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Πεπίλητη
Η εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζην θχκα ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ
πνπ έρνπλ θηάζεη ζηελ επξσπατθή επηθξάηεηα απφ ην 2015 έσο ζήκεξα (κέζα ηνπ
2018) θαη ηηο ζπλέπεηεο απηνχ ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.
Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνθαλή θξίζε πνπ θαιείηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε λα
αληηκεησπίζεη.
Σην Κεθάλαιο 1 γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο λνκηθνχο φξνπο ηνπ «κεηαλάζηε»,
ηνπ «πξφζθπγα» θαη ηνπ «αηηνχληνο άζπιν» θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηέο
ηηο έλλνηεο.
Σην Κεθάλαιο 2 κειεηάηαη ε εμέιημε ησλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ
ξνψλ ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο Μεζνγείνπ απφ ην 2015 έσο θαη ην 2018, φπσο επίζεο
θαη νη ζάλαηνη θαη νη εμαθαλίζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηελ ίδηα απηή ρξνληθή
πεξίνδν.
Σην Κεθάλαιο 3 κειεηάηαη ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηελ
δηαρείξηζε κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνο ηα θξάηε κέιε. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά
ζηελ δνκή ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αζχινπ θαζψο θαη ζηηο αδπλακίεο
πνπ απηφ παξνπζηάδεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Σην Κεθάλαιο 4 κειεηψληαη νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ξνψλ
απηψλ ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ – πνιηηηζκηθφ επίπεδν.
Τέινο, ζην Κεθάλαιο 5 επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο
θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνηάζεηο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ
πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο φζν
θαη γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο απηψλ.

Λέξειρ κλειδιά: πξφζθπγαο, κεηαλάζηεο, ρξεκαηνδφηεζε, UNCHR, CEAS,
EASO, ΓΟΜ
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Abstract
This work refers to the flow of refugees and immigrants who have arrived in
the European territory from 2015 to the present (in 2018) and its consequences at a
political, economical and social level. This is an unprecedented crisis that the
European Union is called to deal with..
Chapter 1 refers to the legal terms of "migrant", "refugee" and "asylum
seeker" and the differences that exist in these concepts.
Chapter 2 analyzes the evolution of refugee and migratory flows across
Europe through the Mediterranean Sea from 2015 to 2018, as well as the deaths and
disappearances recorded at the same time.
Chapter 3 examines the role of the European Union in managing of these
flows through funding and the European programs that have been approved by the
European Commission to the Member States. Reference is also made to the structure
of the Common European Asylum System and its weaknesses in its implementation.
Chapter 4 examines the positive and negative effects of these flows both at a
political, economical, and socio-cultural level.
Finally, Chapter 5 attempts to evaluate European policy and refers to policy
proposals aimed at a better management of refugee and migratory flows for the people
themselves and their host countries.

Keywords: refugee, immigrant, funding, UNCHR, CEAS, EASO, IOM

4

Υπεύθςνη Γήλυζη

Με ηελ παξνχζα δήισζε:
1.

Γειψλσ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζαο
θαηαζέησ απνηειεί
παξαβηάδεη

πξντφλ

ηα δηθαηψκαηα

αλαγλσξηζκέλα

πξφηππα

δηθήο

κνπ

πλεπκαηηθήο

ηξίησλ

κεξψλ

θαη

πξνζπάζεηαο,

αθνινπζεί

ηα

δελ

δηεζλψο

επηζηεκνληθήο ζπγγξαθήο, ηεξψληαο πηζηά ηελ

αθαδεκατθή δενληνινγία.
2.

Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη απνηεινχλ απνθιεηζηηθά επζχλε ηεο ζπγγξαθέσο
θαη ν επηβιέπσλ, νη εμεηαζηέο, ην Τκήκα θαη ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
δελ πηνζεηνχλ θαη‟ αλάγθε ηηο εθθξαδφκελεο απφςεηο νχηε θέξνπλ νπνηαδήπνηε
επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε θαη παξαιείςεηο

Η δηλούζα
Ξανθάκη Αικαηεπίνη - Παναγιώηα
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Διζαγυγή
Οη απμαλφκελεο ξνέο κεηαλαζηψλ απφ πεξηνρέο ηφζν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο
φζν θαη ηεο Αθξηθήο ζέηνπλ απμαλφκελεο πξνθιήζεηο γηα ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο
νηθνλνκίεο ηεο Δ.Δ.. Η θξίζε ηνπ 2015 θαη ηνπ 2016 ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ
ζηελ Σπξία θαη ζπλδέζεθε ηαπηφρξνλα κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ
παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο πξνο
ηελ Δπξψπε, θαζψο νη αηηνχληεο άζπιν πνπ έθηαζαλ ζηελ Δ.Δ. ην 2015 μεπέξαζαλ
ην έλα εθαηνκκχξην εηεζίσο. Καηά ζπλέπεηα, απηέο νη πνιπάξηζκεο εηζξνέο
πξνζθχγσλ θαη ε δηαρείξηζε απηψλ απνηειεί πξσηνθαλή πξφθιεζε γηα ηα θξάηε –
κέιε ηεο Δ.Δ.1
Τα θχξηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη θαηά πφζν έρνπλ απμεζεί νη
πξνζθπγηθέο ξνέο απφ ην 2015 έσο ζήκεξα ζηελ Δπξψπε θαη πνηεο ζα είλαη νη
επηπηψζεηο απηψλ ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ – θνηλσληθφ επίπεδν.
Κίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο απνηειεί ε ζπλείδεζε ηνπ
κεγέζνπο ηεο θξίζεο απηήο θαη νη ηπρφλ επηπηψζεηο πνπ απηή ζα επηθέξεη ζην
επξσπατθφ έδαθνο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Σην θείκελν πνπ
αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ κεηαλάζηεπζε
ζηελ Δπξψπε. Αξρηθά, ζην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζην δηαρσξηζκφ ησλ
λνκηθψλ ελλνηψλ Μεηανάζηη – Ππόζθςγα – Αιηών άζςλο αιιά θαη ζηελ εμέιημε ησλ
πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ απφ ην 2015 έσο ζήκεξα. Καηφπηλ, γίλεηαη
αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ παξέρεη ε ίδηα ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο
απηήο θαη ηέινο, ζηελ δνκή θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο
Αζχινπ. Δλ ζπλερεία, ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε
ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν. Τέινο, επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη
γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνηάζεηο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ξνψλ
απηψλ.

1

Artis Kancs - Patrizio Lecca, “Long-term Social, Economic and Fiscal Effects of Immigration into the
EU: The Role of the Integration Policy”, JRC Working Papers in Economics and Finance, April 2017, p.g
1-2 https://ec.europa.eu/futurium/sites/futurium/files/jrc107441_wp_kancs_and_lecca_2017_4.pdf

9

Σθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη αθελφο ε κειέηε ηεο εμέιημεο
ησλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ απφ ην 2015 – ηελ αξρή ηεο θξίζεο –
έσο θαη ζήκεξα ζην επξσπατθφ έδαθνο θαη αθεηέξνπ, νη επηπηψζεηο ησλ ξνψλ απηψλ
ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ – θνηλσληθφ επίπεδν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
ηίζεληαη νη εμήο ζηφρνη:
1. Παξνπζίαζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ απφ ην 2015 έσο θαη ζήκεξα ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν
2. Ο ξφινο θαη ε παξνπζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο
θαη πξνγξακκάησλ είηε κέζσ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ
κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
3. Δπηπηψζεηο ησλ ξνψλ απηψλ ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.
Τέινο, καδί κε ηελ παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ζα επηρεηξεζεί
θαη κηα ζθηαγξάθεζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο, φπνπ απηέο απνξξένπλ απφ ηελ
δηπισκαηηθή απηή εξγαζία.
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Κεθάλαιο 1ο
Νομικόρ διασυπιζμόρ Μεηανάζηη – Ππόζθςγα – Αιηών Άζςλο
Ο βαζηθφηεξνο ππιψλαο γηα ην δίθαην ησλ πξνζθχγσλ, πνπ θαζνξίδεη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ
θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Πξφζθπγα είλαη ε Σχκβαζε ηνπ 1951 θαη
ζπκπιεξσκαηηθά, ε Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ
2011.2 Η Σχκβαζε γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ απφ θνηλνχ
βνχιεζε ησλ θξαηψλ κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο, ελψ γηα
πξψηε θνξά νξίδεη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ηφζν νη αιινδαπνί φζν θαη νη πνιίηεο
ηεο ρψξαο ππνδνρήο, κε ηξφπν ηζφηηκν. Παξέρεη επίζεο λνκηθή θάιπςε ζηνπο
πξφζθπγεο, νη νπνίνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο θαινχληαη λα ζεβαζηνχλ ηνπο λνκνχο ηεο
ρψξαο αζχινπ.3
Σηελ

