
 

Κοινή Ανακοίνωση  

για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο         

πολυαναμενόμενο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σε μια πρώτη           

ανάγνωση παρατηρούμε πως για ακόμη μια φορά η πρόταση της Επιτροπής είναι            

κατώτερη των περιστάσεων. Το Σύμφωνο αυτό προσδίδει οικονομικό χαρακτήρα         

στην αλληλεγγύη, προσφέρει πάτημα στις χώρες που αρνούνται να δεχτούν          

πρόσφυγες και αφήνει τις χώρες εισόδου αβοήθητες να τα βγάλουν πέρα μόνες            

τους με παρηγοριά την εθελούσια "αλληλεγγύη" από τους συμμάχους τους. 

Παρακολουθώντας την παρουσίαση του συμφώνου από τους δύο        

Επιτρόπους παρατηρούμε πως αναφέρονται στο τέλος του κανονισμού του         

Δουβλίνου. Παρόλο που υπάρχει μια αλλαγή και αυτή αναφέρεται στην          

δυνατότητα που έχει πλέον ο αιτών ή η αιτούσα άσυλο να ζητήσει μετεγκατάσταση             

λόγω ισχυρών δεσμών με μια συγκεκριμένη χώρα της Ε.Ε., δεν βλέπουμε κατά            

πόσο το Δουβλίνο παραμερίζεται ή "κοιμάται" όπως ανέφερε ο Επίτροπος Σχοινάς           

αντ' αυτού βλέπουμε πως το βάρος του σχεδίου δίνεται στις επιστροφές αντί της             

ένταξης, στον έλεγχο των συνόρων αντί για τον έλεγχο τήρησης των θεμελιωδών            

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η στρατηγική της επιστροφής εδώ και χρόνια δεν          

αποδίδει ούτε σαν αποτρεπτικός μηχανισμός ούτε σαν μετρό αποσυμφόρησης. 

Μελετάμε το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο όπως όλες οι            

οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο να προτείνουμε συγκεκριμένες          

λύσεις μέσω των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Δικτύων στα οποία συμμετέχουμε,          

όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να μην τοποθετηθούμε άμεσα σε αυτό που             

ακούσαμε από τα στόματα των Ευρωπαίων Επιτρόπων. 

Παραμένουμε στο αίτημά μας για ασφαλές πέρασμα στην Ευρώπη,         

ασφαλή δίοδο για τους πρόσφυγες, εγγύηση των δικαιωμάτων τους         

καθώς και δίκαιη αντιμετώπισή τους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Δεν             

γίνεται να μείνουμε άπραγοι μπροστά σε ένα σχέδιο που ενισχύει το ρατσιστικό            

αφήγημα πως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι "εισβολείς" στην Ευρώπη.           

Αυτό αντικρούει τον χαρακτήρα και τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις: 

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Human Rights 360, Αντιρατσιστικό 

Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων, InterVolve, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ / Συν-ειρμός, Γιατροί του 

Κόσμου - Ελλάδα, Generation 2.0 RED 

 

--------------------------------- in ENGLISH ------------------------------- 

Joint Announcement  

on the European Pact on Μigration and Asylum  

The European Commission last week unveiled the long-awaited Pact on          

Μigrationand Asylum. On a first glance we notice that once again           

theCommission's proposal is inferior to the circumstances. This Pact gives          

economic character to solidarity, allows countries to refuse the acceptance of           

refugees, and leaves the countries of entry helpless to cope on their own, with              

the consolation of voluntary "solidarity" from their allies.  

Following the presentation of the agreement by the two Commissioners, we           

notice that they refer to the end of the Dublin Regulation. Although there is a               

change in the regulation which allows the asylum seeker to request relocation to             

another EU country due to strong ties, we do not see whether Dublin Regulation              

is being sidelined or "sleeping" as stated by Commissioner Schoinas. Instead, we            

see that the weight of the plan is given to returns rather than integration, to               

border control rather than control of fundamental human rights. The return           

strategy for years does not work either as a deterrent or as a decongestion              

measure.  

We are reviewing the Migration and Asylum Pact like all civil society organizations             

in order to propose specific solutions through the National and European           

Networks in which we participate, but in any case we can not be silent and not                

react to what we heard from the European Commissioners.  

We remain committed to our request for safe passage to Europe, a safe             

passage for refugees, a guarantee of their rights and fair treatment by            

all EU Member States. We can not stand idly by in the face of a plan that                 

reinforces the racist narrative that refugees and migrants are "invaders" in           

Europe. This contradicts the character and foundations of theEuropean Union. 

 

Athens, 28 September 2020 

Cosigning organisations: Greek Forum of Migrants, Ηuman Rights 360, Antiracist          

Observatory of the University of the Aegean, ARSIS – Association for the Social             

Support of Youth, InterVolve, Day Centre “Babel” / Syn-Eirmos, Medicins Du           

Monde – Greece, Generation 2.0 RED 


