
©
 R

ou
te

55
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

Οι διερευνητικές αποστολές της ΕΟΚΕ
για την κατάσταση των προσφύγων
από τη σκοπιά των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών

Συγκεφαλαιωτική έκθεση

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

EL
REG.NO. BE - BXL - 27 

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Υπεύθυνος έκδοσης: Μονάδα «Επισκέψεις και εκδόσεις»
EESC-2016-14-EL

www.eesc.europa.eu

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή



1/15 

 

OI ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

(Δεκέμβριος 2015 – Ιανουάριος 2016) 

 

Συγκεφαλαιωτική έκθεση 

16 Μαρτίου 2016 

 

ΚΥΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την αμέριστη εκτίμησή της για τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί η κοινωνία των 

πολιτών στην τρέχουσα προσφυγική κρίση. Χωρίς την ανταπόκριση της, η τραγική ανθρωπιστική 

κατάσταση που εκτυλίχθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσε να έχει αποβεί ακόμα πιο 

καταστροφική.  

 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να δίνει φωνή στους ενδιαφερόμενους φορείς, η ΕΟΚΕ 

πραγματοποίησε έντεκα διερευνητικές αποστολές στην Αυστρία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, την 

Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πολωνία 

και τη Βουλγαρία. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των αποστολών καθώς και της αξιόλογης 

εμπειρίας των μελών της, η ΕΟΚΕ, ως εκπρόσωπος και υπέρμαχος της οργανωμένης κοινωνίας των 

πολιτών, παρουσιάζει τα κύρια μηνύματά της προς τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ για την 

αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης
1
: 

 

α) Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός πραγματικά κοινού 

ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, όπως ορίζει το Άρθρο 78 της ΣΛΕΕ, καθώς και μιας 

δίκαιης κατανομής των προσφύγων. Τα κοινά κριτήρια της ΕΕ για τον καθορισμό των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας πρέπει να ενισχυθούν και να εφαρμόζονται ορθά. 

 

β) Ο Κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να αναθεωρηθεί, δεδομένου ότι οι χώρες πρώτης 

άφιξης είναι συχνά απλώς χώρες διέλευσης για τους πρόσφυγες. 

 

γ) Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αφιερώσουν ικανούς εθνικούς πόρους (προσωπικό, 

χρηματοδότηση και υποδομές) για την υποδοχή και την υποστήριξη των προσφύγων. Αν οι 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) εκτελούν καθήκοντα των κρατών μελών, 

όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη, οι κυβερνήσεις πρέπει να τις αποζημιώνουν αναλόγως. 

Επιπλέον, οι ΟΚΠ χρειάζονται ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

 

δ) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των υποχρεωτικών απαιτήσεων της 

Σύμβασης της Γενεύης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

                                                      
1

 Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των προσφύγων με την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης και των υπηκόων τρίτων 

χωρών που δεν δικαιούνται καθεστώς προστασίας. Τα παρόντα κύρια μηνύματα αφορούν τους πρόσφυγες. 
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Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την ενεργό στήριξη των κρατών 

μελών, προκειμένου αυτά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την προσφυγική κρίση.  

 

ε) Τα επιτεύγματα του συστήματος Σένγκεν πρέπει να διατηρηθούν. Οι αποτελεσματικοί 

έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα αποτελούν προϋπόθεση για τη διατήρησή του. Η διασφάλιση 

των εσωτερικών συνόρων δεν πρέπει να οδηγήσει σε αποκλεισμό όσων χρειάζονται 

προστασία για ανθρωπιστικούς λόγους, βάσει της Σύμβασης της Γενεύης. 

 

στ) Οι πρόσφυγες χρειάζονται ασφαλείς, σταθερές διαδρομές πρόσβασης στην ΕΕ προκειμένου 

να αποφευχθούν νέοι θάνατοι, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έκθεσή τους 

σε παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Απαιτείται πιο συντονισμένη προσέγγιση 

από όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. 

 

ζ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να υποστηρίζουν τους πρόσφυγες στις 

χώρες που γειτονεύουν με ζώνες συγκρούσεων.  

 

η) Ενημερωτικές εκστρατείες πρέπει να αποθαρρύνουν οικονομικούς μετανάστες από το να 

διακινδυνεύουν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στην ΕΕ. Οι εντολές επιστροφής των 

αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται πρέπει να εφαρμόζονται. Οι 

διηγήσεις των επαναπατριζόμενων πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά και να 

αντισταθμίζουν την παραπληροφόρηση που διαδίδεται από τους διακινητές. 

 

θ) Οι αρμοδιότητες και οι πόροι του Frontex πρέπει να ενισχυθούν, για τη βελτίωση των 

επιχειρήσεων αναζήτησης και διάσωσης. Ο Frontex πρέπει να διαδραματίζει μεγαλύτερο 

ρόλο στην καταγραφή στα εξωτερικά σύνορα.  

 

ι) Για να καταστεί πλήρως λειτουργική η πολιτική μετεγκατάστασης, πρέπει η καταγραφή στα 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ να είναι υποχρεωτική, όλα τα προβλεπόμενα κέντρα πρώτης 

υποδοχής (hotspots) να έχουν αρχίσει να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες σε 

εικοσιτετράωρη βάση όλες τις μέρες της εβδομάδας, ενώ θα πρέπει, επίσης, να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο δημιουργίας. περισσότερων κέντρων πρώτης υποδοχής. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

τηρήσουν την υπόσχεσή τους για την στελέχωση των κέντρων και να διαθέσουν 

επιπρόσθετους πόρους.  

 

ια) Στους αιτούντες άσυλο πρέπει να παρέχεται, κατά την άφιξή τους, έγκυρη ενημέρωση για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σε γλώσσα που να κατανοούν. Οι πρόσφυγες, ιδίως δε 

οι πιο ευάλωτοι, καθώς και οι εθελοντές που τους υποστηρίζουν χρειάζονται την κατάλληλη 

ψυχολογική βοήθεια. Στα σημεία άφιξης πρέπει να παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες. 

 

ιβ) Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ΟΚΠ καθώς και με τις κυβερνήσεις 

τους πρέπει να βελτιωθούν και να χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, ώστε να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν σαφείς αρμοδιότητες 
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για το συχνά οριζόντιο ζήτημα της υποδοχής και της υποστήριξης προσφύγων και να 

εξασφαλίζουν το συντονισμό των δημοσίων αρχών στα διάφορα επίπεδα. 

 

ιγ) Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να συντονίσει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και να 

εξασφαλίσει μεγαλύτερη παρουσία και προβολή της ΕΕ στις χώρες που αποτελούν τον κύριο 

προορισμό για τους πρόσφυγες — για παράδειγμα μέσω της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) ή άλλου συναφούς 

οργανισμού. 