ηξέρνπζα

κεηαλαζηεπηηθή

θξίζε

πνπ

καζηίδεη

ηελ

Δπξψπε,

ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά νη φξνη «μεηανάζηηρ», «ππόζθςγαρ» θαη «αιηών
άζςλο», φξνη πνπ πνιιέο θνξέο κνηάδνπλ λα είλαη ζπλψλπκνη. Κάζε φξνο, σζηφζν,
έρεη έλα μερσξηζηφ λφεκα πνπ θέξεη δηαθνξεηηθέο δηεζλείο ππνρξεψζεηο θαη
ζπλέπεηεο.4 Πην ζπγθξηκέλα:
1) Μεηανάζηηρ: «Δίλαη ην πξφζσπν πνπ γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ νξηζκφ εγθαηαιείπεη νηθεηνζειψο ηε ρψξα ηνπ κε ζθνπφ λα
εγθαηαζηαζεί αιινχ. Μπνξεί δε λα σζείηαη απφ ηελ επηζπκία γηα αιιαγή ή γηα
πεξηπέηεηα ή απφ νηθνγελεηαθνχο ή άιινπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Δάλ σζείηαη
απνθιεηζηηθά απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα, είλαη νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο θαη φρη
πξφζθπγαο». 5

2

Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Dve-2011-95-Qualification.pdf
3
Lawpost, «Τι προβλζπει θ Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ για το κακεςτώσ των προςφφγων: Ποιοσ κεωρείται
πρόςφυγασ, ποια τα δικαιώματά του και άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθ Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ
του 1951», Μάρτιοσ 2016
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/ti-provlepei-i-symvasi-tis-geneyis-giakathestos-ton-prosfygon
4
Alan Travis, “Migrants, refugees and asylum seekers: what's the difference?”, The Guardian, August
2015
https://www.theguardian.com/world/2015/aug/28/migrants-refugees-and-asylum-seekerswhats-the-difference
5
Γραφείο του Φπατου Αρμοςτι των Ηνωμζνων Εκνών για τουσ πρόςφυγεσ, «Εγχειρίδιο για τισ
διαδικαςίεσ και τα κριτιρια κακοριςμοφ του κακεςτώτοσ των προςφφγων» ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ
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Σχκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο πξφζθπγεο, ε δηάθξηζε αλάκεζα
ζηνλ νηθνλνκηθφ κεηαλάζηε θαη ηνλ πξφζθπγα είλαη πνιιέο θνξέο αζαθήο. «Πίζσ
απφ ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθηεζε ησλ κέζσλ δηαβίσζεο
κπνξεί λα ππάξρνπλ θπιεηηθνί, ζξεζθεπηηθνί ή πνιηηηθνί ζηφρνη ή δηαζέζεηο ελαληίνλ
κηαο νξηζκέλεο νκάδαο. Σε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα νηθνλνκηθά κέηξα αθαλίδνπλ ηελ
νηθνλνκηθή ππφζηαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ (φπσο π.ρ. ε
θαηάξγεζε ησλ δηθαησκάησλ άζθεζεο εκπνξίνπ ή επηβνιή άληζεο ή ππεξβνιηθήο
θνξνινγίαο ζε ζπγθεθξηκέλε εζληθή ή ζξεζθεπηηθή νκάδα), ηα πξφζσπα πνπ
πιήηηνληαη κπνξεί αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο λα γίλνπλ πξφζθπγεο φηαλ
εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα». 6
2) Ππόζθςγαρ: Πξφθεηηαη γηα ην άηνκν πνπ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηε δίσμε
θαη πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ παηξίδα ηνπ.7 Σην δηεζλέο δίθαην, ην λνκηθφ θαζεζηψο
πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο πξφζθπγεο πεγάδεη απφ ηε Σχκβαζε ησλ Η.Δ γηα «ην
Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ ηεο 28εο Ινπιίνπ 1951 θαη ην Πξσηφθνιιν γηα ην
Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ ηεο 31εο Ιαλνπαξίνπ 1967». Δηδηθφηεξα, κε ην
Πξσηφθνιιν ηνπ 1967, ηα θξάηε ήηαλ ππνρξεσκέλα λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο
Σχκβαζεο ηνπ 1951.8
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε ηνπ „51, ν φξνο «πξφζθπγαο»
εθαξκφδεηαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ: «έρεη βάζηκν θφβν δίσμεο ιφγσ θπιήο ή
εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ζπκκεηνρήο
ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα» Δπηπιένλ ην πξφζσπν απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη εθηφο
ηεο ρψξαο ηζαγέλεηάο ηνπ θαη δελ κπνξεί ή δελ επηζπκεί, λα ζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ππφ
ηελ πξνζηαζία ηεο ελ ιφγσ ρψξαο ή ν αληζαγελήο ν νπνίνο, βξίζθεηαη εθηφο ηεο

του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το κακεςτώσ των προςφφγων, ΣΤ΄ Ζκδοςθ, Ακινα 2009,
ςελ 27
6
Γραφείο του Φπατου Αρμοςτι των Ηνωμζνων Εκνών για τουσ πρόςφυγεσ, «Εγχειρίδιο για τισ
διαδικαςίεσ και τα κριτιρια κακοριςμοφ του κακεςτώτοσ των προςφφγων» ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ
του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το κακεςτώσ των προςφφγων, ΣΤ΄ Ζκδοςθ, Ακινα 2009,
ςελ 27
7
Canadian Council for Refugees, “Refugees and Immigrants: A glossary”, September 2010,
http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/glossary_en.pdf
8
Γραφείο του Φπατου Αρμοςτι των Ηνωμζνων Εκνών για τουσ πρόςφυγεσ, «Εγχειρίδιο για τισ
διαδικαςίεσ και τα κριτιρια κακοριςμοφ του κακεςτώτοσ των προςφφγων» ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ
του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το κακεςτώσ των προςφφγων, ΣΤ΄ Ζκδοςθ, Ακινα 2009
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ρψξαο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλήζνπο δηακνλήο γηα ηνπο ίδηνπο πάιη ιφγνπο, δελ κπνξεί
ή δελ επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζε απηήλ». 9
Να ζεκεησζεί φηη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη φξνη «Πολιηικόρ
ππόζθςγαρ», «Οικονομικόρ ππόζθςγαρ», «Πεπιβαλλονηικόρ ππόζθςγαρ», νη νπνίνη δελ
έρνπλ λφεκα ζην λφκν. Μπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε επεηδή ππνδειψλνπλ
ιαλζαζκέλα φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξνζθχγσλ.10
3) Αιηών άζςλο: Δίλαη ην πξφζσπν εθείλν πνπ έρεη ππνβάιεη αίηεκα πξνθεηκέλνπ λα
αλαγλσξηζζεί ε πξνζθπγηθή ηνπ ηδηφηεηα, ελψ ε απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηφο ηνπ
εθθξεκεί. Έσο φηνπ αλαγλσξηζηεί σο πξφζθπγαο, δηαζέηνπλ – ζχκθσλα πάληα κε ην
δηεζλέο πξνζθπγηθφ δίθαην – ην δηθαίσκα ηεο κε επαλαπξνψζεζήο ηνπ ζηε ρψξα απφ
ηελ νπνία θαηάγεηαη.11 Σπλεπψο, νη αηηνχληεο άζπιν έρνπλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ
ρψξα ππνδνρήο, πξφζβαζε ζε φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο, ζε ππεξεζίεο πγείαο,
ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία.12
Έηζη, ζε φηη αθνξά ηελ Δπξψπε θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ
θηάλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κέζσ ζαιάζζεο θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία,
ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηνλ φξν «ππόζθςγαρ» θαη ηνλ φξν «μεηανάζηηρ». Η πιεηνςεθία
ησλ αλζξψπσλ πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ
ρψξεο πνπ έρνπλ βπζηζηεί ζηνλ πφιεκν θαη γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη δηεζλήο
πξνζηαζία. Ωζηφζν, έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ άιιεο ρψξεο, θαη ζε
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν φξνο «κεηαλάζηεο» ζα ήηαλ θαηαιιειφηεξνο. Γη απηφ ηνλ
ιφγν, ε UNHCR κε ηνπο φξνπο «πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο» ραξαθηεξίδεη ηηο
κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ δηα ζαιάζζεο. Η επηινγή, ινηπφλ, ησλ ιέμεσλ έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία. 13
9

