή αναβαθμίζονται με τη
βοήθεια του Οργάνου» στην περίπτωση του ISF και ο «αριθμός ευπαθών
προσώπων και ασυνόδευτων ανηλίκων που ωφελούνται από συγκεκριμένη
βοήθεια» στην περίπτωση του AMIF.19 Επομένως, δεν είναι σαφές πώς θα
επιβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δαπάνες για να διασφαλίσει ότι τα
κονδύλια της δεν υποστηρίζουν δραστηριότητες που προκαλούν ή
συμβάλλουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει τα AMIF και ISF, οι εταίροι πρέπει
να εμπλέκονται στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την εποπτεία και την
αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων.20 Το AMIF απαιτεί τα κράτη-μέλη
να περιλαμβάνουν «σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές
οργανώσεις και κοινωνικούς εταίρους» μεταξύ αυτών των εταίρων, κάτι το
οποίο μπορεί να παίξει ρόλο στην εκτίμηση των επιπτώσεων του ταμείου
στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση για το
ISF.
Αν και η δαπάνη των κονδυλίων γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα μεμονωμένα κράτη, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση
πώς θα διαμορφωθεί και θα διατεθεί ο προϋπολογισμός. Οι συνεισφορές
των κρατών-μελών αποτελούν τα δύο τρίτα του συνολικού
προϋπολογισμού της ΕΕ και η ευθύνη να διασφαλίζονται επαρκείς
εγγυήσεις και εποπτεία, κατά συνέπεια, δεν ανήκει μόνο στο επίπεδο της
ΕΕ, αλλά και στο εθνικό επίπεδο.21 Εντούτοις, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη
έχουν παραλείψει να διασφαλίσουν ότι οι εγγυήσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων
χρηματοδότησης.
ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΛΛΑΔΑ
Πριν τα μέσα του 2012, τα χερσαία σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία
ήταν μία από τις κύριες διαδρομές που ακολουθούσαν οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες που εισέρχονταν στην ΕΕ. Στα μέσα Αυγούστου 2012, οι
ελληνικές αρχές εγκαινίασαν την Επιχείρηση Ασπίδα για να φράξουν αυτό
το σύνορο. Τοποθετήθηκαν περισσότεροι από 1.800 επιπλέον
αστυνομικοί22 και ανεγέρθηκε φράχτης μήκους 10,5 χλμ κατά μήκος του
βόρειου τμήματος αυτού του χερσαίου συνόρου. Σύμφωνα με τη Frontex,
την Υπηρεσία Συνόρων της ΕΕ, αυτές οι εξελίξεις είχαν τέτοιο αντίκτυπο
ώστε τον Οκτώβριο του 2012, σε αυτό το σημείο των συνόρων,
ανιχνεύονταν λιγότεροι από 10 παράτυποι μετανάστες ανά εβδομάδα,
αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με 2.000 την πρώτη εβδομάδα του
Αυγούστου 2012.23
Με την αυξημένη ασφάλεια στα χερσαία σύνορα, ολοένα περισσότεροι
πρόσφυγες και μετανάστες έχουν αρχίσει να ακολουθούν την πιο
επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή προς τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την
ελληνική αστυνομία, ο αριθμός των μεταναστών που συλλαμβάνονται σε
ελληνικά νησιά ή στο Αιγαίο αυξήθηκε από 169 το 2012 σε 3.265 το 2013.24
Πέρα από την αυξημένη ασφάλεια για να αποτραπεί η παράτυπη είσοδος
μεταναστών στο ελληνικό έδαφος, Έλληνες συνοροφύλακες και λιμενικοί
απωθούν τακτικά πρόσφυγες και μετανάστες στην Τουρκία χωρίς καμία
δέουσα διαδικασία και θέτοντας μερικές φορές σε κίνδυνο τη ζωή τους,
ακόμη και όταν κατορθώνουν να εισέλθουν στην Ελλάδα.25
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Αφότου η διαδρομή προς την Ελλάδα σφραγίστηκε σχεδόν εντελώς, πολλοί
μετανάστες και πρόσφυγες που προσπαθούν να φτάσουν στην ΕΕ
στράφηκαν στα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Οι αριθμοί των
προσφύγων και των μεταναστών που συλλαμβάνονται στα σύνορα της
Βουλγαρίας με την Τουρκία αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Ιούλιο του 2013. Ο
συνολικός αριθμός των ανθρώπων που διέσχισαν παράτυπα τα σύνορα
ήταν περίπου 1.700 το 2012.26 Το 2013, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε
11.158.27 Κάποιοι μετανάστες και πρόσφυγες είπαν στη Διεθνή Αμνηστία
ότι ο φόβος τους για την κακομεταχείριση και τις απωθήσεις στα ελληνικά
σύνορα και η αυξημένη αστυνόμευση αυτών των συνόρων ήταν οι κύριοι
λόγοι για τους οποίους επέλεξαν να περάσουν στη Βουλγαρία.
Ενώ οι βουλγαρικές αρχές πάσχιζαν να ανταποκριθούν επαρκώς στις
ανάγκες του μεγάλου αριθμού προσφύγων που διέσχιζαν τα σύνορά τους,
δεν έχασαν στιγμή προκειμένου να λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την
αστυνόμευση στα σύνορα, για παράδειγμα τοποθετώντας 1.572 επιπλέον
αστυνομικούς και 141 περιπολικά οχήματα παντός εδάφους,28 και
ξεκινώντας την κατασκευή φράχτη μήκους 30 χλμ. Επίσης αύξησαν τη
συνεργασία τους με τις τουρκικές αρχές μέσω ενός ολοκληρωμένου
συστήματος για την επιτήρηση των συνόρων (βλ. κεφάλαιο με τίτλο
«Eurosur: Η τεχνολογία φρουρεί τα σύνορα της ΕΕ» για περισσότερες
λεπτομέρειες).
Μετά την υιοθέτηση αυτών των μέτρων, ο αριθμός των ανθρώπων που
εισέρχονται παράτυπα στη Βουλγαρία από την Τουρκία μειώθηκε
δραματικά. Σχεδόν 8.000 μετανάστες εισήλθαν στη Βουλγαρία παράτυπα
μέσω των συνόρων με την Τουρκία μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου
2013.29 Ο αριθμός εκείνων που διέσχιζαν τα σύνορα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου
και 26ης Μαρτίου 2014 είχε μειωθεί σε μόλις 302.30 Αυτό είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικό δεδομένου ότι σχεδόν το 60% όσων εισήλθαν στη Βουλγαρία
παράτυπα το 2103 ήταν Σύροι που διέφευγαν από τη σύρραξη και τις
εκτεταμένες καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.31 Το ίδιο διάστημα η
Βουλγαρία έλαβε €5,65 εκατομμύρια έκτακτη χρηματοδότηση από την ΕΕ
για να βελτιώσει τις υπηρεσίες υποδοχής και τις διαδικασίες ασύλου της.
Ωστόσο, μέχρι να επιτευχθούν κάποιες βελτιώσεις σε αυτούς τους τομείς,
ελάχιστοι μόνο αιτούντες άσυλο κατόρθωναν να εισέλθουν στη Βουλγαρία
για να χρησιμοποιήσουν τις βελτιωμένες εγκαταστάσεις.32
Πολλά από τα μέτρα που έλαβαν η Ελλάδα και η Βουλγαρία για να
σφραγίσουν τα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία έγιναν εφικτά
με τη χρηματοδότηση που έλαβαν η Βουλγαρία και η Ελλάδα από την ΕΕ.33

Η «ΑΣΠΙΔΑ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΧΕΡΣΑΙΑ
ΣΥΝΟΡΑ
Οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να διαθέσουν €6 εκατομμύρια από το Ταμείο Εξωτερικών
Συνόρων το 2012 για να χρησιμοποιηθούν στη χρηματοδότηση της Επιχείρησης Ασπίδα.
Οι ελληνικές αρχές χρησιμοποίησαν επίσης χρήματα από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων
για να αγοράσουν εξοπλισμό όπως σαρωτές για λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων σε
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πραγματικό χρόνο, ελικόπτερα και αστυνομικά περιπολικά οχήματα (πάνω από €16
εκατομμύρια), περιπολικά σκάφη ανοικτής θαλάσσης (πάνω από €31 εκατομμύρια),
παράκτια περιπολικά σκάφη (πάνω από €14 εκατομμύρια), ταχύπλοα σκάφη, αεροσκάφη με
αισθητήρες, οχήματα παντός εδάφους, μοτοσικλέτες (πάνω από €2.5 εκατομμύρια), καθώς
και διόπτρες νυκτερινής όρασης, διόπτρες ημέρας μεγάλης εμβέλειας, θερμικές κάμερες,
συσκευές ανίχνευσης διοξειδίου του άνθρακα και σκάφη έρευνας και διάσωσης. 34
Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εξοπλισμού χρησιμοποιείται για επιτήρηση και περιπολία
στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Η Διεθνής Αμνηστία έχει τεκμηριώσει σοβαρές
παραβιάσεις των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων που προσπάθησαν να
εισέλθουν στην Ελλάδα σε αυτήν την περιοχή των συνόρων. Μετανάστες και πρόσφυγες,
που εντοπίστηκαν από την ελληνική αστυνομία ή ακτοφυλακή, συνελήφθησαν και είτε
τέθηκαν αυθαίρετα υπό κράτηση σε φρικτές συνθήκες, είτε απωθήθηκαν πίσω στην Τουρκία
χωρίς να τους δοθεί το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο.35
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ΥΠΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της υποστηρίζουν τα συστήματα ελέγχου της
μετανάστευσης γειτονικών χωρών σε μια προσπάθεια να σταματήσουν
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες πριν καν φτάσουν στα ίδια τα σύνορα
της Ευρώπης. Συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες όπως η Λιβύη, το
Μαρόκο, η Τουρκία και η Ουκρανία επιδιώκουν ολοένα περισσότερο να
μετατρέψουν αυτές τις χώρες σε νεκρές ζώνες γύρω από τα σύνορα της
ΕΕ.36
Οι συμφωνίες συνεργασίας παίρνουν διάφορες μορφές, όπως διάλογοι
διμερούς ή περιφερειακής πολιτικής, συμφωνίες για τη διευκόλυνση της
βίζας και την επανεισδοχή, και χρηματοδοτική ή επιχειρησιακή στήριξη από
Υπηρεσίες της ΕΕ όπως η Frontex. Περιλαμβάνουν χρηματοδότηση
εξοπλισμού επιτήρησης των συνόρων, εκπαίδευση συνοροφυλάκων και
ακτοφυλάκων, και δημιουργία δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών έτσι ώστε
οι τρίτες χώρες να μπορούν να σταματούν τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες πριν φτάσουν στην Ευρώπη. Η ΕΕ χρηματοδοτεί ακόμη και την
ανέγερση ή ανακαίνιση χώρων κράτησης, για παράδειγμα στην Τουρκία και
την Ουκρανία, βοηθώντας τις τρίτες χώρες να συγκρατούν τους
παράτυπους μετανάστες και να τους εμποδίζουν να προχωρήσουν.
Αν και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, περιλαμβανομένων των
αναγκών προστασίας των αιτούντων άσυλο, περιγράφονται ως καίρια
συνιστώσα της πολιτικής της ΕΕ για την εξωτερική μετανάστευση,37 πολλές
συμφωνίες συνεργασίας εστιάζονται στην αποτροπή της παράτυπης
μετανάστευσης και στην επιστροφή των μεταναστών μέσω συμφωνιών
επανεισδοχής αντί, για παράδειγμα, να ανοίγουν περισσότερους νόμιμους
διαύλους για μετανάστευση ή να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των
μεταναστών και των προσφύγων.38
Για παράδειγμα, ο οδικός χάρτης που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
να επιτραπεί στους Τούρκους πολίτες η είσοδος στην ΕΕ χωρίς βίζα
απαιτεί η Τουρκία να εφαρμόσει «πλήρως και αποτελεσματικά» τις
συμφωνίες επανεισδοχής που έχει υπογράψει με κράτη-μέλη και με την ΕΕ.
Ο οδικός χάρτης προχωράει ακόμη περισσότερο και απαιτεί από την
Τουρκία να «συνάψει και να εφαρμόσει συμφωνίες επανεισδοχής με τις
χώρες που αντιπροσωπεύουν πηγές σημαντικών παράνομων
μεταναστευτικών ροών που κατευθύνονται προς την Τουρκία ή προς τα
Κράτη-Μέλη της ΕΕ.»39 Το καθεστώς απαλλαγής της υποχρέωσης για βίζα
εξαρτάται επίσης από το να επιδείξει η Τουρκία ότι πραγματοποιεί
«επαρκείς συνοριακούς ελέγχους και επιτήρηση των συνόρων κατά μήκος
όλων των συνόρων της χώρας, ιδίως κατά μήκος των συνόρων με κράτημέλη της ΕΕ, με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει σημαντική και διαρκή
μείωση του αριθμού των προσώπων που κατορθώνουν να διασχίσουν
παράνομα τα τουρκικά σύνορα, είτε για να εισέλθουν στην Τουρκία, είτε για
να εξέλθουν από αυτήν.»40
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Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις που έχει
η συνεργασία της ΕΕ ή κρατών-μελών με τρίτες χώρες στην ικανότητα των
ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου ή να συνεχίσουν το
ταξίδι τους. Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει δείξει ότι οι απαιτήσεις
που επιβάλλονται στις τρίτες χώρες να αποτρέπουν τις παράτυπες
αναχωρήσεις προς την Ευρώπη θέτουν τους πρόσφυγες, τους αιτούντες
άσυλο και τους μετανάστες σε εκείνες τις χώρες σε κίνδυνο παρατεταμένης
και αυθαίρετης κράτησης, επαναπροώθησης (refoulement), και
κακομεταχείρισης.41 Επιπροσθέτως, οι διαπραγματεύσεις που οδηγούν σε
συμφωνίες συνεργασίας δεν είναι διαφανείς και ορισμένα κράτη-μέλη της
ΕΕ δεν δημοσιεύουν καν τις συμφωνίες που έχουν ήδη συνάψει. Αυτό
παρεμποδίζει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα δημόσιου ελέγχου.
Επαναπροώθηση (refoulement) είναι η αναγκαστική επιστροφή κάποιου σε μια χώρα
όπου θα διατρέξει κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το διεθνές
δίκαιο απαγορεύει τη μεταγωγή οποιουδήποτε σε τόπο όπου η ζωή ή οι ελευθερίες του
κινδυνεύουν – αυτό είναι γνωστό ως αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement).
Έχει γίνει αποδεκτή τόσο ευρύτατα ώστε έχει αποκτήσει καθεστώς εθιμικού διεθνούς
δικαίου, που σημαίνει ότι είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη, περιλαμβανομένων εκείνων που
δεν έχουν επικυρώσει τα σχετικά διεθνή όργανα. Ορισμένοι μη κρατικοί δρώντες
δεσμεύονται επίσης από την αρχή της μη επαναπροώθησης, για παράδειγμα όσοι ασκούν
εξουσία εκ μέρους μιας ομάδας κρατών, όπως η Frontex.42

