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Οι παράτυποι μετανάστες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα αποτελούν επίσης
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ

ΑΘΗΝΑ/ΓΕΝΕΥΗ (3 Δεκεμβρίου 2012)- Ο Φρανσουά Κρεπό, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για
τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, υπογράμμισε σήμερα ότι η κακή κατάσταση του
αυξανόμενου αριθμού των παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται παγιδευμένοι στην
Ελλάδα κατευθυνόμενοι σε άλλους προορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.), απαιτεί
μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έκανε επίσης
έκκληση προς την Ελληνική κυβέρνηση να επιταχύνει τις προσπάθειες, ώστε να
εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των μεταναστών που βρίσκονται στο έδαφός της γίνονται
πλήρως σεβαστά.

«Καθώς ο μεγάλος αριθμός των παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι
στην Ελλάδα είναι κυρίως το αποτέλεσμα των πολιτικών και πρακτικών της ΕΕ, υπάρχει
έντονη ανάγκη για αλληλεγγύη και καταμερισμό ευθυνών στην Ε.Ε. για τον πλήρη σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων αυτών των μεταναστών» είπε ο κ. Κρεπό με την
ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δωδεκάμηνης έρευνάς του
για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., η οποία τον έχει ήδη οδηγήσει στις
Βρυξέλλες, την Τυνησία, την Τουρκία και την Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πολλοί Έλληνες συνομιλητές του εξέφρασαν την
απογοήτευσή τους για την απροθυμία άλλων ευρωπαϊκών χωρών να αναλάβουν έναν αριθμό
μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν μικρές
πιθανότητες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή να ενταχτούν στην τοπική αγορά
εργασίας και την τοπική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που περνάει η
χώρα. Ωστόσο, πρόσθεσε, «ενώ ο ρόλος της Ε.Ε. στη διαχείριση της ροής των μεταναστών
είναι κρίσιμος, η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει επίσης να υιοθετήσει και να εφαρμόσει μια
συνολική πολιτική μετανάστευσης που θα έχει ως πλαίσιο τα ανθρώπινα δικαιώματα των
μεταναστών».
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Ο κ. Κρεπό επέστησε ιδιαίτερη προσοχή στην νέα πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης όσον
αφορά τη συστηματική κράτηση όλων όσοι εντοπίζονται να εισέρχονται παράνομα στο
ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών. «Σε
αυτές τις περιπτώσεις δεν φαίνεται να υπάρχει μια σαφής, συνεκτική πολιτική στρατηγική
για το τι θα γίνει με τους παράτυπους μετανάστες που δεν είναι ξεκάθαρα και εύκολα
απελάσιμοι», είπε ο εμπειρογνώμονας για τα δικαιώματα.

Ασυνόδευτα παιδιά ή παιδιά μετανάστες που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους
συχνά απελευθερώνονται χωρίς κανένα ειδικό καθεστώς και χωρίς τον ορισμό ενός
κηδεμόνα, αν και ο εισαγγελέας οφείλει να διορίσει κηδεμόνες για όλα τα ασυνόδευτα
παιδιά. Συνάντησα παιδιά μετανάστες που ζουν σε εγκαταλειμμένα κτίρια ή κάτω από
γέφυρες, χωρίς καμία θεσμική στήριξη, με την εξαίρεση κάποιων οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών, είπε ο κ. Κρεπό.

«Η πολιτική που αφήνει τα άτομα σε μια κατάσταση νομικής αφάνειας είναι αντίθετη προς
το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια κατάσταση στην οποία είναι αδύνατον για
κάποιον να οικοδομήσει ένα οποιοδήποτε μέλλον και ζει μόνο το σήμερα, σε μια κατάσταση
πρόσκαιρης επιβίωσης, με τον συνεχή φόβο της σύλληψης, κράτησης και απέλασης»,
υπογράμμισε.

Ο εμπειρογνώμονας αναγνώρισε την εκτενή υποστήριξη της Ε.Ε. προς τις Ελληνικές αρχές
για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και συνεχάρη τις
Ελληνικές αρχές για τα σχέδια σχετικά με τη μελλοντική υπηρεσία ασύλου και την
υπηρεσία πρώτης υποδοχής.

Για τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ, τα μέτρα αυτά – αν εφαρμοστούν σωστά - θα μπορούσαν
να διακρίνουν τους ευάλωτους μετανάστες, όπως τους αιτούντες άσυλο, τα παιδιά, τους
μετανάστες που ασθενούν ή είναι ανάπηροι, τα θύματα της διακίνησης ανθρώπων, τα
θύματα βίας ή τα άτομα που έχουν ανάγκη την επανένωση της οικογένειάς τους. Θα
μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των κακουχιών που περνούν σήμερα πολλοί
μετανάστες, μέσω της εξατομικευμένης κρίσης για τις περιπτώσεις που η κράτηση
θεωρείται απαραίτητη και εξηγώντας τους λόγους που είναι απαραίτητη, καθώς και μέσω
της απελευθέρωσης των υπόλοιπων μεταναστών με ένα κατάλληλο καθεστώς.
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«Ανησυχώ ωστόσο από την έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού και προϋπολογισμού των
δύο αυτών υπηρεσιών και καλώ την ελληνική κυβέρνηση και την Ε.Ε. να συνεργαστούν για
να εξασφαλίσουν την ταχεία λειτουργία τους» είπε ο Ειδικός Εισηγητής.

Κατά τη διάρκεια της εννιαήμερης επίσκεψής του, ο εμπειρογνώμονας επισκέφτηκε την
Αθήνα, την περιοχή του Έβρου στα σύνορα με την Τουρκία, τη Λέσβο και την Πάτρα.
Συναντήθηκε με εκπροσώπους της κυβέρνησης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
διεθνείς οργανισμούς, την αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα, όπως επίσης και με τους
ίδιους τους μετανάστες, και σε κέντρα κράτησης.

Η έρευνα που ξεκίνησε από τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των
μεταναστών θα καταλήξει σε μια ειδική έκθεση που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Ιούνιο του 2013.

Δείτε όλη τη δήλωση για το τέλος της αποστολής (Αγγλικά):
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12858&LangID=E

Ο Καναδός Φρανσουά Κρεπό ορίστηκε τον Ιούνιο του 2011, και για μια περίοδο τριών ετών,
Ειδικός Εισηγητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών. Ως ειδικός εισηγητής,
είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργανισμό, και υπηρετεί υπό την ατομική
του ιδιότητα. Ο Φρανσουά Κρεπό είναι επίσης τακτικός καθηγητής στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου McGill, του Μόντρεαλ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/index.htm

Η ομιλία του Ειδικού Εισηγητή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (25 Οκτωβρίου 2012):
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12714&LangID=E

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών
Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους:
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
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