 

ιδ) Πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ανησυχίες των τοπικών πληθυσμών. Παρʼ όλα 

αυτά, κάθε είδους μισαλλόδοξη ή ξενοφοβική ρητορική και παραπληροφόρηση σχετικά με 

τους πρόσφυγες πρέπει να αποκρούεται με αποφασιστικότητα και να αναδεικνύεται η θετική 

συνεισφορά των προσφύγων, προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος που αυτοί παρουσιάζονται 

από τα μέσα ενημέρωσης. Οι πρόσφυγες δεν πρέπει να θεωρούνται απειλή αλλά ευκαιρία για 

το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης.  

 

ιε) Σήμερα είναι πιο σημαντική από ποτέ η υλοποίηση ισχυρών οικονομικών πολιτικών για την 

τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης για όλους. Η παροχή συνδρομής στους 

πρόσφυγες και η διευκόλυνση της ένταξής τους αποτελούν, από μόνες τους, παράγοντα 

οικονομικής ώθησης. Η ανάπτυξη και η απασχόληση αντισταθμίζουν την εχθρότητα προς 

τους πρόσφυγες. 

 

ιστ) Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό βιώσιμες μακροπρόθεσμες πολιτικές 

ένταξης, που θα καλύπτουν τον έλεγχο και την αναγνώριση των προσόντων, την εκπαίδευση 

και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων αγωγής του πολίτη και γλωσσών, 

προκειμένου να τελεσφορήσει η διαδικασία ασύλου. Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας 

πρέπει να καλλιεργηθεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι επενδύσεις σε 

μέτρα ένταξης θα αποδώσουν καρπούς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ενώ το κόστος 

της μη ένταξης θα ήταν τεράστιο. 

 

Μετά τις διερευνητικές αποστολές, η ΕΟΚΕ είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη να συμβάλει στην 

επίλυση της προσφυγικής κρίσης και σε πολιτικές ένταξης των προσφύγων. Ως εκπρόσωπος της 

οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ θα γνωστοποιεί τις ανάγκες, τις παρατηρήσεις και τις 

συστάσεις της στα όργανα της ΕΕ, τους Ευρωπαίους πολίτες και τις οργανώσεις τους. Με την 

εμπειρογνωσία μας και την ευρωπαϊκή και παγκόσμια προοπτική, η ΕΟΚΕ θα συμβάλει περαιτέρω 

στην ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης. 

 

Εισαγωγή 

 

Οι διώξεις, οι συρράξεις και η φτώχεια έχουν οδηγήσει, το 2015, πάνω από ένα εκατομμύριο 

ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο στην Ευρώπη, μέσω εξαιρετικά επικίνδυνων διαδρομών δια 

ξηράς και θαλάσσης. Το 57% εξ αυτών ήταν Σύριοι που προσπαθούσαν να διαφύγουν τον πόλεμο 
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στη χώρα τους. Το 24% ήταν Αφγανοί και το 9% Ιρακινοί. Άλλοι προέρχονταν από χώρες όπως το 

Πακιστάν, η Ερυθραία και η Σομαλία
2
. Η συντριπτική πλειονότητα όσων έφτασαν στην Ευρώπη 

διασχίζοντας τη Μεσόγειο έφτασε κυρίως στην Ελλάδα και την Ιταλία. Από αυτούς, 3 735 

αγνοούνται και εκτιμάται ότι πνίγηκαν
3
. Δυστυχώς, για τους επιζώντες η άφιξη στην Ευρώπη 

σπανίως σήμανε το τέλος των κακουχιών. Κακές συνθήκες υποδοχής, διακινητές ανθρώπων, ληστές, 

περιστατικά διαφθοράς και άσκηση βίας εκ μέρους της αστυνομίας και της συνοριοφυλακής, ακραία 

καιρικά φαινόμενα, κλειστά σύνορα, έλεγχοι διαβατηρίων και ολοένα εχθρικότεροι Ευρωπαίοι 

πολίτες αποτελούν κάποιες μόνο από τις δυσκολίες που συνάντησαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που 

αναζητούσαν καταφύγιο στην Ευρώπη. 

 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές του εθνικού και του περιφερειακού επιπέδου συνάντησαν συχνά 

δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην άφιξη μεγάλου αριθμού 

μεταναστών το 2014 και το 2015. Εθελοντές, δωρητές, ΟΚΠ και τοπικές αρχές διαδραμάτισαν συχνά 

μείζονα ρόλο στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ασύλου. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι τοπικοί 

δήμαρχοι υπερέβησαν τις αρμοδιότητές τους καλύπτοντας το κενό που άφηναν οι εθνικές και 

περιφερειακές αρχές, ενώ ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών ήταν αξιοσημείωτος και παραμένει 

καθοριστικός. Σε ορισμένες χώρες, οι τοπικές αρχές στις παραμεθόριες περιοχές συσσώρευσαν 

σημαντικά χρέη για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών τους. 

 

Το Δεκέμβριο του 2015 και του 2016, αντιπροσωπείες της ΕΟΚΕ επισκέφθηκαν έντεκα κράτη μέλη 

της ΕΕ (το δε Μάρτιο έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στην Τουρκία), προκειμένου να συναντήσουν 

ΟΚΠ που υποστηρίζουν τους μετανάστες με σκοπό να εντοπιστούν τα προβλήματα, οι ανάγκες, οι 

αδυναμίες, οι επιτυχίες και οι βέλτιστες πρακτικές των διαφόρων φορέων στην τρέχουσα προσφυγική 

κρίση και με απώτερο στόχο τη συνεισφορά στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ. Κάθε αντιπροσωπεία 

απαρτιζόταν από τρία μέλη και υποστηριζόταν από τη γραμματεία της ΕΟΚΕ. Οι αντιπροσωπείες 

επισκέφθηκαν την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία, τη 

Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, και συναντήθηκαν με συνολικά 

183 φορείς, κυρίως από ΟΚΠ. 

 

Η παρούσα συγκεφαλαιωτική έκθεση παρέχει επισκόπηση των κύριων ευρημάτων των 

αντιπροσωπειών, με ιδιαίτερη έμφαση στις συστάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης και της μακροπρόθεσμης ένταξης των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας. Η συγκεφαλαιωτική έκθεση θα συμπληρωθεί με λεπτομερείς συνοπτικές 

εκθέσεις των έντεκα προγραμματισμένων επισκέψεων. 

 

                                                      
2

 Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Σχέδιο περιφερειακής ανταπόκρισης στην κατάσταση των 

προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρώπη (δημοσιεύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2016).  