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της χρηματοδότησης, 43 συμβάλλει επίσης σε
προγράμματα εκτός ΕΕ, σχετιζόμενα με τη μετανάστευση. Διάφορα
χρηματοδοτικά όργανα χρηματοδοτούν μεγάλο αριθμό ποικιλόμορφων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ζητήματα από το περιβάλλον μέχρι το
κράτος δικαίου σε τρίτες χώρες. Είναι, επομένως, δύσκολο να
προσδιοριστεί επακριβώς το ποσό που δαπανάται για τη μετανάστευση.
Εντούτοις, ένα από τα κυριότερα όργανα σε αυτόν τον τομέα, το Θεματικό
Πρόγραμμα για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, είχε προϋπολογισμό €384
εκατομμύρια και χρηματοδότησε σε τρίτες χώρες δραστηριότητες
σχετιζόμενες με τη μετανάστευση μεταξύ των ετών 2007 και 2013.
Από το 2014, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί επίσης να χορηγήσει κονδύλια σε χώρες
εκτός ΕΕ στο πλαίσιο του νέου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης «για να διασφαλίσει ότι η ΕΕ διαθέτει τα μέσα να επιδιώξει τις
προτεραιότητες της πολιτικής της Εσωτερικών Υποθέσεων και να
διαφυλάξει τα συμφέροντά της στις σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ.»44 Αυτό
ενέχει τον κίνδυνο ότι οι εσωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της
μετανάστευσης, όπως είναι η αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης
προς την Ευρώπη, ενδέχεται να υπερισχύουν έναντι των αναγκών των
προσφύγων και των μεταναστών όταν η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων αποφασίζει ποιες δραστηριότητες να χρηματοδοτήσει σε τρίτες
χώρες. Επιπλέον, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της εσωτερικής
χρηματοδότησης προς κράτη-μέλη, δεν υπάρχουν μηχανισμοί για να
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εκτιμώνται οι επιπτώσεις της χρηματοδότησης της ΕΕ προς τρίτες χώρες
στα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών.
Το 2012, η ΕΕ αποφάσισε να διαθέσει €20 εκατομμύρια στο πλαίσιο του Οργάνου
Προενταξιακής Βοήθειας για να βοηθήσει τις τουρκικές αρχές να αγοράσουν εξοπλισμό για
να «ενισχύσουν την ικανότητα επιτήρησης των συνόρων».45 Το ίδιο έτος, η ανθρωπιστική
βοήθεια προς την Τουρκία –όπου 280.000 Σύροι είχαν αναζητήσει προστασία μετά την
έκρηξη της συριακής κρίσης το 201146 – ήταν μόλις €3,8 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και €10,5 εκατομμύρια από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.47 Η συνολική βοήθεια που
χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Τουρκία σε σχέση με τις συριακές προσφυγικές
κρίσεις ανήλθε σε €42,8 εκατομμύρια από την αρχή της κρίσης, ενώ η Τουρκία αναφέρει ότι
έχει δαπανήσει €1,84 δισεκατομμύρια.48

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ
Μέχρι τον Μάιο του 2014, η ΕΕ είχε υπογράψει συμφωνίες επανεισδοχής με 17 χώρες:
Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Μακάο, ΠΓΔ της
Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, Πακιστάν, Πράσινο Ακρωτήριο, Ρωσία,
Σερβία, Σρι Λάνκα, Τουρκία και Χονγκ Κονγκ. Συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις με την
Αλγερία, την Κίνα, τη Λευκορωσία και το Μαρόκο.49

Οι συμφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ καθορίζουν τις διαδικασίες για την απέλαση,
προς τη χώρα προέλευσης ή διέλευσής τους, πολιτών χωρών εκτός ΕΕ που
βρίσκονται στην ΕΕ χωρίς εξουσιοδότηση. Αν και οι συμφωνίες επανεισδοχής θα
έπρεπε να αφορούν μόνο τους παράτυπους μετανάστες, υπάρχουν σοβαρές
ανησυχίες ότι αιτούντες άσυλο στέλνονται επίσης πίσω στις χώρες διέλευσης ή
προέλευσής τους μέσω των συμφωνιών επανεισδοχής, χωρίς πρόσβαση σε
διαδικασίες ασύλου. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, σε κράτη-μέλη με
συστημικά ελαττώματα στα συστήματα ασύλου τους, όπως είναι η Βουλγαρία και η
Ελλάδα.50 Αποτελεί ιδιαίτερη πηγή ανησυχίας σε μεθοριακές περιοχές, όπου
εφαρμόζονται εσπευσμένες διαδικασίες και τα άτομα έχουν μικρότερη πιθανότητα
να προσφύγουν κατά της απέλασής τους. Όταν κάποιοι γίνονται εκ νέου δεκτοί σε
χώρες των οποίων δεν είναι υπήκοοι, διατρέχουν τον κίνδυνο να παγιδευτούν εκεί
χωρίς νομικό καθεστώς κινδυνεύοντας από παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους,
όπως είναι το δικαίωμα στο άσυλο, το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και το
δικαίωμα στην απασχόληση.
Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αξιολόγηση των συμφωνιών
επανεισδοχής τις οποίες είχε συνάψει η ΕΕ και προέβη σε συγκεκριμένες
συστάσεις να αποκλειστούν από αυτές τις συμφωνίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών και
να συμπεριληφθούν ρήτρες αναστολής σε περίπτωση επίμονων και σοβαρών
κινδύνων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανθρώπων που είχαν γίνει εκ
νέου δεκτοί. Η Επιτροπή συνέστησε επίσης τη συμμετοχή διεθνών και μη
κυβερνητικών οργανισμών στις «Μικτές Επιτροπές Επανεισδοχής» οι οποίες
επιβλέπουν την εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ. 51 Καμία από
αυτές τις συστάσεις δεν τηρήθηκε, π.χ. στη συμφωνία επανεισδοχής που
υπέγραψε η ΕΕ με την Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2013.
Τα κράτη-μέλη υπογράφουν και αυτά διμερώς συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες
χώρες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία, η
Ισπανία με το Μαρόκο, και η Γαλλία με τη Γκαμπόν, το Καμερούν, το Κονγκό, τον
Μαυρίκιο, το Μπενίν, τη Μπουρκίνα Φάσο, το Πράσινο Ακρωτήριο, τη Σενεγάλη και
την Τυνησία.52 Ορισμένες συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν υπογράψει κράτη-
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μέλη με τρίτες χώρες έχουν εγείρει παρόμοιες ανησυχίες όσον αφορά εσπευσμένες
διαδικασίες και έλλειψη εγγυήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Η ΕΕ υπέγραψε συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία στις 16 Δεκεμβρίου 2013.53 Με
βάση αυτή τη συμφωνία, η Τουρκία θα δέχεται πίσω παράτυπους μετανάστες στην ΕΕ εάν
έχουν ταξιδέψει μέσω Τουρκίας.54 Αναμένεται ότι η Βουλγαρία και η Ελλάδα θα είναι τα
κύρια κράτη-μέλη που θα κάνουν χρήση αυτής της συμφωνίας επανεισδοχής, καθώς οι
περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να εισέλθουν στην ΕΕ
παράτυπα από την Τουρκία το κάνουν μέσω της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
Αν και η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας δεν θα έπρεπε να έχει εφαρμογή σε
ανθρώπους που επιδιώκουν άσυλο στην ΕΕ, οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη διεθνούς
προστασίας ενδέχεται να καταλήξουν να επιστραφούν στην Τουρκία από την Ελλάδα και τη
Βουλγαρία εξαιτίας των σοβαρών ελαττωμάτων στα συστήματα ασύλου και διαλογής αυτών
των χωρών. Παρά τις νομοθετικές βελτιώσεις στην Τουρκία –τις οποίες υποστήριξε η ΕΕ–
στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου από
χώρους κράτησης εξακολουθεί να είναι προβληματική και υπάρχουν ισχυρισμοί για
κακομεταχείριση στους χώρους κράτησης. Συνεπώς, οι άνθρωποι που επιστρέφονται στην
Τουρκία με βάση αυτήν τη συμφωνία ενδέχεται να τεθούν αυτομάτως υπό κράτηση, να
στερηθούν την πρόσβαση στο άσυλο και να αντιμετωπίσουν ακόμη και κακομεταχείριση
κατά την κράτησή τους στην Τουρκία (για λεπτομέρειες για τη μεταχείριση των μεταναστών
και των προσφύγων στην Τουρκία βλ. κεφάλαιο με τίτλο «Παγιδευμένοι διερχόμενοι»).
Σε μια ανησυχητική κίνηση, στις 16 Απριλίου 2014, το Γραφείο του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας εξέδωσε εγκύκλιο που διάταζε τη δημιουργία νέων κέντρων απομάκρυνσης και την
επέκταση των υπαρχόντων για να κρατούνται οι παράτυποι μετανάστες εν όψει απέλασης.
Αυτό διατυπώθηκε ρητά ως μέτρο για να «διασφαλιστεί η εφαρμογή της συμφωνίας
επανεισδοχής» που υπογράφηκε με την ΕΕ.55 Αυτή η κίνηση ενέχει τον κίνδυνο να
υπονομεύσει την απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης και υπογραμμίζει τις πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις της παράλειψης της ΕΕ να πραγματοποιεί εκτιμήσεις επιπτώσεων στα
ανθρώπινα δικαιώματα προτού συνάψει συμφωνίες ελέγχου της μετανάστευσης με χώρες
εκτός ΕΕ.
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FRONTEX: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ
Η Frontex, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία το 2005. Απολαμβάνει επίπεδο
χρηματοδότησης που υπερβαίνει κατά πολύ εκείνο που διατίθεται στην Υπηρεσία
της ΕΕ που έχει συσταθεί για να στηρίζει προγράμματα κρατών-μελών σχετιζόμενα
με το άσυλο. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός της Frontex για το 2014 είναι
€89,2 εκατομμύρια,56 ενώ ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης
Ασύλου (EASO) για το 2014 είναι €15,6 εκατομμύρια.57
Το κύριο καθήκον της Frontex είναι να συντονίζει κοινές επιχειρήσεις μεταξύ
κρατών-μελών στα εξωτερικά θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα της ΕΕ. Η
Frontex συντονίζει επίσης κοινές επιστροφές από κράτη-μέλη σε χώρες
προέλευσης, πραγματοποιεί αναλύσεις κινδύνων για να διαμορφώσει τις
επιχειρησιακές της αποφάσεις καθώς και εκείνες κρατών-μελών, και αναπτύσσει
και διοργανώνει εκπαίδευση για συνοροφύλακες και ακτοφύλακες εντός και εκτός
της ΕΕ. Οι αναλύσεις κινδύνων της Frontex και οι εκτιμήσεις της όσον αφορά τις
ανάγκες των μεμονωμένων κρατών-μελών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα
επηρεάζουν πλέον επίσης την κατανομή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας στα
κράτη-μέλη.
Επιπλέον της δουλειάς της με κράτη-μέλη, η Frontex συνάπτει επίσης διευθετήσεις
εργασίας με χώρες εκτός ΕΕ για ζητήματα όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, η
εκτίμηση κινδύνων, η έρευνα και ανάπτυξη, και η εκπαίδευση.58 Η Frontex επιχειρεί
σε ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ ως τμήμα αποστολών της ΕΕ για τη διαχείριση
συνόρων, για παράδειγμα στη Μολδαβία και την Ουκρανία.
Ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ έχουν συμφωνίες με κράτη-μέλη της ΕΕ που
επιτρέπουν στους λειτουργούς τους να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις της Frontex.
Για παράδειγμα, η Μαυριτανία και η Σενεγάλη έχουν και οι δύο διμερείς συμφωνίες
με την Ισπανία που τους έδωσαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην
Επιχείρηση Ήρα, μικτή πρωτοβουλία της Frontex που είχε ως στόχο τη
συγκράτηση της παράτυπης μετανάστευσης από τη Δυτική Αφρική προς τα
Κανάρια Νησιά.
Το 2011, η Frontex υιοθέτησε μια Στρατηγική για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που
διατυπώνει ένα πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις δραστηριότητές της. Το
2012, η Frontex διόρισε Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δημιούργησε
Συμβουλευτικό Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα για να επιβλέπουν τη
συμμόρφωση με τη Στρατηγική. Η Frontex έχει αναπτύξει εσωτερικές διαδικασίες
για να αναφέρει το προσωπικό της και οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι πιθανές
παραβιάσεις. Οι πρότυπες λειτουργικές διαδικασίες (standard operating
procedures, SOP) για την αναφορά σοβαρών περιστατικών απαιτούν να
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι αναφορές για πιθανές παραβιάσεις θεμελιωδών
δικαιωμάτων σε δραστηριότητες που συντονίζει η Frontex, από οποιαδήποτε πηγή
και με οποιονδήποτε τρόπο και αν υποβάλλονται. Η Frontex μπορεί να δίνει
συνέχεια σε αυτές τις αναφορές με μια σειρά μέτρων που περιλαμβάνουν
απεύθυνση στο εν λόγω κράτος-μέλος, συζήτηση του ζητήματος με το
διαχειριστικό συμβούλιο, υποβολή αναφοράς στην Επιτροπή, απόσυρση ή μείωση
της οικονομικής στήριξης, και λήψη πειθαρχικών μέτρων. Ο τερματισμός ή η
αναστολή μιας Κοινής Επιχείρησης αποτελούν τελευταία λύση.