Γραφείο του Φπατου Αρμοςτι των Ηνωμζνων Εκνών για τουσ πρόςφυγεσ, «Εγχειρίδιο για τισ
διαδικαςίεσ και τα κριτιρια κακοριςμοφ του κακεςτώτοσ των προςφφγων» ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ
του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το κακεςτώσ των προςφφγων, ΣΤ΄ Ζκδοςθ, Ακινα 2009
10
Canadian Council for Refugees, “Refugees and Immigrants: A glossary”, September 2010
http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/glossary_en.pdf
11
UNHCR, “Refugee or migrant – Which is right? The two terms have distinct and different meanings,
and confusing them leads to problems for both populations.”, July 2016
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html
12
Διεκνισ Αμνθςτία, «Βαςικζσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ για τα δικαιώματα προςφυγών
& μεταναςτών», Φεβρουάριοσ 2016,
https://www.amnesty.gr/blog/20206/vasikes-erotiseis-kai-apantiseis-gia-ta-dikaiomata-prosfygonmetanaston
13
UNHCR, “Refugee or migrant – Which is right? The two terms have distinct and different meanings,
and confusing them leads to problems for both populations.”, July 2016
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html

13

Κεθάλαιο 2ο
Πποζθςγικέρ και μεηαναζηεςηικέρ ποέρ ζηην Δςπώπη
από ηο 2015 έυρ ηο 2018
Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ πξνζηαζία ζηελ Δπξψπε έρεη απμεζεί
ζεκαληηθά θπξίσο ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία. Καζψο νη ζπγθξνχζεηο θαη ε βία ζε
πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ ππξνδνηνχλ καδηθή θαη παξαηεηακέλε κεηαθίλεζε, νη
πξφζθπγεο αλαδεηνχλ αζθάιεηα πέξα απφ ηελ άκεζε πεξηνρή. Όκσο, νη αζθαιείο
νδνί θαη νη δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο ζε απηέο είλαη πεξηνξηζκέλεο, κε απνηέιεζκα νη
άλζξσπνη απηνί πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ή εθείλνη πνπ ζέινπλ
λα επαλελσζνχλ κε ινηπά κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζηελ Δπξψπε λα κελ έρνπλ
πνιιέο επθαηξίεο.14
Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε Δπξψπε κέζσ ησλ
ζαιάζζησλ νδψλ είλαη ηεξάζηηεο θαη απηφ θαζηζηά ζαθέο φηη θακία ρψξα ηεο Δ.Δ. δελ
κπνξεί ή δελ πξέπεη λα ηηο αληηκεησπίδεη κφλε ηεο.15 Τξείο κεζνγεηαθέο δηαδξνκέο
απνηέιεζαλ ηνπο θχξηνπο δξφκνπο γηα ηελ είζνδν ζηελ Δπξψπε: απφ ην Μαξφθν
ζηελ Ιζπαλία, απφ ηε Βφξεηα Αθξηθή, θαη θπξίσο απφ ηε Ληβχε, ζηελ Ιηαιία θαη απφ
ηελ Τνπξθία ζηελ Διιάδα. Τελ άλνημε ηνπ 2015, ε Τνπξθία έθιεηζε ηα ζχλνξά ηεο
κε ηε Σπξία, ζέηνληαο ηέινο ζε κηα ηεηξαεηή πεξίνδν πνιηηηθήο αλνηρηήο πφξηαο, ελψ
ηαπηφρξνλα, άλνημε ηα ζαιάζζηα ζχλνξά ηεο κε ηελ Διιάδα, ε νπνία έθεξε φιν ην
θάζκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ Δπξψπε.16 Σεκαληηθφ κέξνο απηψλ πνπ
παξέκεηλαλ ζηελ Διιάδα, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία – φζνη δειαδή δελ θαηάθεξαλ
λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζε άιιε επξσπατθή ρψξα – ππέβαιιαλ αίηεζε αζχινπ ζηηο
ρψξεο φπνπ θηινμελνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ θάπνην θαζεζηψο δηεζλνχο
πξνζηαζίαο (είηε πξνζθπγηθφ θαζεζηψο, είηε επηθνπξηθή πξνζηαζία).
Σηαδηαθά, ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ ζηε Μεζφγεην άξρηζε νινέλα λα απμάλεηαη,
θηάλνληαο ζην απφγεην ηνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, φηαλ 200.000 άλζξσπνη
δηέζρηζαλ ηελ Μεζφγεην ζάιαζζα. Ωζηφζν, απφ ηελ άλνημε ηνπ 2016, νη ξνέο
14

UNCHR, “Refugees in Europe”, October 2017 http://www.unhcr.org/europe.html
European Commission, «Priority: Migration - Towards a European agenda on migration»,
https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_en
16
Kert Valdaru, Eva-Maria Asari, Lauri Mälksoo, “The impact of the refugee crisis on Europe and
Estonia”, Estonian Human Development Report 2016/2017
https://inimareng.ee/en/migration-and-demographic-changes-in-estonia-and-europe/the-impact-ofthe-refugee-crisis-on-europe-and-estonia/
15
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άξρηζαλ λα κεηψλνληαη, κεηά ηελ θνηλή δήισζε αλάκεζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ηελ Τνπξθία, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ ζηα ειιεληθά λεζηά λα κεησζεί
ζηα 100 άηνκα εκεξεζίσο. Τν 2015 θαη ην 2016, πεξηζζφηεξνη απφ 1,3 εθαηνκκχξηα
πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο έθζαζαλ ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο Μεζνγείνπ.17 Απηφο ν
κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ έθεξε ηε κεηαλάζηεπζε ζην επίθεληξν ηνπ πνιηηηθνχ
δηαιφγνπ, πξνθάιεζε αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο αξθεηψλ ρσξψλ. Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ Σνπεδία, ην 2016 ζεζπίζηεθε λφκνο κε ηνλ νπνίν δπζθνιεχνπλ
αθφκα πεξηζζφηεξν ηα θξηηήξηα γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, εηδηθά γηα φζνπο
ρνξεγήζεθε πξνζθάησο ην πξνζθπγηθφ θαζεζηψο.18
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ε
Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNCHR), απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015,
πεξίπνπ 1,000,573 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο έρνπλ θηάζεη ζηελ Δπξψπε δηα
ζαιάζζεο, θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία.19 Υπνινγίδεηαη επίζεο, φηη 390.000
πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο δηαθηλδχλεπζαλ ηε δσή ηνπο δηαζρίδνληαο ηε Μεζφγεην
Θάιαζζα ην 2016, κε 181.400 άηνκα λα θηάλνπλ ζηελ Ιηαιία θαη 173.450 ζηελ
Διιάδα. 20
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2017 ε κεηαλαζηεπηηθή πίεζε ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα
ηεο Δ.Δ. παξέκεηλε πςειή, αιιά κεηψζεθε ζπγθξηηηθά κε ην 2016, θπξίσο ζηηο
αλαηνιηθέο θαη θεληξηθέο κεζνγεηαθέο δηαδξνκέο, ελψ θαηέγξαςε κηα ζεκαληηθή
αχμεζε ζηα δπηηθά.21 Τελ ζπγθεθξηκέλε απηή ρξνληά, παξνπζηάζηεθε κείσζε ησλ
αθίμεσλ ζηελ Δπξψπε ζπγθξηηηθά κε ην 2016, θαζψο εηζήιζαλ πεξίπνπ 186,768
άηνκα,22 ελψ πάλσ απφ 3,000 άλζξσπνη πηζηεχεηαη φηη έρνπλ πεζάλεη ή έρνπλ
εμαθαληζηεί, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαζρίζνπλ ηε Μεζφγεην πξνθεηκέλνπ λα
θηάζνπλ ζηελ Δπξψπε, κε αλαθνξέο πνιιψλ άιισλ πνπ πεζαίλνπλ θαζ' νδφλ. 23
17