3
 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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1. Μείωση του αριθμού των (παράτυπων) αφίξεων 

 

Οι παράγοντες που καθιστούν ιδιαίτερα προβληματική την άφιξη μεγάλων αριθμών προσφύγων και 

μεταναστών είναι ο ίδιος ο αριθμός των ατόμων που καταφθάνουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, 

καθώς και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς καταλήγουν στην Ευρώπη μέσω παράνομων 

διαύλων. Το σύστημα του Δουβλίνου δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στη μαζική ροή προσφύγων. Η 

υποστήριξη που παρέχεται στις χώρες που γειτονεύουν με περιοχές συρράξεων και που φιλοξενούν 

πρόσφυγες δεν είναι επαρκής. Χώρες όπως η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία φιλοξενούν το 

μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται σχεδόν 4,3 εκατομμύρια 

Σύριοι. Η ζωή εκεί είναι δύσκολη και δαπανηρή για τους πρόσφυγες, καθώς πρακτικά δεν έχουν 

ευκαιρία απασχόλησης, ενώ η έλλειψη βοήθειας είναι χρόνια. Η μετανάστευση στην Ευρώπη 

αναμένεται να συνεχιστεί, πιθανότατα μαζικά. 

 

1.1 Αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων 

 

 Τα γενεσιουργά αίτια της αναγκαστικής εκτόπισης πληθυσμού πρέπει να αντιμετωπιστούν, 

μεταξύ άλλων, μέσω του τερματισμού των συγκρούσεων και της εξεύρεσης πολιτικών λύσεων 

στις κρίσεις. Οι ειρηνευτικές προσπάθειες πρέπει να συνοδεύονται από προσπάθειες 

ανοικοδόμησης χωρών και κοινωνιών μετά από πολυετείς πολέμους. 

 Κύριο μέλημα στις χώρες προέλευσης πρέπει να είναι η εδραίωση μιας ανθρώπινης ασφάλειας 

που βασίζεται στα δικαιώματα και μιας κοινωνικής ανάπτυξης που προσφέρει πραγματικές 

προοπτικές στους τοπικούς πληθυσμούς, ιδίως δε στους νέους. 

 Πρέπει να υπάρξουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, 

συμπεριλαμβανομένων όσων αναλαμβάνουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες 

να βελτιώνουν την κατάσταση των εκτοπισμένων στις γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία, ο 

Λίβανος και η Ιορδανία. 

 

1.2 Εξασφάλιση ασφαλών διαδρομών  

 

 Οι πρόσφυγες χρειάζονται ασφαλείς, τακτικές διαδρομές πρόσβασης στην ΕΕ. Πρέπει να 

αποτραπούν οι θάνατοι, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έκθεση στην 

παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Αυτό πρέπει να γίνει, μεταξύ άλλων, με 

προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους (μετεγκατάσταση), έκδοση θεωρήσεων 

εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους στις πρεσβείες, ιδιωτικά προγράμματα χορηγίας και θέσπιση 

μηχανισμών προσωρινής προστασίας. Ο κώδικας θεωρήσεων της ΕΕ πρέπει να τροποποιηθεί, 

ώστε να είναι η δυνατή η παροχή μεγαλύτερης προστασίας. Μια δυνητική λύση θα ήταν η 

καταγραφή των αιτήσεων ασύλου εκτός ΕΕ, π.χ. στην Τουρκία. 

 Ελλείψει ασφαλών διαδρομών, θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες —όπως μεταφορά, 

διαμονή και σύνδεση στο διαδίκτυο— στις διαδρομές διέλευσης, για να αποφεύγεται η παράνομη 

διακίνηση μεταναστών και η εκμετάλλευση. 

 Οι αρμοδιότητες και οι πόροι του Frontex πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να διαδραματίζει 

ενεργότερο ρόλο στις διαδικασίες εγγραφής και συνοριακού ελέγχου.  
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1.3 Αποτροπή της παράτυπης μετακίνησης 

 

 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να αποθαρρύνουν δυνητικούς παράτυπους οικονομικούς 

μετανάστες από το να ταξιδεύουν στην ΕΕ μέσω ενημερωτικών εκστρατειών στις χώρες 

προέλευσής τους. Επιπλέον, οι οικειοθελώς επαναπατρισθέντες μπορούν να λειτουργούν ως 

αγγελιοφόροι στις χώρες προέλευσής τους και να διορθώνουν τη συχνά στρεβλή εικόνα που 

καλλιεργούν οι διακινητές και άλλα εμπλεκόμενα άτομα. 

 

2. Υποδοχή και υποστήριξη των προσφύγων με ανθρώπινο τρόπο. 

 

Πέραν της αναζήτησης τρόπων αντιμετώπισης των αιτίων που προκαλούν τις μαζικές ροές 

μακροπρόθεσμα, η ΕΕ πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τη συνέχιση των μεταναστευτικών ροών 

και να θεσπίσει ικανά εργαλεία για την αποτελεσματική τους διαχείριση. Οι μεταναστευτικές 

διαδρομές και το προφίλ των μεταναστών μεταβάλλονται συνεχώς, πράγμα που απαιτεί ευελιξία από 

τα κράτη και προσαρμογή τους στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. 

 

Η κοινωνία των πολιτών διαπιστώνει με λύπη την απουσία κοινής ενωσιακής προσέγγισης στη 

διαχείριση της μεγάλης εισροής προσφύγων και την έλλειψη λειτουργικού κοινού συστήματος 

ασύλου. Το σχετικό ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται πάντοτε ορθά στα κράτη μέλη. Οι 

συμφωνηθέντες αριθμοί μετεγκατάστασης δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα των 

μεταναστευτικών αφίξεων. Επιπλέον, το σύστημα μετεγκατάστασης της ΕΕ δεν λειτουργεί όπως θα 

έπρεπε και λίγοι μόνο μετανάστες έχουν μετεγκατασταθεί μέχρι σήμερα. Ορισμένες χώρες έχουν 

κλείσει μονομερώς τα σύνορά τους, θέτοντας σε κίνδυνο το σύστημα Σένγκεν.  

 

2.1 Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 

 

Η ΕΟΚΕ συνιστά τα εξής: 

 

 Ολοκλήρωση ενός πραγματικά κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, που θα βασίζεται 

στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αλληλεγγύη και την συνυπευθυνότητα. Αυτό 

θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ενιαίο καθεστώς ασύλου και την αμοιβαία αναγνώριση των 

σχετικών με αυτό αποφάσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι ασύλου θα 

απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και συνθήκες υποδοχής και θα υπόκεινται στην ίδια 

διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη. Έτσι θα σταματήσει η αναζήτηση του ευνοϊκότερου κράτους 

υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο. 

 Καταγραφή όλων των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται στην ΕΕ κατά την άφιξή τους, ώστε να 

αποφεύγονται οι διπλές εγγραφές. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να βελτιώσουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών για την εισροή προσφύγων, διαδικασία στην οποία ο Frontex πρέπει να 

διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο. 

 Αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου με στόχο τη θέσπιση καλύτερου, μόνιμου 

μηχανισμού επιμερισμού των ευθυνών για τη στήριξη των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα 
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της ΕΕ. Αυτά τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι τα μόνα υποχρεωμένα να υποδέχονται όλους 

τους αιτούντες άσυλο που εισέρχονται στην ΕΕ, να εξετάζουν τις αιτήσεις τους και να μεριμνούν 

εν συνεχεία για την ένταξή τους. 

 Όλα τα σχεδιασμένα κέντρα πρώτης υποδοχής (hotspots) πρέπει να καταστούν λειτουργικά και 

ενεργά σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να 

στελεχώσουν τα κέντρα και να διαθέσουν επιπρόσθετους πόρους.  

 Τήρηση των ποσοστώσεων μετεγκατάστασης εντός προθεσμιών που θα καθοριστούν και 

ταχύτερη διοικητική ανταπόκριση. Ει δυνατόν, πρέπει να συνυπολογίζονται οι γλωσσικές 

δεξιότητες και οι οικογενειακοί ή κοινοτικοί δεσμοί.  

 Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τη διεκπεραιωτική τους ικανότητα, τόσο για να μειωθεί το 

κόστος όσο και για να βελτιωθεί η κατάσταση των αιτούντων. 

 Οι μετανάστες που λαμβάνουν εντολή επιστροφής πρέπει να επαναπατρίζονται με ταχύτητα στη 

χώρα προέλευσής τους, με αξιοπρέπεια, πρέπει δε να τους χορηγούνται μέσα για την επανένταξή 

τους, σε συνεργασία με τις αρχές της χώρας προέλευσης. 

 

2.2 Υποδοχή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων 

 

Οι αρχές των κρατών μελών δυσκολεύονται να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην άφιξη μεγάλου 

αριθμού αιτούντων άσυλο. Πολλές εξ αυτών δε διαθέτουν την ικανότητα και/ή την πολιτική βούληση 

να εξασφαλίσουν επαρκείς συνθήκες υποδοχής, ιατρική φροντίδα, ενημέρωση για τις νομικές 

διαδικασίες και για τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Υπάρχει έλλειψη 

πόρων, εκπαιδευμένου προσωπικού και διερμηνέων. Ενίοτε η ασαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων 

και της χρηματοδότησης μεταξύ κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης δημιουργεί σύγχυση στις 

δραστηριότητες υποστήριξης, ενώ οι τοπικές αρχές και οι ΟΚΠ καταβάλλουν προσπάθειες να 

αντιμετωπίσουν την κρίση. Μετά την υποβολή αίτησης ασύλου, οι πρόσφυγες δικαιούνται, υπό 

κανονικές συνθήκες, στοιχειώδεις υπηρεσίες όπως η στέγαση, ωστόσο παρατηρείται χρόνια έλλειψη 

ικανής στέγασης και πολλοί πρόσφυγες παραμένουν σε προσωρινή στέγη. Η ανεπαρκής ανταπόκριση 

της πολιτείας δίνει τη δυνατότητα σε επιτήδειους να εκμεταλλεύονται την ευάλωτη θέση των 

προσφύγων, οι οποίοι καλούνται να αντεπεξέλθουν μόνοι τους στις δυσκολίες, π.χ. μέσω της παροχής 

αγαθών, στέγης, εργασίας ή υπηρεσιών στο πλαίσιο παράνομων δικτύων. 

 

Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ συνιστά: 

 

 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει την ορθή μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ για το 

άσυλο και τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών μ αυτήν, ιδίως δε με την οδηγία για τις 

απαιτήσεις υποδοχής
4
· 

 συνεχή παρακολούθηση της νομικής συμμόρφωσης όσον αφορά τις διαδικασίες καταγραφής και 

ασύλου (γλώσσα της διαδικασίας, παροχή απαραίτητης και αξιόπιστης πληροφόρησης, νομική 

εκπροσώπηση, επαρκείς συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλπ.), ιδίως σε 

χώρες με ασυνήθιστα χαμηλά ποσοστά έγκρισης αιτήσεων ασύλου· 

                                                      
4

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033
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 στα κράτη μέλη να επιδείξουν πολιτική δέσμευση έναντι της υποδοχής και υποστήριξης 

προσφύγων. Θα πρέπει να αφιερώσουν ικανούς εθνικούς πόρους (προσωπικό, χρηματοδότηση 

και υποδομές) στην κρίση και να υλοποιήσουν στρατηγικά σχέδια. Η υποδοχή των προσφύγων 

αποτελεί ευθύνη ολόκληρου του κράτους μέλους και οι τοπικές αρχές πρέπει να υποστηρίζονται 

από το εθνικό επίπεδο·  

 στα κράτη μέλη να θεσπίσουν σαφείς αρμοδιότητες για το συχνά οριζόντιο ζήτημα της υποδοχής 

και της υποστήριξης προσφύγων και να εξασφαλίζουν το συντονισμό των δημοσίων αρχών στα 

διάφορα επίπεδα·  

 στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προετοιμαστούν για παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον και να 

θεσπίσουν ειδικά συστήματα παρακολούθησης της μετανάστευσης· 

 στα κράτη μέλη να διατηρούν την οικογενειακή ενότητα και να παρέχουν εξατομικευμένη 

προσέγγιση· 

 στα κράτη μέλη να διαθέτουν κέντρα υποδοχής και διέλευσης με επαρκείς πόρους, τα οποία θα 

παρέχουν υποστήριξη σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όταν αυτό 

χρειάζεται, ιδίως σε άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση· 

 στα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για τη μείωση του χρόνου που δαπανάται 

σε συνθήκες έκτακτης στέγασης —ιδίως για τις οικογένειες— και τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης. Η στέγαση πρέπει να προσφέρεται εντός των τοπικών κοινοτήτων και όχι έξω από 

αυτές. Οι πρόσφυγες χρειάζονται επειγόντως προσιτή στέγαση, πρέπει δε να υποστηρίζονται στην 

προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν κατάλυμα. 

 

2.3 Παροχή επαρκούς και αξιόπιστης πληροφόρησης στους αιτούντες άσυλο και τους 

πρόσφυγες 

 

Τόσο καθ' οδόν όσο και εντός της Ευρώπης, οι πρόσφυγες βασίζονται στις πληροφορίες —συχνά 

εσφαλμένες— που λαμβάνουν μέσω άτυπων διαύλων και διακινητών. Οι ιστορίες στα μέσα 

ενημέρωσης ενδέχεται να είναι μεροληπτικές και να έχουν λογοκριθεί. Επιπλέον, οι πρόσφυγες 

σπανίως μιλούν τη γλώσσα της κοινωνίας υποδοχής ή άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Παράλληλα, στα 

κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχει έλλειψη διερμηνέων με γνώση της αραβικής, της περσικής ή της 

αφγανικής. Αυτή τη στιγμή οι ΟΚΠ επιτελούν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό και την κατάρτιση 

διερμηνέων. 