Διεθνής Αμνηστία Ιούλιος 2014

Index: 05/001/2014

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗ
Παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεταναστών και Προσφύγων στα Σύνορα της
Ευρώπης

19

Εντούτοις, η έλλειψη σαφούς μηχανισμού για τη διερεύνηση των αναφορών για
καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κοινές επιχειρήσεις ή επιχειρησιακές
περιοχές όπου είναι παρούσα η Frontex και η αδυναμία χειρισμού ατομικών
καταγγελιών σημαίνουν ότι αυτό το πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει, στην
πράξη, περιορισμένο αισθητό αντίκτυπο. Επίσης δεν υφίσταται καμία υποχρέωση
μέχρι στιγμής να δημοσιεύει πληροφορίες για το πώς αντιμετωπίστηκαν ισχυρισμοί
για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποιες αποφάσεις ή ενέργειες
έγιναν, γεγονός που εμποδίζει τον δημόσιο έλεγχο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ FRONTEX ΣΤΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
Στην Ελλάδα, η Frontex έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις περιπολίας των συνόρων,
γνωστές ως Κοινή Επιχείρηση Ποσειδών Χερσαία από το 2006, και Κοινή Επιχείρηση
Ποσειδών Θαλάσσια από το 2007, σε συνεργασία με περισσότερα από 20 κράτη-μέλη της
ΕΕ και κράτη που συμμετέχουν στο Σένγκεν. Τα συμμετέχοντα κράτη έχουν παράσχει
τεχνικό εξοπλισμό και προσκεκλημένους υπαλλήλους για να περιπολούν τα σύνορα, να
συμβάλλουν στην εξακρίβωση των χωρών προέλευσης («ταυτοποίηση») και να παίρνουν
συνεντεύξεις από τους μετανάστες για να συλλέξουν πληροφορίες για τα δίκτυα διακίνησης
και τις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι διακινητές («απενημέρωση»).59 Αφότου έγινε μέλος
της ΕΕ το 2007, η Βουλγαρία άρχισε επίσης να φιλοξενεί την Κοινή Χερσαία Επιχείρηση
Ποσειδών.
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της
Frontex, ο προϋπολογισμός για τον Μάρτιο του 2011 της Κοινής Επιχείρησης Ποσειδών
Χερσαία (που καλύπτει τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία) ήταν
σχεδόν €9 εκατομμύρια.60 Συνολικά, η Frontex δαπάνησε περίπου €47 εκατομμύρια μεταξύ
2011 και 2013 στις Κοινές Επιχειρήσεις Ποσειδών Χερσαία και Θαλάσσια, τις οποίες
φιλοξένησαν η Ελλάδα και η Βουλγαρία.61
Οι αναφορές απωθήσεων στην Ελλάδα που έχει λάβει η Διεθνής Αμνηστία δεν έχουν
εμπλέξει ευθέως τη Frontex. Ωστόσο, η Frontex έχει επιβεβαιώσει ότι ελληνικά σκάφη
συγχρηματοδοτούμενα από τη Frontex ως μέρος της Κοινής Επιχείρησης Ποσειδών
Θαλάσσια δεν φέρουν κανένα διακριτικό της Frontex και δεν επιβαίνουν σε αυτά
προσκεκλημένοι υπάλληλοι.62 Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, επομένως, δεν θα ήταν σε
θέση να διακρίνουν τα σκάφη της Frontex από τα κανονικά σκάφη της ελληνικής
ακτοφυλακής. Έτσι, ακόμη και αν ένα σκάφος της Frontex έχει αναμιχθεί στην απώθησή
τους, δεν θα ήταν σε θέση να το αναγνωρίσουν.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Frontex έχει την εξουσία να τερματίσει ή να αναστείλει μια
κοινή επιχείρηση υπό ορισμένες συνθήκες, μεταξύ των οποίων σε περιπτώσεις όπου έχουν
υπάρξει σοβαρές και επίμονες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων.63 Η Διεθνής
Αμνηστία πιστεύει ότι αυτός ο όρος έχει εκπληρωθεί στην Ελλάδα.
Τον Απρίλιο του 2014, η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Frontex
να αναστείλει μέρη των Κοινών Επιχειρήσεων Ποσειδών Χερσαία και Θαλάσσια που
σχετίζονται με την περιπολία των συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία στην περιοχή του
Έβρου και στο Αιγαίο εξαιτίας των εκτεταμένων και επίμονων παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που διαπράττονται εκεί.
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EUROSUR: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΡΟΥΡΕΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
Η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο οπλοστάσιο της ΕΕ για τον
έλεγχο των συνόρων. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων
(Eurosur) τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2013.
Περιλαμβάνει τεχνολογία ανταλλαγής πληροφοριών που χρησιμοποιείται
από τις εθνικές αρχές των κρατών-μελών και των κρατών που συμμετέχουν
στο Σένγκεν για να ενισχύεται η συνεργασία για τον έλεγχο των συνόρων
τόσο μεταξύ κρατών, περιλαμβανομένων χωρών εκτός ΕΕ που
συνορεύουν με αυτήν, όσο και με τη Frontex. Το σύστημα χρησιμοποιεί
επίσης σύγχρονη τεχνολογία επιτήρησης, όπως μη επανδρωμένα εναέρια
οχήματα (drones). Εκτιμάται ότι το κόστος του Eurosur για το διάστημα
2011 έως 2020 θα είναι €338 εκατομμύρια.64
Ο Κανονισμός που ίδρυσε το Eurosur υποχρεώνει τα κράτη-μέλη της ΕΕ,
καθώς και τα κράτη που συμμετέχουν στο Σένγκεν, να ενισχύσουν την
επιτήρηση στα σύνορά τους που χρησιμοποιούνται ευρέως για παράτυπη
μετανάστευση.65 Περιέχει επίσης αριθμό εγγυήσεων για τα θεμελιώδη
δικαιώματα, όμως το κρίσιμο είναι ότι δεν παρέχει καμία ένδειξη για το πώς
αυτές θα παρακολουθούνται ή θα επιβάλλονται.
Η Συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ θεωρείται σημαντικός παράγοντας για
την αποτελεσματική χρήση του Eurosur. Η ΕΕ, επομένως, έχει επιδιώξει να
αναπτύξει προγράμματα για να δώσει τη δυνατότητα σε κράτη εκτός ΕΕ να
συνδεθούν με το σύστημα. Για παράδειγμα, ένα από τα προγράμματα που
έχει χρηματοδοτήσει η ΕΕ στη Βόρεια Αφρική είναι το Δίκτυο Επιτήρησης
Συνόρων Νότιας Μεσογείου, το οποίο έχει στόχο να αυξήσει «τη
δυνατότητα των αρχών των χωρών της Βόρειας Αφρικής να
αντιμετωπίζουν την παράτυπη μετανάστευση και τη λαθραία διακίνηση
ενισχύοντας τα συστήματα επιτήρησης των συνόρων τους.»66
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει την Αίγυπτο, την
Αλγερία, τη Λιβύη και την Τυνησία να στήσουν τεχνικά συστήματα που θα
τους επιτρέπουν να πληροφορούν η μία την άλλη και τα κράτη-μέλη της ΕΕ
(ιδίως τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη
Μάλτα) για «παράνομες ή ύποπτες δραστηριότητες» και να οργανώνουν
συντονισμένη απόκριση.
Παρόμοια δίκτυα επιτήρησης υφίστανται ήδη στη Βαλτική, τη Μαύρη
Θάλασσα και τον Ατλαντικό που περιλαμβάνουν συνεργασία με τη
Γεωργία, τη Γκάμπια, τη Γουινέα-Μπισάου, το Μαρόκο, τη Μαυριτανία, την
Ουκρανία, το Πράσινο Ακρωτήριο, τη Ρωσία, τη Σενεγάλη και την Τουρκία
Στελέχη της ΕΕ έχουν επιστήσει επανειλημμένα την προσοχή στη
δυνατότητα του Eurosur να αυξήσει την ασφάλεια και να σώσει ζωές. Αυτό
είναι σε κάποιον βαθμό αληθές. Ωστόσο, η Διεθνής Αμνηστία έχει την
ανησυχία ότι θα χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο για να ανιχνεύονται
και να συλλαμβάνονται παράτυποι μετανάστες ή να ζητείται η σύλληψή
τους από γειτονικές χώρες προτού φτάσουν σε έδαφος ή χωρικά ύδατα της
ΕΕ, αυξάνοντας τον κίνδυνο επαναπροώθησης. Ο τρόπος με τον οποίο
χρησιμοποιείται η τεχνολογία επιτήρησης στο πλαίσιο του Eurosur στη
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Βουλγαρία καταδεικνύει πώς το Eurosur μπορεί να αφήσει τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες παγιδευμένους σε χώρες γειτονικές της ΕΕ χωρίς
καμία σκέψη για το αν θα γίνουν σεβαστά ή όχι τα ανθρώπινα δικαιώματά
τους στις χώρες αυτές.
ΤΟ EUROSUR ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Στο πλαίσιο του συστήματος Eurosur δημιουργούνται τοπικά κέντρα επιτήρησης των
συνόρων, τα οποία αναφέρονται σε ένα εθνικό κέντρο συντονισμού σε κάθε χώρα. Αυτά τα
κέντρα ανταλλάσσουν πληροφορίες για την κατάσταση στα σύνορά τους μεταξύ τους και με
τη Frontex.
Όταν η Διεθνής Αμνηστία επισκέφθηκε τη Βουλγαρία τον Μάρτιο του 2014, ένα σύστημα
επιτήρησης των συνόρων βρισκόταν ήδη σε επιχειρησιακή λειτουργία. Στατικές και
κινούμενες κάμερες και αισθητήρες κίνησης κάλυπταν ένα τμήμα 58 χλμ κατά μήκος του
νότιου μέρους των συνόρων της Βουλγαρίας με την Τουρκία. Η Βουλγαρία έχει ήδη
δαπανήσει περίπου €20 εκατομμύρια για το σύστημα επιτήρησης. Περίπου €15
εκατομμύρια προήλθαν από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ.67 Ένα σύστημα
24ωρης επιτήρησης που θα καλύπτει άλλα 100 χλμ των συνόρων αναμένεται να
δημιουργηθεί μέχρι το 2015.
Σύμφωνα με Βούλγαρους συνοριακούς υπάλλήλους, το σύστημα χρησιμοποιείται όχι μόνο
για να συλλαμβάνονται μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν εισέλθει στη Βουλγαρία
διασχίζοντας παράτυπα τα σύνορα, αλλά και για να τους σταματά πριν καν φτάσουν στα
βουλγαρικά σύνορα.68 Οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στα σύνορα παρακολουθούν
κάθε κινούμενο αντικείμενο στο τουρκικό έδαφος σε απόσταση 15 χλμ από τα σύνορα.
Η πληροφορία ότι μετανάστες πλησιάζουν τα βουλγαρικά σύνορα από την Τουρκία
μεταδίδεται στο περιφερειακό κέντρο συντονισμού στο Έλχοβο της Βουλγαρίας,
χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης των συνόρων. Στη συνέχεια η
βουλγαρική συνοριακή αστυνομία ειδοποιεί τις σχετικές τουρκικές μονάδες επιβολής του
νόμου ή τον στρατό, που συλλαμβάνουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες πριν
φτάσουν στα βουλγαρικά σύνορα.
Οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο κατά κύριο λόγο τίθενται στη
συνέχεια υπό κράτηση στην Τουρκία, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες
αναφορικά με την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου, κάτι που θα μπορούσε να έχει ως
αποτέλεσμα να σταλούν πίσω σε χώρες όπου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διωγμούς (για
λεπτομέρειες για τη μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων στην Τουρκία βλ.
κεφάλαιο με τίτλο «Παγιδευμένοι διερχόμενοι»).
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3. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ, εκεί όπου η Βουλγαρία και η Ελλάδα
συναντούν την Τουρκία, μια τραγωδία εκτυλίσσεται. Πρόσφυγες και
μετανάστες –κυρίως από τη Συρία και το Αφγανιστάν– απωθούνται
παράνομα πίσω στην Τουρκία. Οι απωθήσεις στα νοτιοανατολικά σύνορα
της Ευρώπης στερούν από τους ανθρώπους το δικαίωμα να ζητήσουν
άσυλο. Πραγματοποιούνται άτυπα, χωρίς να δίνουν στους ανθρώπους την
ευκαιρία να προσφύγουν κατά της εκδίωξής τους. Συχνά συνοδεύονται από
βία και μερικές φορές πραγματοποιούνται με τρόπους που θέτουν σε
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Η Διεθνής Αμνηστία τεκμηριώνει απωθήσεις στην Τουρκία από την Ελλάδα
από τον Σεπτέμβριο του 2012 και από τη Βουλγαρία από τον Μάρτιο του
2014. Οι άνθρωποι που μοιράστηκαν με τη Διεθνή Αμνηστία τις εμπειρίες
τους από τις απωθήσεις περιέγραψαν ότι δέχτηκαν σωματικές επιθέσεις και
τα υπάρχοντά τους κλάπηκαν από Έλληνες και Βούλγαρους αστυνομικούς
ή συνοροφύλακες ή από την ελληνική ακτοφυλακή. Μερικοί από εκείνους
που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα διά θαλάσσης είπαν ότι η
ακτοφυλακή ρυμούλκησε ή έκανε κύκλους γύρω από τις βάρκες τους με
τρόπο που τις έθετε σε κίνδυνο ανατροπής. Μερικοί είπαν ότι η
ακτοφυλακή προκάλεσε εσκεμμένες φθορές στις βάρκες τους. Άλλοι
ανέφεραν ότι ρυμουλκήθηκαν προς τα τουρκικά ύδατα και στη συνέχεια
εγκαταλείφθηκαν στη θάλασσα σε μη αξιόπλοα σκάφη.
Απωθήσεις συμβαίνουν όταν άνθρωποι απωθούνται πίσω στη χώρα από την οποία
προσπαθούν να φύγουν –ή σε ορισμένες περιπτώσεις στην ανοικτή θάλασσα– μόλις
διασχίσουν τα σύνορα, χωρίς καμία ευκαιρία να αμφισβητήσουν την αναγκαστική επιστροφή
τους. Οι απωθήσεις συνήθως αφορούν μια ομάδα ανθρώπων (μεταναστών ή προσφύγων).
Η απέλαση ομάδας ανθρώπων χωρίς να εξεταστεί εξατομικευμένα η κάθε περίπτωση
αποτελεί συλλογική απέλαση και απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Οι περισσότεροι από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που έδωσαν
συνεντεύξεις και που είχαν απωθηθεί από την Ελλάδα ή τη Βουλγαρία
είπαν ότι είχαν υποστεί βία και κακομεταχείριση στα χέρια οργάνων
επιφορτισμένων με την επιβολή του νόμου. Μερικοί περιέγραψαν ότι
κρατήθηκαν σε χώρους που πιστεύουν ότι ήταν αστυνομικά τμήματα στην
Ελλάδα και τη Βουλγαρία προτού μεταφερθούν ξανά στα σύνορα και
σταλούν παράνομα πίσω στην Τουρκία. Οι περισσότεροι από όσους
απωθήθηκαν από τη Βουλγαρία είπαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι κρατήθηκαν
στα σύνορα για διάστημα μέχρι και 12 ωρών, στο ύπαιθρο μέσα στο κρύο.

Διεθνής Αμνηστία Ιούλιος 2014

Index: 05/001/2014

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗ
Παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεταναστών και Προσφύγων στα Σύνορα της
Ευρώπης

23

Μερικοί είπαν ότι τους ανάγκασαν να μείνουν ξαπλωμένοι μπρούμυτα στο
έδαφος όλο αυτό το διάστημα.

ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΣΥΝΟΡΑ
Δύο νέες γυναίκες μεταξύ είκοσι και τριάντα ετών που έφυγαν από τη Συρία είπαν στη
Διεθνή Αμνηστία ότι απωθήθηκαν πίσω στην Τουρκία δύο φορές τον Οκτώβριο του 2013
από την ελληνική αστυνομία. Οι αδελφές είχαν φύγει από το Χαλέπι της Συρίας για να
γλιτώσουν από την ερήμωση και τη βία της συνεχιζόμενης σύγκρουσης εκεί. Όταν η Διεθνής
Αμνηστία μίλησε μαζί τους στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Νοεμβρίου 2013, είχαν ήδη
κάνει πέντε αποτυχημένες απόπειρες να φτάσουν στην Ελλάδα.
Τη νύχτα της 27ης Οκτωβρίου 2013, διέσχισαν τον Έβρο προς την Ελλάδα μαζί με περίπου
40 άλλους ανθρώπους από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Όμως σύντομα τους συνέλαβαν
Έλληνες αστυνομικοί, οι οποίοι τους έβαλαν σε πλαστικές βάρκες και τους μετέφεραν πίσω
στην άλλη όχθη του ποταμού.
Η δεύτερη απώθηση συνέβη αργά στις 11 Νοεμβρίου 2013. Οι αδελφές διέσχισαν τον Έβρο
με μια μικρή πλαστική βάρκα. Ήταν μεταξύ μιας ομάδας περίπου 40 ανθρώπων, την οποία
σταμάτησαν Έλληνες αστυνομικοί. Τους φόρτωσαν σε ένα φορτηγάκι και τους πήγαν
κατευθείαν στην όχθη του ποταμού. Στο ίδιο σημείο έφεραν και άλλους πρόσφυγες και
μετανάστες, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να φτάσει περίπου τους 200 ανθρώπους. Οι
αδελφές είπαν ότι οι αστυνομικοί ανακοίνωσαν πως όλοι θα στέλνονταν πίσω στην Τουρκία.
Γύρω στις 2 μ.μ., περίπου 150 άνθρωποι διέφυγαν και περίπου 100 αναζήτησαν καταφύγιο
στο κοντινό χωριό Πραγγί.
«Σε λίγο η εκκλησία περικυκλώθηκε από αστυνομικούς. Τα μωρά έκλαιγαν και οι αστυνομικοί
δεν επέτρεπαν στον ιερέα να μας ανοίξει την πόρτα της εκκλησίας. Μια ντόπια γυναίκα έφερε
λίγο γάλα για τα μωρά… Ήμαστε τρομαγμένες και κλαίγαμε… ικετεύαμε, είμαστε
πρόσφυγες… είδαμε τέσσερις αστυνομικούς να χτυπούν έναν άνδρα που αντιστεκόταν. Τον
κλοτσούσαν και τον χτυπούσαν με γροθιές… Χρησιμοποίησαν ένα όπλο με ηλεκτρισμό».
Οι αδελφές είπαν ότι τις οδήγησαν πίσω στις όχθες του Έβρου και τις μετέφεραν στην άλλη
πλευρά του ποταμού, στην Τουρκία.
«Οι αστυνομικοί μας διέταξαν να βγούμε από τα φορτηγάκια, μας έβριζαν και μας
έσπρωχναν… Μας παρέδωσαν σε ανθρώπους που φορούσαν μαύρες κουκούλες και
μαύρες ή σκούρες μπλε στολές. Εκείνοι [οι άνδρες με τις κουκούλες] μας πήραν τα χρήματα
και τα διαβατήριά μας. Μετά, κατά ομάδες, μας πήγαν με μικρές βάρκες απέναντι στην
τουρκική πλευρά χωρίς τίποτα άλλο παρά τα ρούχα που φορούσαμε».

Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις απώθησης
στην Ελλάδα είναι τακτικές και διαδεδομένες.69 Παρά τις πολλές αναφορές
για απωθήσεις, περιλαμβανομένου ενός περιστατικού όπου 11 άνθρωποι –
οι οκτώ από αυτούς παιδιά– έχασαν τη ζωή τους, οι ελληνικές αρχές είτε
αρνούνται πλήρως την ύπαρξη απωθήσεων, είτε ισχυρίζονται ότι, αν
συμβαίνουν καν, πρόκειται απλώς για «μεμονωμένα περιστατικά». Μέχρι
σήμερα, δεν έχουν υπάρξει αποτελεσματικές έρευνες για καταγγελθείσες
απωθήσεις και από όσα γνωρίζει η Διεθνής Αμνηστία κανείς δεν έχει
λογοδοτήσει.70
Η Διεθνής Αμνηστία τεκμηρίωσε λιγότερες καταγγελίες απωθήσεων από τη
Βουλγαρία.71 Εντούτοις, αυτό δεν απαλλάσσει τις βουλγαρικές αρχές από
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την ευθύνη τους να ερευνήσουν αποτελεσματικά αυτές τις καταγγελίες, να
καλέσουν τους υπαίτιους να λογοδοτήσουν, και να διασφαλίσουν
δικαιοσύνη για τα θύματα. Παρά τις πολυάριθμες προηγούμενες
καταγγελίες απωθήσεων από άλλες οργανώσεις και από τα μέσα
ενημέρωσης,72 η απόκριση του Βούλγαρου Υπουργού Εσωτερικών ήταν να
απορρίψει τις καταγγελίες αυτές αντί να κινήσει αποτελεσματικές έρευνες.73

ΕΝΑ ΣΥΝΟΡΟ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΣΦΑΙΡΕΣ
Οι απωθήσεις δεν περιορίζονται στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Το πρωί της 6 ης
Φεβρουαρίου 2014, μια ομάδα περίπου 400 μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
από την Υποσαχάρια Αφρική αποπειράθηκε να διασχίσει τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο
και τη Θέουτα, έναν ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική.
Οι πρώτες απόπειρες να διασχίσουν τον φράχτη στα χερσαία σύνορα ήταν ανεπιτυχείς, έτσι
περίπου 250 άνθρωποι κινήθηκαν προς την κοντινή παραλία του Ταραχάλ προκειμένου να
προσπαθήσουν να φτάσουν κολυμπώντας στην ισπανική πλευρά της παραλίας. Ενώ
βρίσκονταν στο νερό, μέλη της ισπανικής Πολιτοφυλακής άνοιξαν πυρ με λαστιχένια
σφαιρίδια, άσφαιρα πυρά και δακρυγόνα. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη
θάλασσα εκείνη την ημέρα.
Την επόμενη εβδομάδα, ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, Χόρχε Φερνάντες Ντίας,
επιβεβαίωσε ότι εξοπλισμός καταστολής ταραχών, όπως λαστιχένια σφαιρίδια, είχε
εκτοξευτεί προς τη θάλασσα «για να σημαδέψει τα σύνορα».” 74 Ο Υπουργός ισχυρίστηκε ότι
ο εξοπλισμός καταστολής ταραχών χρησιμοποιήθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφευχθεί
να χτυπήσει οποιονδήποτε από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη θάλασσα. Δήλωσε
επίσης ότι οι 23 άνθρωποι που επέζησαν και κατόρθωσαν να κολυμπήσουν μέχρι την
ισπανική παραλία είχαν επιστραφεί αμέσως στο Μαρόκο, κατά τα φαινόμενα χωρίς
πρόσβαση σε οποιαδήποτε τυπική διαδικασία. 75
Η περιγραφή των γεγονότων από τον Υπουργό και οι δηλώσεις των επιζώντων και
αυτοπτών μαρτύρων που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης καταδεικνύουν ότι ο
πρωταρχικός στόχος των ισπανικών αρχών ήταν να εμποδίσουν τους μετανάστες, τους
αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες να διασχίσουν τα ισπανικά σύνορα και να εισέλθουν
στη Θέουτα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των εν λόγω ανθρώπων, περιλαμβανομένου του
δικαιώματος στη ζωή, φαίνεται πως αγνοήθηκαν τελείως από τις αρχές. Καμία προσπάθεια
δεν έγινε να διασωθούν όσοι κινδύνευαν να πνιγούν. Ισπανοί λειτουργοί επιφορτισμένοι με
την επιβολή του νόμου χρησιμοποίησαν αχρείαστη και υπερβολική βία, κατά παραβίαση του
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν χρησιμοποίησαν εξοπλισμό
καταστολής ταραχών εναντίον άοπλων ανθρώπων που κολυμπούσαν προς την ακτή και
δεν αποτελούσαν καμία απειλή.
Η συνοπτική απέλαση 23 ανθρώπων στο Μαρόκο ισοδυναμούσε με συλλογική απέλαση,
που αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων της Ισπανίας σύμφωνα με το εθνικό και
διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ.76 Ο Υπουργός Εσωτερικών ισχυρίστηκε ότι ήταν νόμιμο
να απελαθούν οι 23 επειδή δεν είχαν ακόμη διασχίσει τα ισπανικά σύνορα, τα οποία δήλωσε
ότι ήταν το ανθρώπινο σύνορο που σχημάτιζαν τα όργανα της Πολιτοφυλακής. Ωστόσο, η
Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι τα εν λόγω άτομα απελάθηκαν από ισπανικό έδαφος, καθώς
βρίσκονταν στην πλευρά των συνόρων της Θέουτα πάνω στην παραλία Ταραχάλ. Σε κάθε
περίπτωση, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, οι 23 βρίσκονταν στην πράξη υπό
ισπανικό έλεγχο και δικαιοδοσία, καθώς είχαν συλληφθεί από τα όργανα της ισπανικής
Πολιτοφυλακής.77
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Παράτυποι μετανάστες από το Πακιστάν προχωρούν κατά
μήκος της Εγνατίας Οδού, κοντά στις Φέρες, Χριστούγεννα
2011, αφού εισήλθαν στην Ευρώπη διασχίζοντας τα
ελληνοτουρκικά σύνορα στην περιοχή του Έβρου.
Τον Απρίλιο του 2014, η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τον
Εκτελεστικό Διευθυντή της Frontex να αναστείλει τμήματα των
Κοινών Επιχειρήσεων Ποσειδών Χερσαία και Θαλάσσια,
που σχετίζονται με την περιπολία των συνόρων της Ελλάδας με
την Τουρκία στην περιοχή του Έβρου και στο Αιγαίο, εξαιτίας
των εκτεταμένων και επίμονων παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που συμβαίνουν εκεί.
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Επάνω: Μετανάστες φτάνουν στη Λέσβο, 7 μίλια από
τις τουρκικές ακτές, 2008.
Το πρώτο πεντάμηνο του 2014, περισσότεροι από
170 άνδρες, γυναίκες και παιδιά έχασαν τη ζωή τους
στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Εκατοντάδες άλλοι
αγνοούνται και υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκροί.
Πολλοί από όσους χάθηκαν, δραπέτευαν από χώρες
σπαρασσόμενες από πολέμους όπως η Συρία.
αριστερά: Νεοαφιχθέντες Σύροι πρόσφυγες
αφού διέσχισαν τα σύνορα προς την Τουρκία,
Ιανουάριος 2014.
Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων
Καταστάσεων του Γραφείου του Τούρκου
Πρωθυπουργού ανέφερε ότι η Τουρκία είχε δαπανήσει
2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τη φιλοξενία Σύρων
προσφύγων από την έναρξη της κρίσης στη Συρία
μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Η συνεισφορά που έλαβε
η Τουρκία από τη διεθνή κοινότητα σε αυτό το
διάστημα ήταν μόλις 200 εκατομμύρια δολάρια.
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ΣΥΝΟΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΣΥΝΟΡΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ-ΕΕ

ΣΥΝΟΡΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

11.158 – μετανάστες και πρόσφυγες
συνελήφθησαν το 2013 (σχεδόν το 60% Σύροι)

Τουλάχιστον

Φράχτες χωρίζουν από το Μαρόκο τη Θέουτα και τη
Μελίγια, δύο ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική.

2.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή

€2,3 εκατομμύρια θα δαπανηθούν

τους από το 2011 διασχίζοντας τη Μεσόγειο προς
την Ευρώπη.

για να αποτραπεί η παράτυπη μετανάστευση προς

(Πηγή: UNHCR)

Νοέμβριος 2013: Η Βουλγαρία παρέταξε 1.572 επιπλέον αστυνομικούς και ξεκίνησε την
κατασκευή φράχτη μήκους 30 χλμ στα σύνορά της.

Επιχείρηση Mare Nostrum:

(Πηγή: State Watch)

(Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Εσωτερικών)

την Ισπανία μέσω της Θέουτα και της Μελίγια.
Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, Μάρτιος 2014.
(Πηγή: EUobserver)

43.340 άνθρωποι διασώθηκαν

302 – μετανάστες και πρόσφυγες συνελήφθησαν

από το ιταλικό ναυτικό μεταξύ Οκτωβρίου 2013 και
Ιουνίου 2014

μεταξύ Ιανουαρίου και 26 Μαρτίου 2014.
(Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Εσωτερικών).

(Πηγή: Ιταλικό Ναυτικό)

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Β Ο ΥΛ ΓΑ Ρ Ι Α
Ι ΤΑ Λ Ι Α

10,5 χλμ συνοριακού φράχτη και αυξημένη
αστυνόμευση, αλλάζουν τις διαδρομές που
ακολουθούν οι άνθρωποι.

ΣΙΚΕΛΙΑ
Λαμπεντούσα

96,90%

Μάλτα

ΤΟΥΡΚΙΑ
Μελίγια
Θέουτα

© Amnesty International

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Από την Αίγυπτο

μείωση αριθμού μεταναστών και προσφύγων που
συνελήφθησαν στα χερσαία σύνορα.

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΥΝΗΣΙΑ

254,09%

ΜΑΡΟΚΟ

αύξηση αριθμού μεταναστών και προσφύγων που
αναχαιτίστηκαν στη θάλασσα.

ΛΙΒΥΗ

(Περίοδος: Νοέμ. 2012-Νοέμ. 2013.
Πηγή: Επίσημος ιστότοπος Ελληνικής Αστυνομίας.)

Συνολικά στα
ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
23.000 άνθρωποι
πιστεύεται ότι έχουν
χάσει τη ζωή τους από
το 2000 προσπαθώντας
να φτάσουν στην Ευρώπη.

210 άνθρωποι νεκροί ή
αγνοούμενοι στη θάλασσα,

ΤΟΥΡΚΙΑ

Αύγουστος 2012-Μάιος 2014.
(Πηγή: Δημοσιεύματα)

ΣΥΡΙΑ

(Πηγή: the Migrant Files)
ΑΛΓΕΡΙΑ

Αυτός ο χάρτης δεν είναι εξαντλητικός και αποσκοπεί στην οπτική
απεικόνιση πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτήν την έκθεση.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΛΙΒΥΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 2007-2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ (2007-2013)
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Διεθνής Αμνηστία Ιούλιος 2014

Μετανάστες προσπαθούν να επιβιβαστούν σε σκάφος της
ελληνικής ακτοφυλακής που σταμάτησε τη βάρκα τους στη
διάρκεια νυχτερινής περιπολίας, 2009.
Από το 2012, η Διεθνής Αμνηστία έχει μιλήσει με αρκετούς
ανθρώπους που είπαν ότι το Λιμενικό ρυμούλκησε τις βάρκες
τους ή έκανε κύκλους γύρω τους με τρόπο που τις έθεσε σε
κίνδυνο ανατροπής. Μερικοί είπαν ότι προκάλεσε εσκεμμένες
φθορές στις βάρκες τους. Άλλοι ανέφεραν ότι Έλληνες λιμενικοί
τους ρυμούλκησαν προς τα τουρκικά ύδατα και στη συνέχεια
τους εγκατέλειψαν στη θάλασσα σε μη αξιόπλοα σκάφη.