Kert Valdaru, Eva-Maria Asari, Lauri Mälksoo, “The impact of the refugee crisis on Europe and
Estonia”, Estonian Human Development Report 2016/2017
https://inimareng.ee/en/migration-and-demographic-changes-in-estonia-and-europe/the-impact-ofthe-refugee-crisis-on-europe-and-estonia/
18
Rachael Cerrotti, “Sweden was among the best countries for immigrants. That's changing”, Global
Post, Sep. 2017 https://www.pri.org/stories/2017-09-11/sweden-was-among-best-countriesimmigrants-thats-changing
19
UNCHR, “Over one million sea arrivals reach Europe in 2015”, by Jonathan Clayton/Hereward
Holland; ed Tim Gaynor, December 2015
http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
20
UNCHR, “Europe Emergency”, 2018 http://www.unhcr.org/europe-emergency.html
21
Ετιςια ζκκεςθ για το 2017 τθσ Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ Υποςτιριξθσ για το Άςυλο (EASO)
http://publications.europa.eu/webpub/easo/annual-report-2017/img/Executive-Summary_EL.pdf
22
IOM, “Migration Flows – Europe” http://migration.iom.int/europe/
23
UNCHR, “Operational portal – Refugee Situation”,
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Σε φηη αθνξά ην ηξέρνλ έηνο θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, απφ ηηο
αξρέο ηνπ 2018 έσο ζήκεξα, 63,800 άηνκα πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζηελ Δπξψπε
ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ δσή ηνπο. Απφ απηνχο πεξίπνπ 50,000 έρνπλ ηαμηδέςεη δηα
ζαιάζζεο θαη πεξίπνπ 13,000 κέζσ μεξάο, ελψ εθηηκάηαη φηη 1,443 άηνκα έρνπλ
ράζεη ηελ δσή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα απηή.24
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη πην ζπρλέο εζληθφηεηεο εθείλσλ πνπ
έρνπλ θηάζεη ζηελ Δπξψπε κέζσ ησλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ είλαη απφ ηελ Αξαβηθή
Γεκνθξαηία ηεο Σπξίαο, ην Ιξάθ θαη αθνινπζεί ην Αθγαληζηάλ.25 Όπσο ν αξηζκφο
ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο – απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη εθηνπηζκέλνη πιεζπζκνί –
είλαη κηθξφο, έηζη κηθξφο παξακέλεη θαη ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Δηδηθφηεξα,
ε Τνπξθία παξακέλεη ε πξψηε ρψξα ζηνλ θφζκν ζηελ ππνδνρή πξνζθχγσλ ζε
απφιπηνπο αξηζκνχο, κε πιεζπζκφ 3,5 εθαη. πξφζθπγεο, θπξίσο ζπξηαθήο
θαηαγσγήο. 26
Δθείλνη πνπ θζάλνπλ ζηελ Δπξψπε ρξεηάδνληαη επαξθή ππνδνρή θαη βνήζεηα,
ηδίσο ηα άηνκα πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο, ηα άηνκα κε θάπνηα επαισηφηεηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ,27 ησλ επηδψλησλ ηεο ζεμνπαιηθήο
θαη θπιεηηθήο βίαο θαη ηα άηνκα εθείλα πνπ επηζπκνχλ πξφζβαζε ζε δίθαηεο θαη
απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο αζχινπ.28 Δθηηκάηαη επίζεο φηη αλάκεζα ζε απηά ηα
άηνκα, ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ ζηεξεζεί απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο,
εθφδηα φπσο: ε απφθηεζε ηζαγέλεηαο αιιά θαη ε πξφζβαζε ζε βαζηθά δηθαηψκαηα
φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε απαζρφιεζε θαη ε ειεχζεξε
θπθινθνξία.29
Σε φηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο πνπ
επηθξαηεί εληφο ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ, παξαηεξνχληαη ηα εμήο: Σχκθσλα κε ηελ
εηήζηα έθζεζε γηα ην 2015 – 2016 ηνπ EASO, ην 2016 θαηαγξάθεθαλ πεξίπνπ 1,3
εθαηνκκχξηα αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηελ Δ.Δ., παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά
7% ζε ζρέζε κε ην 2015, φηαλ ππνβιήζεθαλ ζρεδφλ 1,4 εθαηνκκχξηα αηηήζεηο. Οη
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
IOM, “Migration Flows – Europe” http://migration.iom.int/europe/
25
UNCHR, “Operational portal – Refugee Situation”,
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
26
Ετιςια ζκκεςθ για το 2017 τθσ Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ Υποςτιριξθσ για το Άςυλο (EASO)
http://publications.europa.eu/webpub/easo/annual-report-2017/img/Executive-Summary_EL.pdf
27
Ετιςια ζκκεςθ για το 2017 τθσ Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ Υποςτιριξθσ για το Άςυλο (EASO)
http://publications.europa.eu/webpub/easo/annual-report-2017/img/Executive-Summary_EL.pdf
28
UNCHR, “Europe Emergency”, 2018 http://www.unhcr.org/europe-emergency.html
29
UNCHR, “Figures at a glance: Statistical Yearbooks”, http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
24
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πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ππνβιήζεθαλ απφ πνιίηεο ηεο Σπξίαο:
αλέξρνληαη ζην 26% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηήζεσλ ζηελ Δ.Δ.. Οη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο
αζχινπ πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 2016 ππνβιήζεθαλ απφ πνιίηεο ηεο Σπξίαο, ηνπ
Αθγαληζηάλ, ηνπ Ιξάθ, ηνπ Παθηζηάλ θαη ηεο Νηγεξίαο. (βι. Πίλαθα 2.1) Οη θχξηεο
ρψξεο ππνδνρήο ήηαλ ε Γεξκαλία, ε Ιηαιία, ε Γαιιία, ε Διιάδα θαη ε Απζηξία. 30
Σεκαληηθή κείσζε ησλ αηηήζεσλ αζχινπ παξνπζηάζηεθε γηα ην 2017.
Σχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ EASO, έγηλαλ 728.470 αηηήζεηο δηεζλνχο
πξνζηαζίαο ζηελ Δ.Δ.. Τν πνζνζηφ απηφ αληηπξνζσπεχεη κείσζε θαηά 44% ζε
ζχγθξηζε κε ην 2016, φηαλ έγηλαλ ζρεδφλ 1,3 εθαηνκκχξηα αηηήζεηο σζηφζν
παξέκεηλαλ ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ φ,ηη πξηλ απφ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, ε νπνία
μεθίλεζε ην 2015.31 Η κεηαλαζηεπηηθή πίεζε ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Δ.Δ.
παξέκεηλε πςειή, σζηφζν κεησκέλε γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, θπξίσο ζηηο
δηαδξνκέο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Μεζνγείνπ, ελψ άλεπ πξνεγνπκέλνπ
ξαγδαία αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηε δηαδξνκή ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ.32
Σε φ,ηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ αηηεκάησλ αζχινπ θαηά ην α‟ εμάκελν ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο, παξαηεξήζεθε κηα ζρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ.
Πξφζθαηεο αλαιχζεηο πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία
Υπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO) απνθαιχπηνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ γηα
δηεζλή πξνζηαζία πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2018 ήηαλ πεξίπνπ
301.390 ζηελ Δ.Δ., δειαδή κείσζε θαηά 15% ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην εμάκελν ηνπ
2017 (βι. Πίλαθαο 2.3). Δηδηθά ηνλ Ινχλην ηνπ 2018 ππνβιήζεθαλ πεξίπνπ 51.300
αηηήζεηο, 1.600 ιηγφηεξα απφ φ, ηη ην Μάην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θχξηεο ρψξεο
θαηαγσγήο ησλ αηηνχλησλ ην α‟ εμάκελν ηνπ 2018 ήηαλ ε Σπξία, ην Αθγαληζηάλ, ην
Ιξάθ, ην Παθηζηάλ θαη ε Νηγεξία. Απφ απηνχο, νη Σχξνη θαη νη Αθγαλνί θαηέζεζαλ
ειαθξψο ιηγφηεξεο αηηήζεηο, ελψ νη ππήθννη ηνπ Ιξάθ θαη ηνπ Παθηζηάλ, θαηέζεζαλ
πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο απφ φ, ηη ηνλ Μάην. 33

30

Βαςικά πορίςματα τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ Υποςτιριξθσ για το Άςυλο
(EASO) ςχετικά με τθν κατάςταςθ του αςφλου ςτθν Ε.Ε. για το ζτοσ 2016
https://www.easo.europa.eu/file/18819/download?token=w1pW0x81
31
EASO Newsletter, “Number of asylum applications lodged in EU in early summer remains stable”,
August 2018 https://www.easo.europa.eu/number-asylum-applications-lodged-eu-early-summerremains-stable
32
EASO, «Ετιςια ζκκεςθ για τθν κατάςταςθ του αςφλου ςτθν ΕΕ για το 2017», Ετιςια Ζκκεςθ 2018
http://publications.europa.eu/webpub/easo/annual-report-2017/img/Executive-Summary_EL.pdf
33
EASO Newsletter, “Number of asylum applications lodged in EU in early summer remains stable”,
August 2018 https://www.easo.europa.eu/number-asylum-applications-lodged-eu-early-summerremains-stable
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Θάλαηνη θαη εμαθαλίζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηε Μεζφγεην
Η Μεζφγεηνο ζπλερίδεη λα ζπγθεληξψλεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ζαλάησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί παγθνζκίσο. Απφ ην 2014, ζρεδφλ 14.500 ζάλαηνη
έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή.34 Οη αθίμεηο ησλ πξνζθχγσλ
κέζσ ζαιάζζεο θνξπθψζεθαλ ην 2015, φηαλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη
έθηαζαλ ζηελ Δπξψπε δηαζρίδνληαο ηε Μεζφγεην θαη ζρεδφλ 5.000 πέζαλαλ θαηά ηελ
πξνζπάζεηα απηή.35 Τξία ρξφληα αξγφηεξα, νη αθίμεηο επαλήιζαλ ζηα επίπεδα πξηλ ην
2014, παξνπζηάδνληαο δειαδή ζεκαληηθή κείσζε. Μέρξη ζηηγκήο, ην 2018, πεξίπνπ
42.000 άλζξσπνη έρνπλ δηαζρίζεη ηε Μεζφγεην ζε ζρέζε κε ην 2017, φπνπ ν αξηζκφο
ησλ πξνζθχγσλ είρε θηάζεη ηνπο 85.000.36 (βι. Πίλαθα 2.2).
Σχκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζε (IOM), «πνιινί απφ ηνπο
ζαλάηνπο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ Μεζφγεην, νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν α) ζε
πληγκνχο είηε ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, είηε ιφγσ ησλ κε
αζθαιή κέζσλ δηέιεπζεο (βάξθα) θαη β) ζε πξνβιήκαηα πγείαο π.ρ. θαξδηαθή
πξνζβνιή ή ππνζεξκία θ.α.». 37