 

Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ συνιστά: 

 

 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το άρθρο 5 

της οδηγίας για τις απαιτήσεις υποδοχής, το οποίο αναφέρεται στην ενημέρωση των αιτούντων 

άσυλο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και σχετικά με τα άτομα, τις ομάδες ή 

τις οργανώσεις που παρέχουν συνδρομή και ενημέρωση·  

 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με όλες τις 

γλωσσικές διατάξεις της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου·  

 στα κράτη μέλη να παρέχουν σαφείς πρακτικές καθώς και νομικές πληροφορίες στους 

πρόσφυγες, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, σε γλώσσα που να κατανοούν. Έχει ζωτική 
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σημασία να υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλα προετοιμασμένων διερμηνέων και 

μεταφραστών που να βοηθήσει στην καταγραφή και να διαλύσει τους φόβους και την τυχόν 

παραπληροφόρηση, τα δε κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την 

πρόσληψή τους. Μη επαγγελματίες διερμηνείς (π.χ. πρόσφυγες/μετανάστες από παλαιότερες 

μεταναστευτικές ροές) μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι σε στοιχειώδεις συνομιλίες, αλλά 

πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ κινδύνου και οφέλους· 

 να διαθέτει η ΕΕ κεντρικό σύστημα πληροφοριών στο οποίο να μπορούν να έχουν πρόσβαση 

οι πρόσφυγες κατά την άφιξή τους. Ενημερωτικά φυλλάδια και ένας επίσημος ιστότοπος 

της ΕΕ (παρόμοιος με την Πύλη μετανάστευσης της ΕΕ) μπορούν να παρέχουν 

επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα, τις διαδικασίες και τις δυνατότητες 

ασύλου που είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνο σε λίγες χώρες όπως η Γερμανία, 

η Αυστρία και η Σουηδία· 

 Η ΕΕ πρέπει να συντονίσει την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων για τους πρόσφυγες προς 

μετεγκατάσταση, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες στη μητρική τους 

γλώσσα σχετικά με τη χώρα προορισμού και να διανέμονται πριν από την αναχώρησή τους. 

Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλα προσαρμοσμένη πληροφόρηση στα παιδιά.  

 

2.4 Προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων 

 

Πολλοί πρόσφυγες φτάνουν στην ΕΕ μετά από μακρύ και τραυματικό ταξίδι, βιώνοντας συχνά 

ληστείες, βιασμούς ή άλλες μορφές βίας. Διέφυγαν από συνθήκες πολέμου, άφησαν πίσω συγγενείς ή 

τους έχασαν καθ' οδόν για την Ευρώπη. Αυτό το τραύμα δε λαμβάνεται πάντοτε επαρκώς υπόψη στη 

διαδικασία υποδοχής και ασύλου. Ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που φτάνουν στην ΕΕ 

αυξάνεται διαρκώς. Εξαφανίσεις ασυνόδευτων ανηλίκων αναφέρονται με ανησυχητικά υψηλούς 

ρυθμούς. Παρότι σπανίως είναι σαφές τι έχει συμβεί, πολλοί από αυτούς πέφτουν θύματα, ως 

φαίνεται, εγκληματικών ομάδων, δουλεμπόρων και άλλων κακοποιών στοιχείων. 

 

Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ συνιστά: 

 

 στα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους ώστε οι πρόσφυγες αλλά και οι 

εθελοντές που τους συνδράμουν να λαμβάνουν την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη· 

 οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να στεγάζονται σε μικρά κέντρα ή σε οικογένειες υποδοχής· Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει πως τα κράτη μέλη δεν θα θέτουν υπό κράτηση 

(ασυνόδευτους) ανηλίκους και η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου του 

σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού, σε συντονισμό με τη UNICEF· 

 να λαμβάνεται επίσης υπόψη το φύλο: όταν το ζητούν, οι αιτούσες άσυλο πρέπει να δίνουν 

συνέντευξη σε γυναίκα αξιωματούχο με τη συνδρομή γυναίκας διερμηνέα. 

 

3. Καλύτερη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

 

Οι ΟΚΠ επιτελούν πολύτιμο έργο συνδράμοντας, και ενίοτε αντικαθιστώντας, τις κυβερνήσεις στο 

καθήκον τους να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία στους πρόσφυγες. Από κοινού με 
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ιδιαίτερα στοχοθετημένες τοπικές πρωτοβουλίες και αφοσιωμένους εθελοντές, οι ΟΚΠ εκτελούν 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υποδοχής, όπως κάλυψη των βασικών 

αναγκών των προσφύγων, παροχή στέγης και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, 

πληροφόρηση, επανένωση χωρισμένων οικογενειών, εξεύρεση λύσεων για ασυνόδευτα παιδιά και 

πρόσληψη διερμηνέων. Ελέγχουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναλαμβάνουν 

δραστηριότητες εκπροσώπησης και ευαισθητοποίησης.  

 

3.1 Αναγνώριση και συντονισμός των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

 

Ορισμένες ΟΚΠ είναι επίσημα εξουσιοδοτημένες από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση και να εξασφαλίσουν το συντονισμό των δραστηριοτήτων υποστήριξης, ωστόσο ορισμένα 

κράτη δε συντονίζουν τις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας ή αφήνουν το συντονισμό στην 

Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ή τον Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Σε ορισμένες χώρες, οι κυβερνήσεις δε φαίνεται να έχουν αρκετή 

εμπιστοσύνη στις ΟΚΠ, που θεωρούνται υπερβολικά «γενναιόδωρες» ή μέρος της «βιομηχανίας 

φιλανθρωπίας». Αυτό δεν δημιουργεί το σωστό περιβάλλον για αποτελεσματική συνεργασία. Σε 

άλλες χώρες, η συνεργασία με την κυβέρνηση είναι καλή και οι προτάσεις των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών λαμβάνονται υπόψη από τις δημόσιες αρχές. Διοργανώνονται τακτικές 

συνεδριάσεις συντονισμού μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων και η προσωπική συμμετοχή 

πολιτικών (υπουργών) δείχνει την αφοσίωση της κυβέρνησης και φέρνει καρπούς. 