© Giorgos Moutafis
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© REUTERS/Ismail Zitouny

επάνω: Μια ομάδα παράτυπων μεταναστών που
κατευθύνονταν προς την Ευρώπη περιμένει αφού
τέθηκε υπό κράτηση από Λίβυους ακτοφύλακες στη
Ζαουία, δυτικά της Τρίπολης, Λιβύη, Μάιος 2014.
αριστερά: Οικογένεια Σύρων προσφύγων από το
Χαλέπι βρίσκει καταφύγιο μια βροχερή ημέρα στην
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Μάρτιος 2014.

© BULENT KILIC/AFP/Getty Images

Υπήρχαν περισσότεροι από 900.000 Σύροι στην
Τουρκία τον Απρίλιο του 2014. Από αυτούς,
μόνο 220.000 ζούσαν σε κυβερνητικούς
καταυλισμούς. Όσοι μένουν έξω από τους
καταυλισμούς διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο
εξαθλίωσης, εκμετάλλευσης και έλλειψης στέγης.
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δεξιά: Δεκάδες Σύροι κοιμούνται έξω από το Κέντρο
Προσωρινής Διαμονής Μεταναστών στη Μελίγια,
ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική που συνορεύει
με το Μαρόκο, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες
στο Κέντρο, Απρίλιος 2014.

© Laura Tárraga Garrido/NurPhoto/Corbis

κάτω: Αφγανοί αιτούντες άσυλο πραγματοποιούν
ειρηνική διαμαρτυρία μπροστά στο γραφείο της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
στην πρωτεύουσα της Τουρκίας Άγκυρα, Μάιος 2014.
Οι πρόσφυγες στην Τουρκία που προέρχονται από
χώρες που δεν μετέχουν στο Συμβούλιο της
Ευρώπης μπορούν μόνο να αποκτήσουν καθεστώς
που τους επιτρέπει να παραμείνουν στην Τουρκία
σε προσωρινή βάση. Αυτό τους παρέχει
περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες
ή σε νομότυπη απασχόληση. Το αποτέλεσμα
είναι ότι οι περισσότεροι βρίσκονται σε
κατάσταση εξαθλίωσης.

© Photo by Halil Sagirkaya/Anadolu Agency/Getty Images
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© Amnesty International (φωτογραφία: Dario Sarmadi)

επάνω: Δράση στο πλαίσιο της εκστρατείας SOS
Ευρώπη που διοργάνωσε η Διεθνής Αμνηστία για
την υποστήριξη των δικαιωμάτων των
μεταναστών και των προσφύγων,
Λαμπεντούσα, Ιταλία, Ιούλιος 2012.
αριστερά: Εκδήλωση flashmob του Ιταλικού
Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας που καλεί την
Ευρώπη να σεβαστεί και να προστατεύσει τα
δικαιώματα των μεταναστών, Μπάρι, Ιταλία,
Απρίλιος 2014.

© Simone Muscogiuri
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Τα κράτη είναι υποχρεωμένα να δίνουν στους ανθρώπους στο έδαφός τους ή υπό τη
δικαιοδοσία τους την ευκαιρία να ζητήσουν άσυλο και να αμφισβητήσουν τη μεταγωγή τους
σε άλλο κράτος. Οι συνοπτικές απελάσεις –όπως εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στις 6
Φεβρουαρίου στη Θέουτα– αποτελούν παραβίαση του διεθνούς και του περιφερειακού
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
«Όταν βυθίστηκε η βάρκα, δεν έβρισκα τους φίλους μου. Ρωτούσα: πού είναι; Έπειτα βρήκα
τον Ομάρ, αλλά ένας άλλος φίλος μου ήταν άφαντος. Προσπάθησα να βοηθήσω τους
άλλους, αλλά δεν μπορούσα. Ο Ομάρ κι εγώ βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον, αλλά ήταν
δύσκολο να κολυμπάμε τόσες ώρες. Στο νερό, όλοι έψαχναν συγγενείς και φίλους.»
Ο Μοχάμετ, 21 ετών, Σύρος πρόσφυγας, περιγράφει στη Διεθνή Αμνηστία τον Μάιο του
2014 τη δραματική εμπειρία που πέρασε στις 11 Οκτωβρίου 2013, όταν το σκάφος στο
οποίο επέβαινε με περίπου 400 άλλους ανθρώπους βυθίστηκε 70 μίλια ανοιχτά της
Λαμπεντούσα, ενός ιταλικού νησιού στη Μεσόγειο.

Τα τελευταία χρόνια, διάφορα περιστατικά στα οποία έχασαν τη ζωή τους
άνθρωποι που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη από τη
θάλασσα, έχουν επισημάνει τα κενά στον ισχύοντα κανονισμό για την
έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα. Διαφορετικές ερμηνείες καίριων
εννοιών, όπως «ασφαλές σημείο», όπου πρέπει να αποβιβάζονται οι
άνθρωποι, και «κίνδυνος στη θάλασσα», που πρέπει να ενεργοποιεί την
υποχρέωση προσφοράς βοήθειας σε ένα σκάφος, ενδέχεται να έχουν
συμβάλει σε καθυστερήσεις σε επιχειρήσεις διάσωσης.

ΜΙΑ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο ναυάγια έξω από τις ακτές της
Λαμπεντούσα, ενός ιταλικού νησιού στη Μεσόγειο, μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες τον
Οκτώβριο του 2013. Σε δύο διαδοχικά ναυάγια στις 11 και 12 Μαΐου 2104, τουλάχιστον 50
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας και εκατοντάδες άλλοι αγνοούνται
και υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκροί.
Από τον Αύγουστο του 2012 τουλάχιστον 210 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, οι
περισσότεροι από τους οποίους διέφευγαν από τη σύρραξη στη Συρία και το Αφγανιστάν,
έχασαν τη ζωή τους ή αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι και ενδεχομένως νεκροί στο Αιγαίο
μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.78

Οποιαδήποτε έλλειψη σαφήνειας σε κανόνες που σχετίζονται με την έρευνα
και τη διάσωση στη θάλασσα θέτει σε κίνδυνο ζωές. Σε μια καλά
τεκμηριωμένη περίπτωση το 2011, ένα σκάφος που μετέφερε 72
ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη, αφέθηκε έρμαιο των κυμάτων
επί δύο εβδομάδες στη Μεσόγειο παρ’ όλο που είχε ζητήσει βοήθεια και οι
επιβάτες του είχαν επανειλημμένες επικοινωνίες με άλλα σκάφη. Όταν το
σκάφος παρασύρθηκε πίσω στη Λιβύη, υπήρχαν μόλις εννέα επιζώντες σε
αυτό.79
Τα τραγικά περιστατικά του Οκτωβρίου 2013 έξω από τις ακτές της
Λαμπεντούσα στην Ιταλία, που συνολικά στοίχισαν περισσότερες από 400
ζωές, προκάλεσαν συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση των υπαρχόντων
μηχανισμών προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε
περιστατικά στη θάλασσα και να προλαβαίνουν θανάτους. Ωστόσο, αυτό
δεν μεταφράστηκε σε απτά μέτρα. Παρά τη δημιουργία ειδικής ομάδας,80 τα
κράτη-μέλη –με εξαίρεση την Ιταλία– παρέλειψαν να προβούν σε σαφείς
και αποφασιστικές ενέργειες σε αυτόν τον τομέα. Ζωές εξακολουθούν να
χάνονται στα νερά που περιβάλλουν την ΕΕ.
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Η «Επιχείρηση Mare Nostrum» (OMN) της Ιταλίας, που περιγράφεται από
το ιταλικό ναυτικό ως στρατιωτική και ανθρωπιστική επιχείρηση που έχει
στόχο να «περιφρουρήσει τη ζωή στη θάλασσα και να καταπολεμήσει την
εμπορία ανθρώπων», έχει διασώσει περισσότερους από 40.000
ανθρώπους από την έναρξή της στις 18 Οκτωβρίου 2013 ως απόκριση στα
περιστατικά του Οκτωβρίου 2013.81 Η Ιταλία αναφέρεται ότι δαπανά €9
εκατομμύρια κάθε μήνα για την επιχείρηση,82 η οποία στελεχώνεται από
920 άτομα. Η Σλοβενία είναι μέχρι στιγμής η μόνη χώρα που έχει συμβάλει
στην ιταλική επιχείρηση και στις 8 Ιουνίου 2014 υπήρξαν αναφορές ότι ένα
σκάφος των Ενόπλων Δυνάμεων της Μάλτας βοήθησε το ιταλικό ναυτικό
κατά τη διάρκεια επιχείρησης της OMN που οδήγησε στη διάσωση
περισσότερων από 5.000 ανθρώπων μέσα σε λίγες ημέρες.83
Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Διεθνής Αμνηστία
καλωσόρισαν τις ενισχυμένες προσπάθειες που καταβάλλει η Ιταλία για να
σώσει ζωές στη θάλασσα.84 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Ιταλία θεωρεί ότι
όλα τα σκάφη των προσφύγων και των μεταναστών βρίσκονται σε κίνδυνο
και χρειάζονται βοήθεια επειδή δεν είναι αξιόπλοα και είναι υπερπλήρη.
Αυτό διασφάλισε ότι δεν αναφέρθηκε απώλεια ζωών στη θάλασσα στην
περιοχή όπου περιπολούσε η OMN από την αρχή της επιχείρησης μέχρι τις
12 Μαΐου 2014, όταν ένα σκάφος βυθίστηκε στα ανοιχτά της Λαμπεντούσα
(206 άνθρωποι διασώθηκαν, 17 πτώματα ανασύρθηκαν και περίπου 200
άνθρωποι αναφέρεται ότι αγνοούνται στη θάλασσα, σύμφωνα με
επιζώντες). Αυτή η πιο πρόσφατη τραγωδία δείχνει ότι η OMN δεν μπορεί
από μόνη της να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσφύγων και των
μεταναστών.
Οι προσπάθειες της Ιταλίας καταδεικνύουν ότι είναι δυνατόν να
διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες με την ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
Εντούτοις, οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο δεν
μπορούν να ενισχυθούν επαρκώς εντός αν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ
συμβάλουν από κοινού σε τέτοιες προσπάθειες. Παρόμοιες δραστηριότητες
έρευνας και διάσωσης χρειάζονται απεγνωσμένα και στο Αιγαίο.
Επιπλέον των αυξημένων δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης, υπάρχει
επείγουσα ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια για το ζήτημα της αποβίβασης
και τις ευθύνες των κρατών-μελών μετά την αποβίβαση για την
διεκπεραίωση των ατόμων που υποβάλλουν αίτημα για διεθνή προστασία
και για την αντιμετώπιση άλλων αναγκών, έτσι ώστε να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο τα κράτη να χάσουν το κίνητρο για να πραγματοποιούν
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Επιπλέον, οι νόμοι που τιμωρούν τη
διευκόλυνση της μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, διέλευσης και παραμονής
πρέπει να επανεξεταστούν καθώς υπονομεύουν τις προσπάθειες
διάσωσης επειδή ο φόβος ποινικής δίωξης αποτρέπει τα ιδιωτικά σκάφη
από το να διασώσουν ανθρώπους που κινδυνεύουν.

Index: EUR 05/001/2014

Διεθνής Αμνηστία Ιούλιος 2014

28 ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗ

Παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεταναστών και Προσφύγων στα Σύνορα της Ευρώπης