Κεθάλαιο 3ο
Ο πόλορ ηηρ Δ.Δ. ζηην διασείπιζη ηηρ πποζθςγικήρ κπίζηρ
Α. Φξεκαηνδφηεζε
Η αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ
ζπλφξσλ απνηεινχλ θνξπθαίεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.38 Σε
επείγνπζεο θαη εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, φπσο απηή ε μαθληθή εηζξνή πξνζθχγσλ
ζηελ Δπξψπε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη θαη λα πξνζθέξεη

34

IOM, “Improving Data on Missing Migrants”, Fatal Journeys, Volume 3 Part 1, 2017
https://publications.iom.int/books/fatal-journeys-volume-3-part-1-improving-data-missing-migrants
35
IOM, “Migration Flows – Europe” http://migration.iom.int/europe/
36
IOM, “Migration Flows – Europe” http://migration.iom.int/europe/
37
IOM, “Missing Migrants: Tracking Deaths Along Migratory routes – Total Deaths recorded from 01
January to 21 August”, August 2018 https://missingmigrants.iom.int/
38
European Commission, “EU budget for the refugee crisis and improving migration management: The
commission’s contribution to the leaders’ agenda”, 2017
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_en
.pdf
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αλζξσπηζηηθή ζηήξημε γηα άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Δ.Δ..39
Γηα λα θαηαζηεί φιε απηή ε πξνζπάζεηα επηηπρήο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη
ζρεηηθνί νξγαληζκνί ηεο Δ.Δ., ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ,
αλέπηπμε ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εμήο νξγαληζκνχο: ηνλ Οξγαληζκφ
Δπξσπατθήο Σπλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο (FRONTEX), ην Δπξσπατθφ
Γξαθείν Υπνζηήξημεο Αζχινπ (EASO) θαη ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο
Πξφζθπγεο (UNCHR).40
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο ζηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα
εμήο θεθάιαηα ηεο Δ.Δ.: α) ην Τακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Οινθιήξσζεο
(κε αξρηθή θαηαλνκή χςνπο 3,31 δηζ. € γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020 θαη β) ην Τακείν
Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (κε αξρηθή θαηαλνκή 3,8 δηζ. € γηα ηελ πεξίνδν 2014 –
2020).41 Πην ζπγθεθξηκέλα:
Αξρηθά, ζηφρνο ηνπ Ταμείος Αζύλος, Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ
(TAME) «είλαη ε ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ
πηνζέηεζε θαη αλάπηπμε α) ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ θαη
κεηαλάζηεπζεο (Common European Asylum System, CEAS), β) κηαο θνηλήο
επξσπατθήο πνιηηηθήο έληαμεο λνκίκσλ κεηαλαζηψλ θαη δηθαηνχρσλ δηεζλνχο
πξνζηαζίαο θαζψο θαη γ) κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο επηζηξνθψλ, ηεξψληαο ηηο
αξρέο ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.42
Παξάιιεια ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ
ππνδνρήο, ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ αζχινπ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα,
ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ επηζηξνθήο».43
39

European Commission, “Emergency support within the EU”, April 2018
http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/humanitarian-aid/emergency-support-within-eu_en
40
UNCHR, ”Regional Refugee and Migrant Response plan for Europe: January to December 2017”,
Dec. 2016
http://www.unhcr.org/partners/donors/589497d07/2017-regional-refugee-migrant-response-planeurope-january-december-2017.html
41
European Parliament, “EU funds for migration, asylum and integration policies”, Policy Department
for Budgetary Affairs, Directorate General for Internal Policies of the Union, April 2018
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2018/05/EU-funds-for-migration.pdf
42
Υπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ, «Nζα Προγραμματική Περίοδοσ 2014-2020 - Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αςφλου, Μετανάςτευςησ και Ζνταξησ (ΤΑΜΕ)»
http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=GR&perform=view&id=5270&Itemi
d=497
43
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, «Διαχείριςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ: Χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ Ε.Ε. ςτθν
Ελλάδα», Σεπτζμβριοσ 2016 europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2181_el.pdf
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Τν Ταμείο Δζυηεπικήρ Αζθάλειαρ (ΤΔΑ) ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
γίλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν ψζηε λα επηηεπρζεί έλα νκνηφκνξθν θαη πςειφ επίπεδν
ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη λα θαηαπνιεκεζεί ην δηαζπλνξηαθφ
νξγαλσκέλν έγθιεκα. Δηδηθφηεξα, ην ΤΔΑ έρεη δχν ζθέιε. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ην
ζθέινο Σύνοπα ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε «ελφο εληαίνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ ειέγρσλ
ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα, ζηεξίδνληαο κηα θνηλή πνιηηηθή γηα ηε ζεψξεζε (βίδα) κε
ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ λφκηκσλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ Δ.Δ.». Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
ην ζθέινο Αζηςνομία ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο «γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
θηλδχλσλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ππνδνκψλ θαίξηαο
ζεκαζίαο απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ αζθάιεηα».44
Σπλνιηθά, γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020, ππάξρνπλ 58 εζληθά πξνγξάκκαηα γηα
ηα ηακεία ΤΑΜΔ θαη ΤΔΑ (27 εζληθά πξνγξάκκαηα ΤΑΜΔ θαη 31 εζληθά
πξνγξάκκαηα ΤΔΑ). Να ζεκεησζεί φηη ηα θνλδχιηα ηνπ ΤΑΜΔ αθνξνχλ φια ηα
θξάηε κέιε, ελψ ηα θνλδχιηα ΤΔΑ πξννξίδνληαη κφλν γηα ηηο ρψξεο ηνπ Σέλγθελ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ θξαηψλ ηνπ Σέλγθελ.45
Δηδηθφηεξα, ην ΤΑΜΔ παξέρεη επίζεο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο

θαη

ηε

κειινληηθή

αλάπηπμε

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Γηθηχνπ

Μεηαλάζηεπζεο (ΔΓΜ). Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2003,
έρνληαο ζθνπφ ηελ παξνρή ζηα θξάηε κέιε αληηθεηκεληθψλ θαη αμηφπηζησλ
δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν γηα ηελ ζσζηή ράξαμε πνιηηηθήο ηεο
Δ.Δ.. Απνζθνπεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. θαη
ησλ θξαηηθψλ αξρψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν, παξέρνληαο ελεκεξσκέλα, αληηθεηκεληθά, αμηφπηζηα
θαη ζπγθξίζηκα δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε ράξαμε πνιηηηθήο. Τν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ΤΑΜΔ (πεξίπνπ 88%) ζα δηνρεηεπζεί
κέζσ ηεο επηκεξηζκέλεο δηαρείξηζεο. Τα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζα εθαξκφζνπλ ηα

44

European Commission, “Migration and Home Affairs Asylum: Migration and Integration Fund
(ΤΑΜΕ)”, August 2018 https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund_en
45
European Commission, “Migration and Home Affairs Asylum: Migration and Integration Fund
(ΤΑΜΕ)”, August 2018 https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund_en