 

Η συνεργασία μεταξύ των ΟΚΠ εν γένει κρίνεται αποτελεσματική, καθώς αποφεύγεται η σύγχυση 

και οι αλληλοεπικαλύψεις, ενώ ενίοτε λαμβάνει διασυνοριακή διάσταση. Ωστόσο, εμφανίζονται και 

περιπτώσεις ανταγωνισμού μεταξύ των ΟΚΠ για τους πόρους και την προβολή στα μέσα 

ενημέρωσης. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη μακροπρόθεσμης βιώσιμης στρατηγικής, που θα 

λαμβάνει υπόψη την ευημερία και την ικανοποίηση από την εργασία των —συχνά ελάχιστων— 

στελεχών και εθελοντών των ΟΚΠ. 

 

Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ συνιστά τα εξής: 

 

 Καθώς για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση έχει ουσιαστική σημασία να 

υπάρχει επιτυχημένη συνεργασία και όχι ανταγωνισμός, οι οργανώσεις πρέπει να διαμορφώσουν 

μια κοινή θεώρηση της προστασίας των προσφύγων και κοινή κατανόηση των αρμοδιοτήτων, του 

ρόλου και των ευθυνών κάθε μίας εξ αυτών. Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίξουν τις ΟΚΠ 

στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, τη διεξαγωγή έρευνας, το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσης και πόρων. Η διεθνοποίησή τους, η 

διασυνοριακή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών θα μπορούσε να υποστηριχθεί μέσω 

ειδικών κονδυλίων ή επίσημου δικτύου. 

 Η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει για την προώθηση, την διάδοση και, ει δυνατόν, την αναπαραγωγή 

των ορθών πρακτικών των ΟΚΠ. Η πρακτική εμπειρία των ΟΚΠ πρέπει να αξιοποιηθεί στη 

διαδικασία χάραξης πολιτικών.  
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 Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των ΟΚΠ πρέπει να βελτιωθεί, 

μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού σημείων επαφής στα αρμόδια υπουργεία που θα παρέχουν 

πληροφόρηση στις οργανώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός των επιμέρους 

αρμοδιοτήτων που συνδέονται με την υποδοχή μεταναστών, με τον ανάλογο συντονισμό μεταξύ 

των διαφόρων δημοσίων αρχών και των οργανώσεων. 

 Οι ποικίλες οργανώσεις που συμμετέχουν σε δίκτυα υποστήριξης θα πρέπει να πραγματοποιούν 

τακτικές συνεδριάσεις συντονισμού, ενώ συνιστάται θερμά η καταγραφή των κοινών τους 

πρωτοβουλιών για μελλοντική χρήση, καθώς και η δημιουργία καταλόγων ελέγχου, διαδικασιών 

κλπ. 

 Πρέπει να θεσπιστούν φόρουμ συνεργασίας στα κράτη μέλη, όπου δεν υπάρχουν, που θα 

συγκεντρώνουν δημόσιες αρχές (κρατικού και τοπικού επιπέδου) και ΟΚΠ. Σε επίπεδο ΕΕ, η 

ΕΟΚΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο να εξασφαλιστεί ότι αυτά 

τα φόρουμ συνεργασίας θα είναι επαρκώς λειτουργικά και συμμετοχικά. 

 Το ζήτημα των προσφύγων πρέπει να αποπολιτικοποιηθεί και τα κράτη μέλη πρέπει να 

εξασφαλίσουν ότι δεν θα γίνονται διακρίσεις μεταξύ οργανώσεων βάσει πολιτικών δεσμών ή 

προτιμήσεων. 

 Δεδομένης της εντολής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Επιτροπής 

(ECHO) και του Frontex, αντιστοίχως, η ΕΕ θα πρέπει να πράξει περισσότερα για το συντονισμό 

των ανθρωπιστικών προσπαθειών και την εξασφάλιση μεγαλύτερης παρουσίας επιτόπου. Μέσω 

της ECHO ή άλλου, νέου οργανισμού, η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει για την επιτόπου παρουσία 

εμπειρογνωμόνων συντονισμού, υποδοχής και προστασίας των προσφύγων και να υλοποιήσει 

στρατηγικά σχέδια σε τοπικό επίπεδο που θα συμφωνηθούν με όλους τους αρμόδιους φορείς, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη των βασικών αναγκών των προσφύγων (τροφή, ιατρική 

περίθαλψη, στέγαση και νομική βοήθεια).  

 Η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η νέα πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της 

ΕE, υπό το συντονισμό της ECHO, θα μπορεί επίσης να αξιοποιείται και εντός της ΕΕ, 

εξασφαλίζοντας ότι οι εθελοντές θα διοχετεύονται εκεί όπου είναι πιο αναγκαίοι και ότι οι 

δεξιότητες και η εμπειρογνωσία τους δεν θα αχρηστεύονται και δεν θα σπαταλώνται. 

 

3.2 Χρηματοδότηση και στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

 

Οι ΟΚΠ συναντούν πολυάριθμες δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την κατάρτιση 

του προσωπικού τους. Συχνά απαιτείται να συγχρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους με ίδιους 

πόρους, ακόμα και όταν δρουν εξ ονόματος δημοσίων αρχών. Επιπλέον, οι ΟΚΠ συχνά βασίζονται σε 

βραχυπρόθεσμες επιδοτήσεις της ΕΕ, πράγμα που δεν τους επιτρέπει να προγραμματίζουν 

δραστηριότητες με βιώσιμη, μακροπρόθεσμη προοπτική. Ταυτόχρονα, υφίσταται ανταγωνισμός 

μεταξύ των ΟΚΠ, λόγω της απαίτησης να διαθέτουν ικανό αριθμό πελατών, πράγμα που μπορεί να 

υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Τα σύντομα προγράμματα 

έχουν, επίσης, αντίκτυπο στην εργασιακή ασφάλεια του προσωπικού, γεγονός που δυσχεραίνει την 

προσέλκυση και διατήρηση ειδικευμένου προσωπικού. Σε ορισμένους τομείς έχει αναδυθεί ένα είδος 

«φιλανθρωπικού τουρισμού». 
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 Όταν οι ΟΚΠ δρουν εξ ονόματος δημοσίων αρχών, τα κράτη μέλη είναι εκείνα που έχουν 

την ευθύνη για την επαρκή αποζημίωσή τους. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 

τους αναγκαίους πόρους για να μετατραπεί, μακροπρόθεσμα, η παροχή συνδρομής στους 

πρόσφυγες σε επάγγελμα, καθώς ο αριθμός των εθελοντών φθίνει, και για να καταστεί η 

απασχόληση στον τομέα ελκυστική, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ειδικευμένου 

προσωπικού.  

 Πρέπει να καταστεί ευκολότερη και ταχύτερη η εξασφάλιση ενωσιακής χρηματοδότησης, 

ακόμη και για τις πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας, χωρίς να υπονομεύεται η αμεροληψία και η 

διαφάνεια της διαδικασίας. Η απαίτηση συγχρηματοδότησης πρέπει να διευκολύνεται ή να 

καλύπτεται από τα κράτη μέλη.  