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
Ως αποτέλεσμα της αυξημένης αστυνόμευσης των συνόρων της ΕΕ μέσω
της τοποθέτησης μεγαλύτερου αριθμού αστυνομικών, εξοπλισμού
επιτήρησης υψηλής τεχνολογίας και άλλων τεχνολογικών μέσων και της
χρήσης απελάσεων (τόσο μέσω απωθήσεων χωρίς καμία δέουσα
διαδικασία όσο και μέσω τυπικών διαδικασιών που έχουν δημιουργηθεί με
βάση τις συμφωνίες επανεισδοχής), πολλοί άνθρωποι που αποδύονται σε
ταξίδια για να βρουν ασφάλεια και καλύτερη ζωή στην Ευρώπη καταλήγουν
παγιδευμένοι σε χώρες στις παρυφές της ΕΕ.
Δεν υπάρχει δρόμος προς τα εμπρός για είσοδο στην Ευρώπη και υπάρχει
ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια για όσους θέλουν να επιστρέψουν. Οι
πρόσφυγες είναι παγιδευμένοι επειδή η επιστροφή στη χώρα προέλευσής
τους θα σημάνει διωγμό, βασανιστήρια, ακόμη και θάνατο. Οι μετανάστες
είναι παγιδευμένοι επειδή πολλοί δεν διαθέτουν τα μέσα ή τα έγγραφα για
να ακολουθήσουν την αντίστροφη διαδρομή και να επιστρέψουν στις χώρες
τους.
Πολλές χώρες γειτονικές της ΕΕ όπως η Λιβύη, το Μαρόκο και η Ουκρανία
δεν έχουν συστήματα ασύλου που να λειτουργούν. Με ελάχιστες ευκαιρίες
νόμιμης απασχόλησης, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες χωρίς χαρτιά στη
Λιβύη, το Μαρόκο και την Τουρκία αντιμετωπίζουν εξαθλίωση ή/και εργασία
κάτω από συνθήκες εξαιρετικής εκμετάλλευσης. Σωματικές επιθέσεις
εναντίον μεταναστών από τους αστυνομικούς είναι γνωστό ότι συμβαίνουν
στο Μαρόκο. Στη Λιβύη, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, μεταξύ αυτών και
τα ασυνόδευτα παιδιά, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυθαίρετης και επ’
αόριστον κράτησης σε υπερπλήρεις χώρους κράτησης τους οποίους
διευθύνουν τόσο το κράτος όσο και πολιτοφυλακές. Πολλοί αναφέρουν
ξυλοδαρμούς, μαστιγώσεις και άλλες μορφές βασανιστηρίων ή
κακομεταχείρισης. Οι μετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες δεν
γλιτώνουν την κακοποίηση. Επιπλέον των ξυλοδαρμών, σε μερικές
περιπτώσεις έχουν επίσης αναφέρει οχληρές σωματικές έρευνες με
αφαίρεση του ρουχισμού από άνδρες φρουρούς. Σύριες στη Λιβύη, από τις
οποίες πήρε συνεντεύξεις η Διεθνής Αμνηστία τον Νοέμβριο του 2013,
είπαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι «σπάνια βγαίνουν από τα σπίτια τους αφού
νυχτώσει από τον φόβο των απαγωγών, των παρενοχλήσεων και της
γενικής αίσθησης ανασφάλειας.»85
Πρόσφυγες, μετανάστες και τοπικές ΜΚΟ στην Τουρκία είπαν στη Διεθνή
Αμνηστία ότι πολλοί από τους ανθρώπους που απωθούνται πίσω στην
Τουρκία από την Ελλάδα ή τη Βουλγαρία τίθενται υπό κράτηση, αν μερικοί
κατόρθωσαν να μην γίνουν αντιληπτοί.86 Σχεδόν όλοι όσοι συνελήφθησαν
από τις τουρκικές συνοριακές αρχές ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους
με τη βουλγαρική συνοριακή αστυνομία πιστεύεται ότι κρατήθηκαν για
διάφορα χρονικά διαστήματα. Παρά τις ορισμένες θετικές νομικές
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, ιδίως τον Νόμο περί Αλλοδαπών και
Διεθνούς Προστασίας του 2013, η πρόσβαση κρατουμένων σε διαδικασίες
ασύλου εξακολουθεί να είναι προβληματική.87 Στην έκθεση προόδου της
του 2013 για την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωνε ότι «[η]
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μεταχείριση των προσφύγων/μεταναστών κρατουμένων στα κέντρα
κράτησης χρειάζεται να βελτιωθεί.»88 Οι χώροι κράτησης για τους
παράτυπους μετανάστες, γνωστοί ως «κέντρα απομάκρυνσης», δεν έχουν
ανεξάρτητη επίβλεψη.89 Οι ΜΚΟ δεν έχουν πρόσβαση στους χώρους
κράτησης και η δωρεάν νομική βοήθεια είναι πολύ περιορισμένη.90 Οι
ανάγκες διεθνούς προστασίας μπορεί να περάσουν απαρατήρητες και
μερικές φορές να αγνοηθούν.91 Ως αποτέλεσμα, όσοι κρατούμενοι σε
κέντρα απομάκρυνσης έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας διατρέχουν τον
κίνδυνο να σταλούν πίσω σε χώρες διέλευσης ή χώρες προέλευσης όπου
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διωγμό ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.92
Είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς κατά πόσον ο Νόμος περί Αλλοδαπών
και Διεθνούς Προστασίας της Τουρκίας, που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο
του 2014, θα οδηγήσει σε πραγματικές βελτιώσεις στη μεταχείριση των
μεταναστών και των προσφύγων. Μάλιστα, τοπικές ΜΚΟ που μίλησαν με
τη Διεθνή Αμνηστία τον Ιούνιο του 2014 πιστεύουν ότι μπορεί να
χρειαστούν μερικά χρόνια για να λειτουργήσει πλήρως η νεοϊδρυθείσα
Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευσης. Μη Σύροι πρόσφυγες και
μετανάστες, που είπαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι είχαν απωθηθεί από την
Ελλάδα και τη Βουλγαρία πίσω στην Τουρκία, είπαν ότι είχαν κρατηθεί στην
Τουρκία για διαστήματα που κυμάνθηκαν από μερικές ημέρες μέχρι τρεις
μήνες σε κέντρα απομάκρυνσης στο Αϊντίν [Αϊδίνιο], το Αϊβατζίκ, το Εντιρνέ
[Αδριανούπολη], το Ιζμίρ [Σμύρνη] και τη Μούγλα. Όσοι είχαν κρατηθεί στην
Τουρκία μέχρι και τις αρχές Μαρτίου 2014 υποστήριξαν ότι η πρόσβαση
στην Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στις διαδικασίες ασύλου
δεν είναι εγγυημένη. Δύο κρατούμενοι ισχυρίστηκαν ότι ξυλοκοπήθηκαν
από τους αστυνομικούς που φρουρούσαν τον Κέντρο Απομάκρυνσης
Εντιρνέ και ένας είπε ότι κρατήθηκε σε απομόνωση ως τιμωρία επί δύο
εβδομάδες χωρίς να του επιτραπεί να βγει παρά μόνο για να
χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.93
Στην Τουρκία, οι πρόσφυγες από χώρες που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο
της Ευρώπης μπορούν να αποκτήσουν μόνο καθεστώς «πρόσφυγα υπό
όρους», ακόμη και αν πληρούν τον ορισμό του πρόσφυγα σύμφωνα με τη
Σύμβαση του 1951 του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.94 Το καθεστώς
πρόσφυγα υπό όρους τους επιτρέπει να παραμείνουν στην Τουρκία σε
προσωρινή βάση μέχρις ότου μπορέσουν να βρουν άλλη χώρα για
μετεγκατάσταση με τη βοήθεια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ενταχθούν
επειδή έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες ή σε
νόμιμη απασχόληση.95 Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι ζουν σε συνθήκες
εξαθλίωσης ή/και εργάζονται παράνομα σε συνθήκες εκμετάλλευσης.96
Ο Νόμος περί Αλλοδαπών και Διεθνούς Προστασίας δεν βελτιώνει την
πρόσβαση στην απασχόληση για τους πρόσφυγες από μη ευρωπαϊκές
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χώρες – μια ομάδα που αποτελεί τη συντριπτική πλειονότητα εκείνων που
έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας στην Τουρκία. Σύμφωνα με την
Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Τουρκία έλαβε 44.800 νέες
αιτήσεις ασύλου το 2013: όλοι οι αιτούντες άσυλο προέρχονταν από μη
ευρωπαϊκές χώρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έκαναν αίτηση για
διεθνή προστασία προέρχονταν από χώρες σπαρασσόμενες από πόλεμο ή
με κάκιστες επιδόσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Αφγανιστάν, το
Ιράκ, το Ιράν και η Σομαλία.97 Ακόμη και αν σε αυτούς τους αιτούντες
χορηγηθεί καθεστώς «πρόσφυγα υπό όρους», μπορούν να κάνουν αίτηση
για άδεια εργασίας μόνο έξη μήνες μετά την υποβολή της αίτησής τους98 και
οι γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και δαπάνες που συνοδεύουν την
απόκτηση άδειας εργασίας είναι απαγορευτικές.99 Κατά συνέπεια, ελάχιστοι
αιτούντες έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν άδειες εργασίας στην Τουρκία.
Σύμφωνα με την Έκθεση Προόδου του 2013 για την Τουρκία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «[τ]α άτομα που ενεπλάκησαν σε διαδικασίες
ασύλου αντιμετώπισαν προβλήματα με την πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη,
εργασία, υγειονομικές υπηρεσίες, παιδεία και υποστήριξη ένταξης.»100
Επί 53 ημέρες από τις 13 Απριλίου μέχρι τις 4 Ιουνίου 2014, πρόσφυγες από το Αφγανιστάν
έστησαν μια κατασκήνωση μπροστά από το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα, για να διαμαρτυρηθούν
ειρηνικά κατά της κατάστασής τους στην Τουρκία.101 Ως πρόσφυγες των οποίων η χώρα
προέλευσης δεν είναι μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν έχουν τη δυνατότητα να
μείνουν στην Τουρκία μακροπρόθεσμα. Εντούτοις, η Ύπατη Αρμοστεία έχει αναστείλει τις
υποθέσεις τους, αφήνοντάς τους χωρίς ελπίδα να μετεγκατασταθούν αλλού.102
Τα παράπονά τους περιλαμβάνουν έλλειψη ευκαιριών νόμιμης απασχόλησης και δυσκολίες
στην πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και παιδεία.103 Σύμφωνα με μια πλατφόρμα έξη
κορυφαίων μη κυβερνητικών οργανώσεων που συνηγορούν υπέρ των δικαιωμάτων των
προσφύγων στην Τουρκία, υπάρχει αυξανόμενος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας σε αυτήν
την κοινότητα ως αποτέλεσμα της ψυχολογικής πίεσης που τους ασκεί η αβεβαιότητα της
κατάστασής τους.104 Στις 2 Μαΐου 2014, 12 από τους διαδηλωτές –10 άνδρες και δύο
γυναίκες– αναφέρεται ότι έραψαν τα στόματά τους και αρνήθηκαν να φάνε ή να πιουν για να
προσελκύσουν προσοχή στα δεινά τους.105

Επιπλέον εκείνων που είναι καταγεγραμμένοι ως μεμονωμένοι αιτούντες
άσυλο, υπήρχαν περισσότεροι από 900.000 Σύροι στην Τουρκία τον
Απρίλιο του 2014, σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή της Προεδρίας
Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων του Γραφείου του
Τούρκου Πρωθυπουργού (AFAD).106 Στις 3 Ιουνίου 2014, ο αριθμός των
Σύρων που έχουν καταγραφεί ή έχουν ραντεβού καταγραφής με τις
τουρκικές αρχές ήταν πάνω από 765.000, μόνο 200.000 από τους οποίους
ζούσαν σε κυβερνητικούς καταυλισμούς.107 Όσοι ζουν έξω από τους
καταυλισμούς διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο εξαθλίωσης, εκμετάλλευσης και
έλλειψης στέγης.108
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Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων του Γραφείου του
Τούρκου Πρωθυπουργού (AFAD) ανέφερε ότι η Τουρκία είχε δαπανήσει 2,5 δισεκατομμύρια
δολάρια από την έναρξη της κρίσης στη Συρία μέχρι τον Απρίλιο του 2014 για τη φιλοξενία
Σύρων προσφύγων. Η συνεισφορά που έλαβε η Τουρκία από τη διεθνή κοινότητα σε αυτό
το διάστημα ήταν μόλις 200 εκατομμύρια δολάρια.109

Οι απωθήσεις ανθρώπων από μια χώρα σε άλλη είναι πάντοτε παράνομες.
Επομένως η Βουλγαρία και η Ελλάδα αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις τους
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και με
το δίκαιο της ΕΕ όταν απωθούν στην Τουρκία μετανάστες και πρόσφυγες.
Ωστόσο, άλλες διευθετήσεις σχετικές με τη μετανάστευση, τις οποίες έχουν
συνάψει με την Τουρκία η ΕΕ και κράτη-μέλη, όπως είναι η συμφωνία
επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας και η συνεργασία της Βουλγαρίας με την
Τουρκία (βλ. πλαίσιο με τίτλο «Η Eurosur στη Βουλγαρία» στη σελίδα 20),
ενέχουν τον κίνδυνο να παγιδεύσουν τους πρόσφυγες σε μια χώρα όπου οι
συνθήκες υποδοχής είναι ανεπαρκείς, οι αιτούντες άσυλο εξαθλιωμένοι και
όσοι κρατούνται αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόσβαση στις
διαδικασίες ασύλου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ
ΕΕ
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στα σύνορα της ΕΕ διαπιστώνουν ότι τα δικαιώματά
τους, με βάση διεθνή και περιφερειακά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
παραβιάζονται.110 Σε αυτά περιλαμβάνονται:
Δικαίωμα στη ζωή
ΟΔΔΑ Άρθρο 3, ΕΣΔΑ Άρθρο 2, Χάρτης Άρθρο 2, ICCPR Άρθρο 6

Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου (απαγόρευση της αυθαίρετης
κράτησης)
ΕΣΔΑ Άρθρο 5, Χάρτης Άρθρο 6, ΟΔΔΑ Άρθρο 9, ICCPR Άρθρο 9

Απαγόρευση των βασανιστηρίων ή της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης
ή τιμωρίας
ΟΔΔΑ Άρθρο 5, ΕΣΔΑ Άρθρο 3, Χάρτης Άρθρο 4, ICCPR Άρθρο 7, CAT Άρθρο 2

Δικαίωμα να εγκαταλείψει κανείς οποιαδήποτε χώρα, περιλαμβανομένης της δικής του
ΟΔΔΑ Άρθρο 13(2), ICCPR Άρθρο 12

Δικαίωμα να αναζητήσει κανείς και να απολαύσει άσυλο από διωγμό
ΟΔΔΑ Άρθρο 14, Χάρτης Άρθρο 18

Δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο
ΕΣΔΑ Άρθρο 13, Χάρτης Άρθρο 47

Απαγόρευση της συλλογικής απέλασης
ΕΣΔΑ Πρωτόκολλο 4 Άρθρο 4, Χάρτης Άρθρο 19(1)

Κανείς δεν μπορεί να απομακρύνεται, να απελαύνεται ή να εκδίδεται σε Κράτος όπου
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι θα υποβληθεί στην θανατική ποινή, σε βασανιστήρια ή άλλες
μορφές σκληρής ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (αρχή της μη επαναπροώθησης)
Χάρτης Άρθρο 19(2), Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες Άρθρο 33, CAT Άρθρο 3, εθιμικό διεθνές δίκαιο
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Τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν θα επιβάλουν ποινές, λόγω της παράνομης εισόδου ή
παρουσίας τους
Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες Άρθρο 31

Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν παιδιά […] τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού θα
αποτελούν πρωταρχικό μέλημα
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Άρθρο 3
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Η ΕΕ χρηματοδοτεί τη μεταναστευτική πολιτική της με δισεκατομμύρια
ευρώ. Η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής ως προς την ανακοπή
της ροής παράτυπων μεταναστών και προσφύγων είναι, στην καλύτερη
περίπτωση, αμφισβητήσιμη. Ωστόσο, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και
δυστυχία είναι ανυπολόγιστο και καταβάλλεται από μερικούς από τους πιο
ευάλωτους ανθρώπους στον κόσμο. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ παραβιάζουν
τις διεθνείς και περιφερειακές υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ενώ η ίδια η ΕΕ φαίνεται να έχει εγκαταλείψει τις ιδρυτικές
αρχές και αξίες της αποστρέφοντας το βλέμμα από τις παραβιάσεις στα
σύνορά της.
Μετά τα ναυάγια του Οκτωβρίου 2013 στη Λαμπεντούσα, στα οποία
έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 400 άνθρωποι, οι ηγέτες της ΕΕ
εξέφρασαν τη λύπη και την αλληλεγγύη τους και ζήτησαν μέτρα για να
αποτραπούν τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμία
ένδειξη της σταθερής πολιτικής βούλησης να μετατραπούν αυτές οι
ευγενείς εκκλήσεις σε πρακτικά μέτρα που να επιφέρουν πραγματική
βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών που
πορεύονται προς την Ευρώπη και να σταματήσουν οι παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της ΕΕ.
Αντιθέτως, η εστίαση εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις στην Ευρώπη
παραμένει στον αποκλεισμό: ανέγερση ψηλότερων φραχτών, εγκατάσταση
περισσότερου εξοπλισμού επιτήρησης και αυξημένη αστυνόμευση στα
σύνορα. Αυτό αναγκάζει τους ανθρώπους να ακολουθούν ολοένα πιο
επικίνδυνες διαδρομές. Πρόσφατη έκθεση της Frontex, της υπηρεσίας της
ΕΕ για τα σύνορα, επισήμανε τους αυξανόμενους αριθμούς παράτυπων
διασχίσεων με βάρκες. Μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2014, περισσότεροι
από 170 άνδρες, γυναίκες και παιδιά έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο και
το Αιγαίο. Εκατοντάδες άλλοι αγνοούνται, πιθανώς νεκροί.111 Πολλοί από
εκείνους που χάθηκαν διέφευγαν σαφέστατα από βία και διωγμούς, καθώς
σχεδόν το 60% όσων διέσχισαν τη Μεσόγειο παράτυπα το 2013 ήταν από
τη Συρία, την Ερυθραία και τη Σομαλία.112
Αυτοί οι θάνατοι δεν είναι αναπόφευκτοι. Αυτή η έκθεση περιέγραψε
λεπτομερώς ορισμένες από τις αμεσότερες αιτίες αυτών των τραγωδιών,
αιτίες που έγκεινται στις πολιτικές και πρακτικές που έχουν υιοθετήσει τα
όργανα της ΕΕ και τα κράτη-μέλη. Αυτές πρέπει και μπορούν να
μεταρρυθμιστούν. Οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο
και το Αιγαίο μπορούν να ενισχυθούν μέσω κοινής προσπάθειας με τη
συμμετοχή όλων των κρατών-μελών της ΕΕ. Τα κράτη-μέλη πρέπει επίσης
να εξετάσουν γιατί οι άνθρωποι διακινδυνεύουν καν τη ζωή τους σε μη
αξιόπλοες βάρκες, πάνω απ’ όλα ανοίγοντας ασφαλείς και νόμιμους
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τρόπους για να έρχονται οι πρόσφυγες στην Ευρώπη. Η ΕΕ πρέπει να
σταματήσει να υπαναθέτει τον έλεγχο της μετανάστευσης σε γειτονικές
χώρες που δεν εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Και
όλες οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να είναι ανοιχτές σε
αποτελεσματική, ανεξάρτητη και αμερόληπτη επίβλεψη των μέτρων που
υιοθετούνται και των επιπτώσεών τους στα ανθρώπινα δικαιώματα των
προσφύγων και των μεταναστών.113
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Προς τη Βουλγαρία και την Ελλάδα