20

πνιπεηή εζληθά ηνπο πξνγξάκκαηα, θαιχπηνληαο φιν ην δηάζηεκα 2014 – 2020. Τα
πξνγξάκκαηα απηά ζρεδηάδνληαη, ηίζεληαη ζε εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο απηέο δξάζεηο
πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα πξσηνβνπιηψλ, φπσο ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ
ζηέγαζεο θαη ππνδνρήο ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ηα κέηξα ελεκέξσζεο θαη νη
εθζηξαηείεο ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο δηαχινπο κεηαλάζηεπζεο,
ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε επάισηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο, ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ, ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηελ θαηάξηηζε
πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηα ζρεηηθά ζέκαηα ηεο ΤΑΜΔ.
Σπλνιηθά, ινηπφλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 46 γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ πξνθιήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2015 –
2018 ππεξδηπιαζηάζηεθε ζε 22 δηζ. επξψ απφ ηελ αξρηθή θαηαλνκή χςνπο 9,6 δηο. €.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα ρξήκαηα
απηά έρνπλ θαηαλεκεζεί σο εμήο:
 Τα ηακεία ΤΑΜΔ θαη ΤΔΑ: 8,2 δηο €
 Υπνζηήξημε ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο: 1,4 δηο €
Σην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ θαη άιια
θνλδχιηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ κεηαλάζηεπζε θαη εηδηθφηεξα ηελ έληαμε ησλ
πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, φπσο ι.ρ: ην πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020», ην
Τακείν γηα ηελ Δπξσπατθή Δλίζρπζε πξνο ηνπο πιένλ άπνξνπο (FEAD), ην
Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ) θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Τακείν (ΔΚΤ), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ππφ επηκεξηζκέλε δηαρείξηζε ππφ ην ΤΑΜΔ. Η
Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλέιπζε ηηο αιιειεπηθαιχςεηο κεηαμχ ηνπ ΤΑΜΔ θαη ησλ
ρξεκαηνδνηηθψλ απηψλ κέζσλ ηεο Δ.Δ. θαη δηαπίζησζε φηη ηα θνλδχιηα απηά έρνπλ
πεξηνξηζκέλε επηθάιπςε απφ ηελ ΤΑΜΔ κφλν ζε φ,ηη αθνξά ελέξγεηεο θαη ζηφρνπο
ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιηθήο βνήζεηαο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ
ππνδνκή θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο.47
46

European Commission, “EU budget for the refugee crisis and improving migration management:
The commission’s contribution to the leaders’ agenda”, 2017
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_en
.pdf
47
European Parliament, “EU funds for migration, asylum and integration policies”, Policy Department
for Budgetary Affairs, Directorate General for Internal Policies of the Union, April 2018
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2018/05/EU-funds-for-migration.pdf
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Τέινο, έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ηξφπνο αληαπφθξηζεο ζε κείδνλεο θξίζεηο, κε
ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζνπλ ηνλ κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ, είλαη ε ρνξήγεζε αλζξσπηζηηθήο
βνήζεηαο (ππφ κνξθή ρξεκαηνδνηήζεσλ, παξνρήο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ) ζε
νξγαλψζεηο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη δηεζλείο
νξγαληζκνχο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε κε ηα θξάηε κέιε.48

Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015 πξφγξακκα 2,4
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα 19 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ
παξνρή ιχζεσλ γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε. Πξνθεηκέλνπ ε Δ.Δ. λα ζηεξίμεη ηηο
ειιεληθέο αξρέο, θαζψο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηηο ΜΚΟ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα πνπ αζρνινχληαη κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, ε
Δπηηξνπή ζα ρνξεγήζεη ζηελ Διιάδα ζπλνιηθά 473 εθαηνκκχξηα επξψ απφ δχν
μερσξηζηά ηακεία.49
Τν πνζφ ησλ 259.348.877 επξψ ησλ θεθαιαίσλ ηεο Διιάδαο ζα πξνέξρεηαη απφ
ην Τακείν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ Δλζσκάησζε ηνπ Αζχινπ (ΤΑΜΔ), ην
νπνίν αζρνιείηαη κε ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, ελψ ηα
ππφινηπα 214.844.038 επξψ ζα πξνέιζνπλ απφ ην Τακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο
(ΤΔΑ) θαη ζα πάλε πξνο δηάθνξα κέηξα αζθάιεηαο. Απηά ηα θνλδχιηα ζα δηαηεζνχλ
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έσο ην 2020. Τν 85% ησλ θεθαιαίσλ ζα ιεθζνχλ
απεπζείαο απφ ηα θξάηε κέιε ελψ ην ππφινηπν 15% ζα ην δηαρεηξίδεηαη ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή «βάζεη κεκνλσκέλσλ πξνγξακκάησλ». 50
Η ρξεκαηνδφηεζε έθηαθηεο αλάγθεο – φπσο απηή ραξαθηεξίδεηαη –
παξέρεηαη ζηα θξάηε κέιε πξνθείκελνπ λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηεζζάξσλ
εηδηθψλ ζηφρσλ:

48

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, «Διαχείριςη τησ προςφυγικήσ κρίςησ: Χρηματοδοτική ςτήριξη τησ Ε.Ε. ςτην
Ελλάδα», Σεπτζμβριοσ 2016 europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5729_el.pdf
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Anastassios Adamopoulos, ”European Commission Approves 473 Million Euros to Greece for
Migration Crisis”, August 2015 https://greece.greekreporter.com/2015/08/10/european-commissionapproves-473-million-euros-to-greece-for-migration-crisis/
50
Anastassios Adamopoulos, ”European Commission Approves 473 Million Euros to Greece for
Migration Crisis”, August 2015 https://greece.greekreporter.com/2015/08/10/european-commissionapproves-473-million-euros-to-greece-for-migration-crisis/
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 Άζςλο: «ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ κε
ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηεο
λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα απηφ», 51
 Νόμιμη

μεηανάζηεςζη

και

ολοκλήπυζη:

«ππνζηήξημε

ηεο

λφκηκεο

κεηαλάζηεπζεο πξνο ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο θαη πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο έληαμεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ»,
52

 Δπιζηποθή: «ελίζρπζε δίθαησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηζηξνθήο,
νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, κε
έκθαζε ζηε βησζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο
επηζηξνθήο», 53
 Αλληλεγγύη: «ηελ δηαζθάιηζε φηη ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. πνπ πιήηηνληαη
πεξηζζφηεξν απφ ηηο ξνέο κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ κπνξνχλ λα βαζίδνληαη
ζηελ αιιειεγγχε απφ άιια θξάηε ηεο Δ.Δ.». 54
Δηδηθφηεξα, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015, 1 εθ. πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο έρνπλ
εηζέιζεη ζηελ Διιάδα θαη πεξίπνπ 650 εθαηνκκχξηα € έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα δηαρείξηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ. Απφ ην πνζφ απηφ, ε
ειιεληθή θπβέξλεζε έιαβε 188 εθαηνκκχξηα €, ελψ 185 εθαηνκκχξηα € έρνπλ δνζεί
ζε νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, ην άζπιν θαη ηε
κεηαλάζηεπζε, π.ρ.: ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο (IOM), ε Υπεξεζία ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο (UNHCR) θαη ην Δπξσπατθφ Γξαθείν
Υπνζηήξημεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο (EASO).55
Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο
ζπλήζσο αλαθέξνπλ έλα εμαεηέο πξφγξακκα κηζνχ δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ (529 εθ.
51
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52
European Commission, “Migration and Home Affairs Asylum: Migration and Integration Fund
(ΤΑΜΕ)”, August 2018 https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund_en
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European Commission, “Migration and Home Affairs Asylum: Migration and Integration Fund
(ΤΑΜΕ)”, August 2018 https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund_en
54
European Commission, “Migration and Home Affairs Asylum: Migration and Integration Fund
(ΤΑΜΕ)”, August 2018 https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund_en
55
European Commission, “EU funding for migration and security: How it works”, August 2015
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/elibrary/docs/20150814_funds_ΤΑΜΕ_fsi_en.pdf
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€), ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θχξηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο θαη εκπίπηεη
ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ΤΑΜΔ θαη ΤΔΑ. Απηφ δελ είλαη ρξήζηκν, δεδνκέλνπ φηη έλα
ζεκαληηθφ πνζφ πξννξίδεηαη γηα ζθνπνχο πέξα απφ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε – φπσο ηα
βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Η άιιε δηαδξνκή γηα ηελ είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ
απφ ηελ επηηξνπή, ε νπνία άξρηζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ θξίζε ζηελ Διιάδα,
μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, φηαλ απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο αλζξσπηζηηθήο
δηεπζχλζεσο ηεο ECHO, κηαο νξγαλψζεσο πνπ ζπλήζσο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε
θαηαζηάζεηο θξίζεο ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν. Η ECHO ήξζε ζην πξνζθήλην θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο θξίζεο, αλαζέηνληαο 203 εθ. € ζε κε θξαηηθνχο θνξείο.
Μφλν νη κεγαιχηεξεο δηεζλείο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο
ππνβνιήο εθζέζεσλ ηεο ECHO θαη 11 απφ απηέο έιαβαλ επηπιένλ θεθάιαηα απφ ηελ
UNHCR, ηνλ IOM θαη ηελ UNICEF. 56
Η Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR)
είρε πξφζβαζε ζε ζπκπιεξσκαηηθά θνλδχιηα χςνπο πεξίπνπ 30,2 εθαηνκκπξίσλ €
απφ δηκεξείο θαη ηδησηηθνχο ρνξεγνχο ηελ ίδηα πεξίνδν, επηπιένλ ησλ επξσπατθψλ
θνλδπιίσλ, θζάλνληαο ζπλνιηθά ηα 161 εθ. €. Ο IOM είρε ζηε δηάζεζή ηνπ άιια 2,6
εθαηνκκχξηα €, πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηκεξείο ρνξεγνχο θαζψο θαη απφ ηελ Τξάπεδα
ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θζάλνληαο ζπλνιηθά ηα 58 εθ. €. 57
Η νξγάλσζε Medecins Sans Frontieres (MSF), ε νπνία ζηακάηεζε λα δέρεηαη
ηα επξσπατθά θεθάιαηα, εθηηκάηαη φηη έρεη δαπαλήζεη 32,4 εθαηνκκχξηα € απφ ην
2015 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2016 γηα λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
θξίζεο

ζηελ

Διιάδα.