 Υπάρχει εμφανής ανάγκη μακροπρόθεσμου προγραμματισμού της διάθεσης επιδοτήσεων από το 

ΤΑΜΕ (Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης), βάσει σαφών κανόνων. Η Επιτροπή πρέπει 

να αποφύγει καθυστερήσεις στη διάθεση των επιδοτήσεων από το ΤΑΜΕ.  

 Η Επιτροπή πρέπει επίσης να προσαρμόσει τους κανόνες χρηματοδότησής της, ώστε να είναι 

δυνατή η κάλυψη ορισμένων έμμεσων δαπανών (πέραν των δαπανών συντονισμού), όπως 

συνέβαινε με το ΕΤΠΑ και το ΕΤΕ.  

 Η Επιτροπή πρέπει να δρομολογήσει νομοθεσία που θα καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση της 

θεσμικής οικοδόμησης δεξιοτήτων των ΟΚΠ, δηλαδή προκειμένου να διασφαλιστούν σταθερές 

συνθήκες απασχόλησης, και κατάρτισης (π.χ. στον τομέα της διαχείρισης προσφυγικών 

καταυλισμών). 

 

4. Τροποποίηση της αφήγησης 

 

Η στήριξη του κοινού στην υποδοχή των προσφύγων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια 

αποτελεσματική κοινή ενωσιακή προσέγγιση της άφιξης των προσφύγων. Ωστόσο, τα αρνητικά 

συναισθήματα απέναντι στους πρόσφυγες αυξάνονται στην ΕΕ. Η ενημέρωση που παρέχεται στο 

κοινό σχετικά με τους πρόσφυγες πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και, από την άποψη αυτή, τα μέσα 

ενημέρωσης και οι ΟΚΠ επιτελούν σημαντικό ρόλο. Ο φόβος για το άγνωστο ενισχύεται από 

ορισμένα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ανακριβείς πληροφορίες και αναπαράγουν στερεότυπα. 

Παρ' όλα αυτά, ορισμένα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν τη συνεισφορά της κοινωνίας των 

πολιτών για να δημιουργήσουν ισορροπημένη εικόνα για τους πρόσφυγες. 

 

4.1 Ανάδειξη των οφελών της μετανάστευσης 

 

 Τα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να δημοσιοποιούν θετικά παραδείγματα 

επιτευγμάτων μεταναστών και της συμβολής μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή της Ευρώπης, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα τους στο δημόσιο διάλογο 

(π.χ. αναδεικνύοντας τον αριθμό των εκπαιδευτικών ή στρατιωτικών/αστυνομικών αλλοδαπής 

καταγωγής στη Γερμανία ή τη Γαλλία, αντί να δίνεται έμφαση σε προβληματικούς νεαρούς). Οι 

επιτυχημένοι πρόσφυγες πρέπει να προβάλλονται ως πρότυπα προς μίμηση και η ΕΕ πρέπει να 

στηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα.  
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 Η στήριξη του κοινού στη μετανάστευση μπορεί να ενισχυθεί αν οι κοινωνίες αντιληφθούν τα 

οφέλη της. Τα όργανα της ΕΕ πρέπει να αναδείξουν τις θετικές πτυχές της μετανάστευσης, 

όπως το γεγονός ότι πολλά χωριά σε απόμακρες γωνιές της Ευρώπης που φθίνουν δημογραφικά 

ωφελούνται σήμερα από το επιπρόσθετο εργατικό δυναμικό, την κατανάλωση, τους μαθητές στα 

σχολεία κ.ο.κ. που έφερε η άφιξη των προσφύγων. 

 

4.2 Η μετανάστευση στα μέσα ενημέρωσης 

 

 Οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να διερευνήσουν τη σκοπιμότητα της παροχής βασικών 

στοιχείων και δεδομένων σε δημοσιογράφους, καθώς και της διοργάνωσης ενημερωτικών 

επισκέψεων, π.χ. σε κέντρα προσφύγων ή συνοριακούς σταθμούς, για την απόκρουση αρνητικών 

στερεοτύπων. 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν την εκπαίδευση που αναγνωρίζει την πολυπολιτισμικότητα 

και αποθαρρύνει την άσκηση διακρίσεων στα σχολικά τους προγράμματα, καθώς και εκτός 

σχολείου, καθώς η πολυμορφία αναπόφευκτα θα αυξηθεί. Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να 

βασίζεται στις εμπειρίες των τοπικών κυβερνήσεων, των σχετικών ΟΚΠ και των οργανώσεων 

μεταναστών. Έτσι οι πολίτες θα έχουν επίγνωση των γενικών τάσεων.  

 Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να ανέχονται τη χρήση προσβλητικής, ξενοφοβικής γλώσσας και 

ρητορικής του μίσους στα μέσα ενημέρωσης και πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία. 

 

4.3 Προσπάθειες σε επίπεδο κοινότητας 

 

 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στις τοπικές κοινότητες (π.χ. στους γονείς στα 

τοπικά σχολεία) κατάλληλη και τεκμηριωμένη ενημέρωση και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία 

ευκαιριών για επαφές με αλλοδαπούς — π.χ. μέσω δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες που 

θα διοργανώνονται από τα τοπικά πολιτιστικά κέντρα ή τις ΟΚΠ.  

 Τα κράτη μέλη πρέπει να χρηματοδοτούν την προετοιμασία και την κατάρτιση των δημόσιων 

αξιωματούχων που έρχονται σε επαφή με πρόσφυγες —συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 

των εθνικών αρχών, των υπηρεσιών απασχόλησης, της αστυνομίας, των σχολείων κλπ.— για να 

τους παρέχονται εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αποδεχτούν την πολιτιστική πολυμορφία, 

καθώς και πληροφορίες και χρήσιμοι σύνδεσμοι (π.χ. των ΟΚΠ που παρέχουν υποστήριξη). 

 

5. Διασφάλιση της ένταξης των προσφύγων 

 

5.1 Σχεδιασμός πολιτικών ένταξης 

 

Οι εμπειρίες των κρατών μελών της ΕΕ ως προς τις πολιτικές ένταξης ποικίλλουν, όπως ποικίλλουν 

και οι προσεγγίσεις τους. Η ένταξη αποτελεί αμφίδρομη διαδικασία και συνεπάγεται τόσο 

δικαιώματα όσο και υποχρεώσεις. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, ΟΚΠ καλύπτουν ελλείψεις και 

προσφέρουν πολλές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ένταξη, όπως μαθήματα γλωσσών, νομική 

συνδρομή, υπηρεσίες πληροφόρησης και πολιτιστικές δραστηριότητες. 
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 Παντού στην Ευρώπη, είναι αναγκαίες βιώσιμες μακροπρόθεσμες πολιτικές ένταξης. Η ΕΕ 

πρέπει να υποστηρίξει περαιτέρω τη συμμετοχή των σχετικών φορέων και την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη και συνεπή προσέγγιση, που θα 

καλύπτει διαφορετικούς τομείς πολιτικής, και να αναγνωρίσουν τη διαδικασία ασύλου ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας ένταξης. 