Να σταματήσουν αμέσως την παράνομη απώθηση μεταναστών
και προσφύγων στην Τουρκία
Να διενεργήσουν έγκαιρες, αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και
αμερόληπτες έρευνες όλων των καταγγελιών για απωθήσεις και
κακομεταχείριση στα σύνορά τους με την Τουρκία με την
προοπτική να εξαλείψουν αυτές τις πρακτικές
Να διασφαλίσουν ότι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες
που έχουν υποστεί επιχειρήσεις απώθησης ή κακομεταχείρισης
από όργανα επιβολής του νόμου χορηγείται προσωρινό νομικό
καθεστώς, εκτός αν υπάρχει διαθέσιμο ευνοϊκότερο, ώστε να
τους επιτρέψουν να δώσουν συνέχεια στις καταγγελίες τους και
να επιδιώξουν αποκατάσταση για τη βλάβη που έχουν υποστεί
Να δημοσιοποιήσουν όλες τις σχετιζόμενες με τη μετανάστευση
συμφωνίες συνεργασίας με την Τουρκία
Να μην στέλνουν μετανάστες ή αιτούντες άσυλο στην Τουρκία
μέσω διμερών συμφωνιών επανεισδοχής ή άλλων διμερών
διευθετήσεων μέχρις ότου η Τουρκία επιδείξει στην πράξη ότι τα
δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων γίνονται
πλήρως σεβαστά, προστατεύονται και εκπληρώνονται

Προς την Τουρκία






Να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο –
περιλαμβανομένων ατόμων που κρατούνται σε κέντρα
απομάκρυνσης– έχουν πρόσβαση σε δίκαιες διαδικασίες
ασύλου
Να διασφαλίσει ότι κανένας άνθρωπος με ανάγκες διεθνούς
προστασίας δεν μεταβιβάζεται σε μια χώρα όπου ενδέχεται να
αντιμετωπίσει διωγμό ή άλλη σοβαρή βλάβη
Να επιτρέψει την ανεξάρτητη επίβλεψη όλων των
εγκαταστάσεων όπου κρατούνται μετανάστες, πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο
Να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο
(«αιτούντες για διεθνή προστασία») ιδίως επιτρέποντας την
πρόσβαση σε ευκαιρίες νόμιμης απασχόλησης
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ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση:







Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότησή της για
οποιαδήποτε προγράμματα για τον έλεγχο της μετανάστευσης ή
των συνόρων σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες δεν
ενθαρρύνει ούτε συμβάλλει σε παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, και ότι μηχανισμοί παρακολούθησης εκτιμούν
πλήρως τους πιθανούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα
πριν τη χορήγηση τέτοιας χρηματοδότησης
Η ΕΕ πρέπει να δημοσιοποιήσει τα εθνικά προγράμματα, τα
οποία διατυπώνουν τη βάση με την οποία κατανέμεται η
χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη, καθώς και τις εκθέσεις
προόδου για το πώς τα κράτη-μέλη της ΕΕ κάνουν χρήση της
χρηματοδότησης της ΕΕ.
Η ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει στη χρηματοδότησή της κονδύλι
που να επαρκεί για να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των
συνόρων συμμορφώνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ
άλλων για τους σκοπούς της επαρκούς επίβλεψης,
επανεξέτασης και εκπαίδευσης.

Προς τα μεμονωμένα κράτη-μέλη:







Τα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε
προγράμματα για τον έλεγχο της μετανάστευσης ή των
συνόρων σε τρίτες χώρες, στη χρηματοδότηση των οποίων
συμβάλλουν, δεν ενθαρρύνουν ούτε συμβάλλουν σε
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι μηχανισμοί
παρακολούθησης εκτιμούν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους
για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν τη χορήγηση τέτοιας
χρηματοδότησης.
Τα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι ανεξάρτητες μη
κυβερνητικές οργανώσεις που συνηγορούν υπέρ των
δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων συμμετέχουν στην προετοιμασία, την εφαρμογή,
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εθνικών
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και το Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας (ISF).
Στη χρήση των σχετικών κονδυλίων της ΕΕ, τα κράτη-μέλη
πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα την εφαρμογή σημαντικών
προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας για τους
πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, μεταξύ
άλλων για σκοπούς επαρκούς παρακολούθησης, επανεξέτασης
και εκπαίδευσης.
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη













Η ΕΕ, οι υπηρεσίες και τα κράτη-μέλη της πρέπει να
διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών
έχουν κεντρική θέση στη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή
οποιασδήποτε συμφωνίας συνεργασίας για τη μετανάστευση με
κράτη εκτός ΕΕ, περιλαμβανομένων συμφωνιών επανεισδοχής,
τεχνικής συνεργασίας με αστυνομικούς, συνοροφύλακες ή
ακτοφύλακες, ή άλλα οιονεί νομικά όργανα όπως οι
κοινοπραξίες κινητικότητας.
Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι
συμφωνίες τους για τον έλεγχο της μετανάστευσης σέβονται
πλήρως το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους
πρόσφυγες, καθώς και το δίκαιο της θάλασσας, και
περιλαμβάνουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μηχανισμούς εφαρμογής, οι οποίοι
να τις ενσωματώνουν.
Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν μεγαλύτερη
διαφάνεια στη διαπραγμάτευση συμφωνιών για τον έλεγχο της
μετανάστευσης, περιλαμβανομένων των συμφωνιών
επανεισδοχής. Κάθε συμφωνία που υπογράφεται πρέπει να
δημοσιεύεται.
Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εθνική
νομοθεσία / κανονισμοί / επιχειρησιακές οδηγίες που
εφαρμόζουν συμφωνίες επανεισδοχής διατυπώνουν
λεπτομερώς αποτελεσματικές ουσιαστικές και διαδικαστικές
εγγυήσεις, οι οποίες διασφαλίζουν τον σεβασμό για την αρχή
της μη επαναπροώθησης.
Οι θεσμοί, τα όργανα και οι υπηρεσίες της ΕΕ πρέπει να
εκτιμούν τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα της
σύναψης συνεργασίας με τρίτες χώρες για την επιδίωξη σκοπών
που σχετίζονται με τον έλεγχο της μετανάστευσης. Η Επιτροπή
πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς παρακολούθησης, που να
προβλέπουν τον δημόσιο έλεγχο της συνεργασίας με τρίτες
χώρες, μεταξύ άλλων μέσω δημόσιων εκθέσεων.
Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέπει να αναστείλουν την εφαρμογή ή
να αποφύγουν να υπογράψουν τυχόν συμφωνίες ελέγχου της
μετανάστευσης με κράτη, ή την παροχή οικονομικής ή άλλης
βοήθειας προς κράτη, εφ’ όσον προβλέπει την επιστροφή σε
αυτά ή αποσκοπεί να εμποδίσει την έξοδο υπηκόων τρίτων
χωρών από αυτά τα κράτη, όπου πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο
και μετανάστες διατρέχουν κίνδυνο παραβιάσεων ανθρωπίνων
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δικαιωμάτων ή/και δεν έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική
προστασία.
Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις εγγυήσεις
για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνέστησε η Επιτροπή στην
αξιολόγησή της του 2011 των συμφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ,
ιδίως τις συστάσεις της που αφορούν (α) τον αποκλεισμό
υπηκόων τρίτων χωρών από αυτές τις συμφωνίες, (β) τη
συμμετοχή διεθνών και μη κυβερνητικών οργανισμών στις
Μικτές Επιτροπές Επανεισδοχής, και (γ) τη συμπερίληψη
ρητρών αναστολής στην περίπτωση επίμονων και σοβαρών
κινδύνων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
προσώπων που γίνονται εκ νέου δεκτά.

ΓΙΑ ΤΗ FRONTEX











Η Frontex πρέπει να ενσωματώσει κριτήρια και παράγοντες
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συλλογή και την ανάλυση
δεδομένων και όταν συντάσσει αναφορές για κινδύνους, και να
εκτιμά τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα όταν προτείνει,
προετοιμάζει και αξιολογεί επιχειρήσεις.
Η Frontex πρέπει να ενισχύσει τον μηχανισμό της για την αναφορά
και την παρακολούθηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που αναφέρονται από κοινές επιχειρήσεις ή επιχειρησιακούς
χώρους όπου είναι παρούσα η Frontex. Συγκεκριμένα:
 Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να περιλαμβάνει πρωτόκολλα
για τον χειρισμό ατομικών καταγγελιών.
 Στην ετήσια έκθεσή της, η Frontex πρέπει να περιλαμβάνει
πληροφόρηση για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει μετά
από ισχυρισμούς για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που έρχονται στην αντίληψή της.
Η Frontex πρέπει να έχει επιχειρησιακή συνεργασία μόνο με τρίτες
χώρες που σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο,
των προσφύγων και των μεταναστών.
Η Frontex πρέπει να διασφαλίσει αποτελεσματική και διαφανή
επίβλεψη, από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εφαρμογής
των διευθετήσεων εργασίας της με τρίτες χώρες.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Frontex πρέπει να ενεργοποιήσει το
Άρθρο 3(1)α του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 1168/2011 και να αναστείλει
τα τμήματα των Κοινών Επιχειρήσεων Ποσειδών Χερσαία και
Θαλάσσια που σχετίζονται με την περιπολία των συνόρων της
Ελλάδας με την Τουρκία στην περιοχή του Έβρου και στο Αιγαίο.
Η Frontex πρέπει να δίνει επιμελώς συνέχεια στους ισχυρισμούς για
κακομεταχείριση και απωθήσεις που λαμβάνει από
προσκεκλημένους υπαλλήλους στην Ελλάδα ή από τρίτους όπως
μη κυβερνητικές οργανώσεις ή τα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να
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διασφαλίζει ότι διερευνώνται αποτελεσματικά και διαφανώς από τις
ελληνικές αρχές.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση







Η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει πλήρως τις πολιτικές διαχείρισης των
συνόρων ώστε να διασφαλίσει ότι μια προσέγγιση βασισμένη στα
ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκεται στο επίκεντρο των μέτρων που
σχετίζονται με τα σύνορα, περιλαμβανομένων όσων εφαρμόζονται
από Κράτη, είτε μονομερώς είτε με άλλα κράτη υπό την αιγίδα της
Frontex.
Τα νέα μέτρα επιτήρησης των συνόρων, όπως το Eurosur, τα οποία
θα επιτρέπουν ενισχυμένη ανίχνευση και αποτροπή της παράτυπης
εισόδου ως μέρος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων,
πρέπει επίσης να σέβονται τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Η ΕΕ πρέπει να προβλέψει ένα σύστημα για να αξιολογεί τακτικά τις
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα των μέτρων διαχείρισης των
συνόρων (περιλαμβανομένων του Eurosur και άλλων συστημάτων
ανταλλαγής πληροφοριών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ).

Προς τα μεμονωμένα κράτη-μέλη:







Τα κράτη πρέπει να σεβαστούν την αρχή της μη επαναπροώθησης
(non-refoulement) με το να μη μετάγουν κανέναν σε τόπο όπου
ενδέχεται να αντιμετωπίσει διωγμό ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή όπου διατρέχει κίνδυνο περαιτέρω
επαναπροώθησης.
Τα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όσοι έχουν ανάγκη διεθνούς
προστασίας γίνονται δεκτοί στο έδαφός τους:
 Η απόπειρα να διασχίσει κανείς ένα σύνορο ή η διάσχιση
ενός συνόρου παράτυπα (π.χ. ανάμεσα στα καθορισμένα
σημεία εισόδου, χωρίς έγγραφα, ή με πλαστά έγγραφα)
προκειμένου να αναζητήσει διεθνή προστασία δεν πρέπει να
τιμωρείται.
 Τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων πρέπει να διασφαλίζουν
ότι οι αιτούντες άσυλο και άλλοι με συγκεκριμένες ανάγκες
προστασίας αναγνωρίζονται και τους χορηγείται πρόσβαση
σε έδαφος όπου οι ανάγκες τους να μπορούν να εκτιμηθούν
σωστά και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα.
Τα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι όσοι βρίσκονται στη
δικαιοδοσία τους (είτε εξαιτίας της παρουσίας τους στο έδαφος του
κράτους, είτε εξαιτίας του ότι βρίσκονται υπό τον ουσιαστικό έλεγχο
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των οργάνων του κράτους) έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες
διαδικασίες για να επιδιώξουν διεθνή προστασία ή να εγείρουν
άλλες ανάγκες προστασίας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ
Προς τα μεμονωμένα κράτη-μέλη:




Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση και
τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης στη
Μεσόγειο και το Αιγαίο.
Τα κράτη πρέπει να σταματήσουν να τιμωρούν με οποιονδήποτε
τρόπο τους κυβερνήτες πλοίων επειδή βοηθούν ανθρώπους που
κινδυνεύουν στη θάλασσα και να συμφωνήσουν μέτρα για να
ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε οικονομική ζημία για τους ιδιώτες
κυβερνήτες πλοίων.

Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση:



Nα παράσχει χρηματοδότηση σε δραστηριότητες έρευνας και
διάσωσης στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.



Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει το κεκτημένο της ΕΕ για τη
διευκόλυνση της εισόδου και παραμονής χωρίς έγγραφα για να
λάβει υπόψη τη διεθνή ανθρωπιστική υποχρέωση να προσφέρει
βοήθεια σε κάθε τυχόν άτομο που κινδυνεύει στη θάλασσα, έτσι
ώστε να μην αποθαρρύνονται τα ιδιωτικά σκάφη από το να
προσφέρουν βοήθεια σε σκάφη που μεταφέρουν μετανάστες που
κινδυνεύουν.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Προς τα μεμονωμένα κράτη-μέλη:



Τα κράτη πρέπει να προσφέρουν περισσότερες ασφαλείς και
νόμιμες διαδρομές στους πρόσφυγες ώστε να έχουν πρόσβαση σε
προστασία στις χώρες αυτές, μεταξύ άλλων:
 Αυξάνοντας τις θέσεις μετεγκατάστασης και εισόδου για
ανθρωπιστικούς λόγους για τους πρόσφυγες.
 Διευκολύνοντας την επανένωση οικογενειών για τους
πρόσφυγες που έχουν συγγενείς που ζουν στο εξωτερικό.
 Εφαρμόζοντας έναν ευρύ ορισμό του μέλους της οικογένειας
ώστε να περιλαμβάνει την εκτεταμένη ή τη μη πυρηνική
οικογένεια.
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1

Η εκτίμηση υπολογίζεται μέσω στοιχείων που συγκέντρωσαν δημοσιογράφοι ως μέρος του προγράμματος

“The Migrants Files,” διαθέσιμου στη διεύθυνση: http://www.detective.io/detective/the-migrants-files
(προσπελάστηκε 12 Ιουνίου 2014).
2

Για παράδειγμα, η παρατεταμένη και αδιάκριτη χρήση κράτησης σε άθλιες συνθήκες αποτελεί κύριο

συστατικό της πολιτικής της Ελλάδας για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Για περισσότερες πληροφορίες για
την κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, βλ. Διεθνής Αμνηστία, Σύνορα της Ευρώπης:
Καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία (Ιούλιος 2013). Στις 20
Μαρτίου 2014, το ελληνικό Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δημοσίευσε γνωμοδότηση, η οποία επιτρέπει την
επ’ αόριστον κράτηση μεταναστών (τη Γνωμοδότηση 44/2014). Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, την οποία
αργότερα υιοθέτησε με Υπουργική απόφαση ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εάν ο
κρατούμενος δεν μπορεί να επιστραφεί εξαιτίας της άρνησής του να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές εντός
δεκαοκτώ μηνών –το μέγιστο διάστημα που επιτρέπει η ΕΕ για την κράτηση εν όψει απέλασης– τότε η
κράτησή του μπορεί να συνεχιστεί πέρα από τους δεκαοκτώ μήνες. Αυτό αποτελεί σαφή παραβίαση της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας Επιστροφών (Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για κοινά πρότυπα και διαδικασίες στα Κράτη-Μέλη για την επιστροφή παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών) και αποτελεί παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας για τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
3

Βλ. για παράδειγμα, Jesuit Refugee Service, No Other Option: Testimonies from Asylum Seekers Living in

the Ukraine (Ιούνιος 2011), ECRE, Detention of Migrants in Ukraine (Οκτώβριος 2010) και τον φάκελο του
προγράμματος για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και απομάκρυνσης στην Τουρκία, διαθέσιμο στη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/ipa/2010/tr20100324.01_establishment_of_rec_and_rem_centres__phase2.pdf (προσπελάστηκε 20 Ιουνίου 2014). Για πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης στην Τουρκία, βλ.
κεφάλαιο με τίτλο «Παγιδευμένοι διερχόμενοι». Για την Ουκρανία, βλ. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR), Ukraine as a country of asylum: Observations on the situation of asylum-seekers and
refugees in Ukraine, Ιούλιος 2013.
4

UNHCR, Global Trends 2013, 20 Ιουνίου 2014

5

UNHCR Syria Regional Refugee Response, διαθέσιμο στη διεύθυνση:
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8

Σύμφωνα με το Frontex Annual Risk Analysis 2014, ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν στην Ευρώπη

παράτυπα αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% το 2013 σε σύγκριση με το 2012.
9

Βλ. τις εκδόσεις της Διεθνούς Αμνηστίας: ‘If an African dies here, no one cares’ – abuses of migrants and

refugees in detention in Libya (Δεκέμβριος 2013), Scapegoats of Fear: Rights of Refugees, Asylum-Seekers
and Migrants Abused in Libya (Ιούνιος 2013), Seeking Safety, Finding Fear: Refugees, Asylum-seekers and
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2012), Σύνορα της Ευρώπης: Καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της Ελλάδας με την
Τουρκία (Ιούλιος 2013), An International Failure: the Syrian Refugee Crisis (Δεκέμβριος 2013), Refugees in
Bulgaria trapped in substandard conditions (Δεκέμβριος 2013). Βλ. επίσης Ukraine as a country of asylum.
Observations on the situation of asylum-seekers and refugees in Ukraine (Ιούλιος 2013) και Raphi R.
Rechitsky, Refugee Migration to Ukraine and the Geopolitics Of Control At Europe’s Eastern Borders, 1
Απριλίου 2013, Fahamu Refugee Legal Aid Newsletter.
10

Σε αυτήν την περιπτωσιολογική μελέτη έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα.

11

Συνέντευξη στη Διεθνή Αμνηστία στις 28 Απριλίου 2014.

12

Το Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών (SOLID) περιλάμβανε τέσσερα

διακριτά χρηματοδοτικά όργανα: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων.
13

Οι 26 χώρες στον χώρο Σένγκεν έχουν συμφωνήσει να καταργήσουν τους συνοριακούς ελέγχους στα κοινά

τους σύνορα. Όλα τα κράτη της ΕΕ εκτός από τη Βρετανία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την
Κροατία και την Κύπρο ανήκουν στον χώρο Σένγκεν. Η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Ελβετία ανήκουν επίσης
στον χώρο Σένγκεν.
14

Βλ. ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/index_en.htm
(προσπελάστηκε 12 Ιουνίου 2014).
15

Οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα δεν περιλαμβάνουν έκτακτη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

άρχισε τις κατανομές κονδυλίων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταμείων Προσφύγων και Επιστροφών το 2008.
16

Η Βουλγαρία δεν λάμβανε βοήθεια στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων μέχρι το 2010.

17

Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

που ίδρυσε το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, τροποποιώντας την Απόφαση του Συμβουλίου
2008/381/ΕΚ και καταργώντας τις Αποφάσεις Αρ. 573/2007/ΕΚ και Αρ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την Απόφαση του Συμβουλίου 2007/435/ΕΚ.
18

Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

που ίδρυσε, ως μέρος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το όργανο οικονομικής στήριξης για τα εξωτερικά
σύνορα και τη βίζα και κατάργησε την Απόφαση Αρ. 574/2007/ΕΚ.
19

Ο πλήρης κατάλογος δεικτών υπάρχει στο Παράρτημα IV και των δύο κανονισμών. Για παράδειγμα, το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ότι το Άρθρο 13 του κανονισμού ISF, που αναφέρει τους σκοπούς τους
οποίους θα επιδιώξουν τα κράτη-μέλη μέσω της χρήσης του Ταμείου, περιλαμβάνει ως έναν από τους
σκοπούς τη «διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τις διεθνείς και
ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε στενή
συνεργασία με τις τρίτες χώρες και την κοινωνία των πολιτών.» Η έκθεση του εισηγητή για τις προταθείσες
τροποποιήσεις είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0025+0+DOC+PDF+V0//EN (προσπελάστηκε 20 Ιουνίου 2014). Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε επιπλέον ο κανονισμός AMIF να περιλαμβάνει ποιοτικούς δείκτες για να
αξιολογούνται τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της εφαρμογής του Ταμείου, διαθέσιμο στη διεύθυνση:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE491.289+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN (προσπελάστηκε 20 Ιουνίου 2014).
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Commission reports on EU free movement, 3 Ιουνίου 2013, διαθέσιμο στη
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Frontex, Annual Risk Analysis 2013, Απρίλιος 2013, σ. 20.
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25

Βλ. τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας: Σύνορα της Ευρώπης: Καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία (Ιούλιος 2013) και Σύνορο ελπίδας και φόβου: Μετανάστες και
πρόσφυγες απωθούνται στα σύνορα της Ευρώπης (Απρίλιος 2014).
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Ημερήσια Αναφορά από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, 2 Ιανουαρίου 2014.

27

Ημερήσια Αναφορά από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, 26 Μαρτίου 2014.

28

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Commission Staff Working Document (SWD(2014) 165 final), 22 Μαΐου 2014.
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Ημερήσια Αναφορά από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, 26 Μαρτίου 2014.
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Ημερήσια Αναφορά από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, 2 Ιανουαρίου 2014.

32

Βλ. τη σύντομη έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, Suspension of Returns of Asylum Seekers to Bulgaria Must

Continue (31 Μαρτίου 2014).
33

Η Βουλγαρία έχει λάβει περισσότερα από €38 εκατομμύρια μεταξύ των ετών 2010 και 2014 και η Ελλάδα

έχει λάβει €207 εκατομμύρια από το 2007. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες έκτακτες
χρηματοδοτήσεις.
34

Πολυετές πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης για τη χρήση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, διαθέσιμο

στη διεύθυνση: http://www.astynomia.gr/images/stories/3101SOLID-MAP-EBF-%20ELannex1.pdf
(προσπελάστηκε 12 Ιουνίου 2014).
35

Σύνορα της Ευρώπης: Καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία

(Ιούλιος 2013) και Σύνορο ελπίδας και φόβου: Μετανάστες και πρόσφυγες απωθούνται στα σύνορα της
Ευρώπης (Απρίλιος 2014).
36

Σε αυτές τις διευθετήσεις περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η συμφωνία ελέγχου της μετανάστευσης μεταξύ

Ιταλίας και Λιβύης με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2102, η συμφωνία επανεισδοχής του 1992 μεταξύ Ισπανίας και
Μαρόκου, η Κοινοπραξία Κινητικότητας ΕΕ-Μαρόκου που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 και οι συμφωνίες
επανεισδοχής της ΕΕ με την Τουρκία και την Ουκρανία. Βλ. για παράδειγμα, Διεθνής Αμνηστία, S.O.S. Europe:
Human Rights and Migration Control (Ιούνιος 2012) και Italy must sink agreements with Libya on migration
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control (Ιούνιος 2012)· Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), UN Special
Rapporteur on the human rights of migrants concludes his third country visit in his regional study on the human
rights of migrants at the borders of the European Union: Italy, 8 Οκτωβρίου 2012· Human Rights Watch,
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ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ,
ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ
ΠΛΑΝΗΤΗ, Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;
Αγωνιστές σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν αποδείξει ότι είναι δυνατόν να αντισταθούμε στις
επικίνδυνες δυνάμεις που υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνετε μέρος αυτού του
κινήματος. Καταπολεμήστε όσους καπηλεύονται τον φόβο και το μίσος.
 Γραφτείτε στη Διεθνή Αμνηστία και γίνετε μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος που
αγωνίζεται για τον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Βοηθείστε μας να κάνουμε τη διαφορά.
 Κάντε μια δωρεά για να υποστηρίξετε το έργο της Διεθνούς Αμνηστίας.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί.
Ενδιαφέρομαι να λάβω περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορώ να γίνω μέλος της
Διεθνούς Αμνηστίας.
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υπογραφή
Παρακαλούμε επιστρέψτε αυτό το έντυπο στο γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στη χώρα σας.
Για τον κατάλογο των γραφείων της Διεθνούς Αμνηστίας ανά τον κόσμο:
www.amnesty.org/en/worldwide-sites
Αν δεν υπάρχει γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στη χώρα σας, παρακαλούμε επιστρέψτε αυτό το
έντυπο στη διεύθυνση:
Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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ποσό

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Κάθε χρόνο, χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες προσπαθούν να φτάσουν στην
Ευρώπη. Μερικοί δραπετεύουν από τη βασανιστική φτώχεια. Άλλοι αναζητούν
καταφύγιο από τη βία και τους διωγμούς. Η απόκριση της ΕΕ και των κρατών-μελών
της ήταν να επενδύσουν σε τεχνολογία επιτήρησης, δυνάμεις ασφαλείας και κέντρα
κράτησης, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και σε γειτονικές χώρες, με έναν υπέρτατο
σκοπό: να κατασκευάσουν ένα απόρθητο φρούριο στα σύνορα της Ευρώπης για να
κρατήσουν έξω τους ανθρώπους.
Προσηλωμένα στην «προστασία» των συνόρων, τα κράτη-μέλη της ΕΕ
χρησιμοποιούν δραστικά μέτρα, μερικά από τα οποία παραβιάζουν τις υποχρεώσεις
τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προκαλούν απέραντο ανθρώπινο πόνο.
Σε μερικά σύνορα της ΕΕ, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στερούνται την πρόσβαση
σε διαδικασίες ασύλου και απωθούνται πίσω σε γειτονικές χώρες, συχνά με τρόπους
που τους θέτουν σε σοβαρότατο κίνδυνο. Υποβάλλονται σε κακομεταχείριση από
συνοροφύλακες και λιμενοφύλακες και εγκαταλείπονται αβοήθητοι σε γειτονικές
χώρες, όπου υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς οι
ασφαλέστερες διαδρομές προς την Ευρώπη κλείνουν μέσω της αυξημένης
προσφυγής σε μέτρα ασφαλείας, και καθώς απουσιάζουν νόμιμοι δίαυλοι εισόδου
στην ΕΕ, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δοκιμάζουν ολοένα πιο επικίνδυνες
διαδρομές. Από το 2000 και μετά, χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους στο ταξίδι αυτό.
Πολλοί άλλοι αγνοούνται και υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκροί.
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Αυτή η έκθεση περιγράφει ορισμένα από τα καίρια στοιχεία της μεταναστευτικής
πολιτικής της ΕΕ και τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται αυτές οι πολιτικές
στα σύνορα της ΕΕ όπου η Βουλγαρία και η Ελλάδα συναντούν την Τουρκία, μια από
τις κυριότερες διαδρομές που χρησιμοποιούν οι Σύροι πρόσφυγες που αναζητούν
ασφάλεια στην ΕΕ. Η έκθεση καταλήγει σε συστάσεις που καλούν την ΕΕ και τα
κράτη-μέλη να επανεξετάσουν επειγόντως τη μεταναστευτική πολιτική τους,
προκειμένου να μετατοπίσουν την πρωταρχική της εστίαση από την προστασία των
συνόρων στην προστασία των ανθρώπων.