Έλα

κεγάιν

κέξνο

απηήο

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηξηάζεη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο ζηνλ αλεπίζεκν πξνζθπγηθφ
θαηαπιηζκφ ζηελ Δηδνκέλε. 58
Τέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πνιιέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη κεγάιεο δηκεξείο ζπλεηζθνξέο ζηελ Διιάδα κέζσ ζεκαληηθψλ
δηεζλψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη δηαθπβεξλεηηθψλ θνξέσλ φπσο ν Γηεζλήο
56
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57
European Commission, “EU funding for migration and security: How it works”, August 2015
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/elibrary/docs/20150814_funds_ΤΑΜΕ_fsi_en.pdf
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Οξγαληζκφο Ακλεζηίαο θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο
Πξφζθπγεο. Απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2016, ν Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Φψξνο, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηε Ννξβεγία, ην Ληρηελζηάηλ θαη ηελ Ιζιαλδία, έρεη εθηειέζεη
πξφγξακκα χςνπο 2,4 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο
εθείλεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο. Απφ απηά ηα ζηνηρεία
απνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηδησηηθέο δσξεέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ηφζν ζηηο δηεζλείο ΜΚΟ, πέξα απφ ηνπο Γηαηξνχο ρσξίο Σχλνξα, φζν θαη ζε άιιεο
κηθξφηεξεο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη νκάδεο εζεινληψλ, θαζψο δελ ππάξρνπλ
αθξηβείο εθηηκήζεηο. 59

Β. Πξνγξάκκαηα
Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. έρεη
ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν, ράξεο ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο
δξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε ην νπνίν πξφηεηλε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Μάην ηνπ
2015 θαη εθαξκφδεηαη έσο ζήκεξα.

60

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνζπάζεηεο ηεο Δ.Δ.

επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο:
1. Μείυζη ηυν ποών: Η ζπκθσλία Δ.Δ. – Τνπξθίαο, ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, έρεη σο
ζηφρν λα ζηακαηήζεη ηελ αλεμέιεγθηε εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Πξνβιέπεη δπλαηφηεηεο λφκηκεο εηζφδνπ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε (κέζσ ησλ
πξνγξακκάησλ ηεο Μεηεγθαηάζηαζεο, ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ηεο Καλνληθήο
δηαδηθαζίαο). Τν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ
πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ Τνπξθία. «Η Δ.Δ. θαη ε
Τνπξθία ζπκθψλεζαλ φηη νη παξάηππνη κεηαλάζηεο πνπ θηάλνπλ απφ ηελ Τνπξθία
ζηα ειιεληθά λεζηά, νη νπνίνη δελ δεηνχλ άζπιν ή ησλ νπνίσλ ε αίηεζε δελ έγηλε
δεθηή, κπνξνχλ λα επηζηξέθνληαη ζηελ Τνπξθία». Η Δ.Δ. ζηεξίδεη ηελ Διιάδα θαη
ηελ Ιηαιία κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο hotspots ψζηε λα βνεζήζεη ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ
απηψλ λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο εηζεξρφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Σην
πιαίζην απηφ, «έρεη επίζεο ζηείιεη εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηα θξάηε κέιε (π.ρ.
EASO experts) γηα λα βνεζήζνπλ ζηνλ έιεγρν, ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ
59
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θαηαρψξηζε ησλ αηφκσλ πνπ θηάλνπλ θαη γηα λα ηνπο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ην
δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα δηεζλή πξνζηαζία».