 Στο σχεδιασμό πολιτικών ένταξης σε επίπεδο κρατών μελών πρέπει να συμμετέχουν 

εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας 

προσέγγισης με λαϊκιστικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή των τοπικών φορέων είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική, καθώς είναι σε αυτό το επίπεδο που, ουσιαστικά, πραγματοποιείται η ένταξη. 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις ΟΚΠ, και ιδίως τους εργοδότες και τα 

συνδικάτα, καθώς και τις περιφερειακές αρχές, στο σχεδιασμό των πολιτικών ένταξης, αν μη τι 

άλλο για να εξασφαλιστεί ότι οι πρόσφυγες θα αναπτύσσουν δεξιότητες αναγκαίες για την 

κάλυψη των ελλείψεων της αγοράς εργασίας.  

 Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη ότι απαιτείται εξατομικευμένη προσέγγιση στην 

πολιτική ένταξης. Πράγματι, οι πρόσφυγες βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση από ό,τι οι άλλοι 

μετανάστες. Τα έγγραφά τους ενδέχεται να έχουν χαθεί, το δίκτυο επαφών τους είναι μικρότερο, 

και η υγεία τους ενδέχεται να έχει επιδεινωθεί λόγω βίας και τραυμάτων.   

 Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν άτομα με μεταναστευτικό/προσφυγικό ιστορικό που 

έχουν ενταχθεί επιτυχημένα ως μέντορες που θα παρέχουν υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο. 

Αυτοί θα λειτουργούν ως πρότυπα και θα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της κοινωνίας 

υποδοχής.  

 Οι πρόσφυγες πρέπει να τηρούν τους νόμους της χώρας υποδοχής και να αποδέχονται τον 

πολιτισμό της. Αυτό περιλαμβάνει το σεβασμό της ισότητας των φύλων και των γυναικών που 

κατέχουν θέσεις εξουσίας, όπως εκπαιδευτικοί, γιατροί, κοινωνικές λειτουργοί κλπ. Τα κράτη 

μέλη πρέπει, συνεπώς, να παράσχουν χρηματοδότηση για την παροχή συμβουλών και 

καθοδήγησης. 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η εξαιρετικά εντατική υποστήριξη των 

ασυνόδευτων ανηλίκων σε ορισμένες χώρες αποτελεί ορθή πρακτική και πρότυπο, παρότι 

δαπανηρή, για την ένταξη όλων των μεταναστών. 

 

5.2 Ο καθοριστικός ρόλος της γλωσσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την παροχή γλωσσικής 

κατάρτισης, το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξη, σε όσους αναμένεται να λάβουν 

καθεστώς προστασίας, ενώ θα ήταν σκόπιμο αυτή να συνδυάζεται με εργασία, καθώς αυτό 

συμβάλλει στη γλωσσική κατάρτιση. 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν ταχεία πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 

σχολεία, πράγμα που έχει ζωτική σημασία για την ένταξη των οικογενειών και την ένταξη των 

γυναικών στην αγορά εργασίας.  
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5.3 Η σημασία της ένταξης στην αγορά εργασίας 

 

Οι κοινωνικοί εταίροι αναγνωρίζουν τη θετική δυνητική συμβολή των προσφύγων στο πλαίσιο της 

δημογραφικής γήρανσης και των ειδικών αναγκών δεξιοτήτων σε ορισμένους τομείς. Για τους 

περισσότερους ενήλικες πρόσφυγες, η εύρεση κατάλληλης εργασίας αποτελεί μείζονα πρόκληση. 

Αντιμετωπίζουν πολυάριθμα εμπόδια, όπως ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες, απώλεια προσωπικών 

εγγράφων και πιστοποιητικών, μη αναγνώριση τίτλων και προσόντων και έλλειψη ευκαιριών 

απασχόλησης, ιδίως σε χώρες με υψηλή ανεργία. Πολλοί πρόσφυγες με προσόντα απασχολούνται, εν 

τέλει, σε ανειδίκευτο τομέα, αν ποτέ καταφέρουν να βρουν δουλειά.  

 

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της οδηγίας για τις προϋποθέσεις υποδοχής, που αναφέρει ότι 

«τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στους αιτούντες [διεθνή προστασία] πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας το αργότερο εννέα μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης [...]», τα κράτη 

μέλη πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι αιτούντες άσυλο να βρίσκουν μια θέση 

εργασίας το συντομότερο δυνατό, για να μην αχρηστευθούν οι δεξιότητές τους, και να καταστούν 

οικονομικά παραγωγικοί. Καθώς αυτό οδηγεί στην αυτάρκεια, την αξιοπρέπεια και την 

κοινωνική αλληλεπίδραση, είναι προς όφελος τόσο των προσφύγων όσο και της κοινωνίας 

υποδοχής. Πρέπει δε να τους εξασφαλίζουν ίδιες προϋποθέσεις με αυτές των υπηκόων των χωρών 

υποδοχής.  

 Στην πολιτική της για τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη, η ΕΕ πρέπει να δώσει επαρκή 

προσοχή στις αξιολογήσεις και τους ελέγχους δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και να 

μεριμνήσει για την καλύτερη αναγνώριση και ανάπτυξη των προσόντων των προσφύγων. Η 

ουσιαστική αναγνώριση των τίτλων και των προσόντων πρέπει να αναπτυχθεί, πιθανότατα με 

βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. 

 Οι πρόσφυγες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι εργοδότες χρειάζονται νομική ασφάλεια. Τα 

κράτη μέλη πρέπει να δίνουν στους μετανάστες που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης εύλογο χρόνο για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ακόμα και σε περίπτωση 

απόρριψης της αίτησης ασύλου τους. Όσον αφορά τα προγράμματα μαθητείας των προσφύγων, 

πρόκειται για καλή πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη, που ενθαρρύνει τους εργοδότες να 

επενδύσουν στην κατάρτιση μαθητευόμενων και παρέχει ασφάλεια τόσο στους πρόσφυγες όσο 

και στους εργοδότες τους, καθώς επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να παραμείνουν στο χώρο 

εργασίας για δύο χρόνια, ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου. 

 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν μια στοχοθετημένη εκπαιδευτική και 

ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που 

συνδέονται με την απασχόληση μεταναστών, με αποδέκτες τους εργοδότες και τα συνδικάτα. 

 

_____________ 
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