61

2. Πποζηαζία ηυν ζςνόπυν: Η Δπξσπατθή Σπλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή, ε
νπνία βαζίζηεθε ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ Frontex, ηέζεθε ζε
ιεηηνπξγία ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016 έρεη ζαλ ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη φηη «ε Δπξψπε
κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ηα εμσηεξηθά ηεο ζχλνξα θαη λα αληηκεησπίζεη απφ
θνηλνχ κε άιινπο ζεζκνχο ηεο Δ.Δ. ηηο λέεο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο αζθάιεηαο».
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3. Αζθαλείρ διαδπομέρ: Τν 2015 ζεζπίζηεθε έλα πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο,
θαηά ην νπνίν ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. δεζκεχνληαη λα δερηνχλ θαη λα εληάμνπλ
ζηελ επηθξάηεηά ηνπο άηνκα απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία (ρψξεο εηζφδνπ).
Σηφρνο επίζεο ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη ε Δ.Δ. αζθαιείο θαη λφκηκεο δηαδξνκέο
εηζφδνπ ζηελ Δ.Δ. γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη ηνπο πξφζθπγεο, ψζηε λα κελ
ρξεηάδεηαη λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο, θαζψο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
έξζνπλ ζηελ Δπξψπε, θαηαθεχγνπλ ζε δηαθηλεηέο.
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Γ) Γνκή θαη αδπλακίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αζχινπ
Η δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ (ΚΔΣΑ) σο
ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο πξνέθπςε
ήδε απφ 1999 απφ ηε ζθέςε λα θαηαζηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε έλαο εληαίνο ρψξνο
πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ, κε γλψκνλα ηελ ζχκβαζε ηεο Γελεχεο θαη ησλ θνηλψλ
αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ πνπ πξναζπίδνπλ φια ηα θξάηε κέιε.64
Έπεηηα απφ καθξέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ε νδεγία 2005/85/ ΔΚ εγθξίζεθε ηνλ
Γεθέκβξην 2005. Σθνπφο ηεο ήηαλ λα ζεζπίζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ
αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα ζηελ Δ.Δ.. Ωζηφζν, ε νδεγία αθήλεη πνιιή
61
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δηαθξηηηθφηεηα ζηα θξάηε κέιε θαη πεξηείρε πνιινχο αζαθείο φξνπο, θάηη πνπ άθελε
ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα ελαξκφληζε ησλ ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, ε νδεγία
θαηαδηθάζηεθε επξέσο απφ ηα φξγαλα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα παξαβίαζε
ησλ πξνηχπσλ απηψλ. Τν 2009, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηελ αλαδηαηχπσζε ηεο νδεγίαο.
Μεηά απφ πεξαηηέξσ δηαπξαγκαηεχζεηο, ηξνπνπνηήζεθε ε αλαδηαηχπσζε ηεο νδεγίαο
θαη εγθξίζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2013. Η νδεγία απηή ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ινχιην ηνπ
2015 ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., κε εμαίξεζε ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηελ
Ιξιαλδία θαη ηε Γαλία.65 Τν ΚΔΣΑ – φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα – πεξηιακβάλεη
ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ εθείλσλ πνπ θαζνξίδνπλ πνην θξάηνο κέινο είλαη ππεχζπλν
γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (Καλνληζκφο Γνπβιίλνπ), ηα
πξφηππα γηα ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ (Οδεγία γηα ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ) θαη ηα
πξφηππα γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο (Οδεγία γηα ηηο
ζπλζήθεο ππνδνρήο).66
Οη επξσπατθέο πξαθηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1951 θαη ην
πξσηφθνιιν ηνπ 1967 δηέθεξαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ θξάηνο ζε θξάηνο.67 Οη
πεξηζζφηεξνη θαλφλεο αζχινπ είλαη εζληθνί θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ
ηεο Δ.Δ.. Γηα παξάδεηγκα, νη εζληθνί θαλφλεο θαιχπηνπλ ην πφηε θαη ην γηα πνηνπο
ιφγνπο ρνξεγείηαη θαηνηθία, ην πνηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ζεσξνχληαη αζθαιείο, ηελ
θχζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο αηηνχληεο άζπιν, θαη ην πφζν γξήγνξα
παξέρεηαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.68 Όκσο, ε ελαξκφληζε ησλ επξσπατθψλ
πνιηηηθψλ αζχινπ ζεσξήζεθε αλαγθαηφηεηα φηαλ άξρηζαλ νη εξγαζίεο γηα ηελ
θαηάξγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ ζηελ Έλσζε, ε είρε σο απνηέιεζκα ηηο πξψηεο
πξνζπάζεηεο ελαξκφληζεο ηεο πνιηηηθήο αζχινπ κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο
θνηλνχ θαζεζηψηνο αζχινπ ζηελ Δπξψπε. 69
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Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ επξσπατθνχ θαζεζηψηνο αζχινπ επεξεάζηεθε
έληνλα απφ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε ηνπ 2015, ε νπνία αλέδεημε ηηο αδπλακίεο ηνπ
CEAS, ην νπνίν απνδείρηεθε ηδηαίηεξα δπζιεηηνπξγηθφ ζε πεξηφδνπο πςειψλ
εηζξνψλ πξνζθχγσλ.70 Απηή ε θαηάζηαζε πηζαλφηαηα λα επεξεάζεη έληνλα ηα θξάηε
ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο έσο ην 2022, θάηη πνπ απνηειεί πξφθιεζε ηνπ CEAS.71
Τα ζπζηήκαηα αζχινπ νξηζκέλσλ ρσξψλ δελ ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο θαη γη‟
απηφ ηνλ ιφγν δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθά θαη κε. Φψξεο ζηα ζχλνξα ηεο Δπξψπεο
(φπσο ε Ιηαιία, ε Μάιηα, ε Οπγγαξία θαη ε Διιάδα) θαη νη ρψξεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα
ειθπζηηθέο ρψξεο πξννξηζκνχ (φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Σνπεδία) ιακβάλνπλ ηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ελψ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο δελ
επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Σπλεπψο, α) ν κεγάινο αξηζκφο αηηνχλησλ αζχινπ
πνπ θηάλνπλ ζηελ Δπξψπε, β) ε αληζνκεξήο θαηαλνκή ησλ αηηνχλησλ ζε νξηζκέλεο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο, γ) ε απνηπρία ησλ ρσξψλ απηψλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο δηεζλείο
ππνρξεψζεηο ηνπο ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ θαη δ) νη ιεπηνκεξείο νδεγίεο πνπ
αθήλνπλ ηνλ εζληθφ λνκνζέηε κε πεξηνξηζκέλε δηαθξηηηθή επρέξεηα, νδήγεζε ζε
επείγνπζα αλάγθε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ CEAS. 72
Ο θαζεγεηήο Florian Trauner73 αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην CEAS φηη «είηε νη
θαλφλεο ηεο Δ.Δ. γίλνληαη απνδεθηνί, αιιά θαηαιήγνπλ λα επηβαξχλνπλ ππεξβνιηθά
ηα θξάηε κέιε ηνπ Νφηνπ εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Γνπβιίλνπ, είηε νη
θαλφλεο ηεο Δ.Δ. αγλννχληαη, πξάγκα πνπ επηβαξχλεη ηα βφξεηα θξάηε ιφγσ ηεο
κεηαθίλεζεο ησλ κεηαλαζηψλ πξνο ηνλ βνξξά φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Σνπεδία». Μηα
νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ CEAS θαίλεηαη επνκέλσο
αλαγθαία. Η ιχζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη κηα κεγάιε
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πνηθηιία ηνκέσλ πνιηηηθήο, φπσο π.ρ. βειηίσζε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηξίηεο ρψξεο.74
Δίλαη αιεζέο φηη ε άθημε κεγάινπ αξηζκνχ αηηνχλησλ άζπιν ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα αλέδεημε ηηο αδπλακίεο ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο
αζχινπ θαη νδήγεζε ζε ζεκαληηθά δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ππνδνρήο,
πξνζηαζίαο ζπλφξσλ θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζε πνιιά θξάηε κέιε.75 Οη
αδπλακίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο αζχινπ ηεο
Δ.Δ. νδήγεζαλ ζε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ζηα
δηαθνξεηηθά πνζνζηά αλαγλψξηζεο ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ.. Απηέο νη απνθιίζεηο
ελζαξξχλνπλ δεπηεξνγελείο θηλήζεηο θαη θαηάρξεζε ηνπ θαλφλεο. Οη δηαδηθαζίεο
είλαη επίζεο πνιχ ζχλζεηεο θαη ρξνλνβφξεο θαη ην ζχζηεκα ζπλνιηθά νδεγεί ζε
δπζαλάινγε πίεζε ζηα θξάηε κέιε ηεο πξψηεο εηζφδνπ.76
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ απηψλ ηνπ CEAS, ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή έζεζε ηνπο εμήο ζηφρνπο77:
 ηελ δεκηνπξγία ελφο «βηψζηκνπ θαη δίθαηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
θξάηνπο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν»,
 ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο Eurodac,
 επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζχγθιηζεο κε ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο θνηλήο
δηαδηθαζίαο αζχινπ ζηελ Δ.Δ., θαζψο θαη ηελ αλαδηαηχπσζε ηεο Οδεγίαο γηα ηηο
δηαδηθαζίεο αζχινπ.
 λα απνηξέςεη δεπηεξνγελείο κεηαθηλήζεηο εληφο ηεο Δ.Δ.. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν
θαλνληζκφο ηνπ Γνπβιίλνπ ΙΙΙ πξνβιέπεη φηη ν αηηψλ άζπιν πξέπεη λα ππνβάιεη
ηελ αίηεζή ηνπ ζηε ρψξα ηεο πξψηεο εηζφδνπ θαη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθηλεζεί
ζε άιιε ρψξα.
Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηνλ Ινχιην ηνπ 2016 ηηο θάησζη
πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο78 πνπ πξέπεη λα ζπκβνχλ
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ CEAS:
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1. Γημιοςπγία αζθαλών πεπαζμάηυν για πποζηαζία
a. Δπαλεγθαηάζηαζε: κε ζηφρν λα κεησζνχλ ηα θίλεηξα γηα ηα άηνκα λα
ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκεο δηαδξνκέο γηα λα θηάζνπλ ζε αζθαιείο πξννξηζκνχο
φπσο π.ρ. ε Δπξψπε.
b. Θεσξήζεηο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο νη νπνίεο είηε πξνζθέξνληαη απφ
κεκνλσκέλα θξάηε κνλνκεξψο (π.ρ. Βξαδηιία, Διβεηία) είηε απφ πιεπξάο Δ.Δ..
Μέξνο κηαο ηέηνηαο θνηλνηηθήο πξνζπάζεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δεκηνπξγία
κηθξψλ πξνμεληθψλ αξρψλ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ
Τνπξθία ή ζηε Ληβχε. Απηά ηα θπιάθηα ζα επηηξέςνπλ ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο
πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα, λα ιάβνπλ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα – Visa.
c. Πξνγξάκκαηα ηδησηηθψλ ρνξεγηψλ γηα πξφζθπγεο γηα ππνζηήξημε ηεο άθημεο θαη
ηεο έληαμεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο.
2. Βεληίυζη ηος Δθνικού Σςζηήμαηορ Αζύλος
a. Απνηειεζκαηηθά εζληθά ζπζηήκαηα αζχινπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ
αζχινπ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ησλ αηηνχλησλ. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα δηεθπεξαηψλνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αηηήζεηο αζχινπ, λα παξέρνπλ
επαξθή ζηέγαζε, λα ελζσκαηψλεη εθείλνπο κε θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζηελ
θνηλσλία,

θαη

λα

παξαθνινπζεί

πξνζεθηηθά

ηηο

ηαπηφηεηεο

ησλ

αηηνχλησλ άζπιν ζηε ρψξα.
b. Έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
c. Δζεινληηθή επηζηξνθή
d. Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Γνπβιίλνπ
3. Δνεπγοποίηζη πποζηαζίαρ ζηην πεπιοσή πποέλεςζηρ
a. Πξνζσξηλή πξνζηαζία ζε θαηαπιηζκνχο πξνζθχγσλ θαζψο νη ζπλερψο
επηδεηλνχκελεο ζπλζήθεο νδήγεζαλ πνιινχο πξφζθπγεο λα αλαδεηήζνπλ
θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο αιινχ.
b. Τνπηθή ελζσκάησζε
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4. Ανηιμεηώπιζη ηυν βαζικών αιηιών ηηρ αναγκαζηικήρ μεηανάζηεςζηρ μέζυ
μιαρ βιώζιμηρ Δξυηεπικήρ, Οικονομικήρ και Δμποπικήρ πολιηικήρ: Η
αληηκεηψπηζε ησλ ξηδηθψλ αηηηψλ ηεο αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο πεξηιακβάλεη
ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχγθξνπζε ζηε Σπξία θαη λα ζηακαηήζεη ν ηξφκνο ηεο
Ιζιακηθήο νκάδαο. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη βνήζεηα ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ
πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ π.ρ. νη επελδχζεηο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο
ηεο πξνέιεπζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
αηηίεο ηεο αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο.
5. Γημιοςπγία πολιηικήρ βούληζηρ για μεηαππύθμιζη: Μηα βαζηθή πξφθιεζε γηα
ηελ Δ.Δ. θαη ησλ θξαηψλ – κειψλ είλαη λα δηαρεηξηζηνχλ απφ θνηλνχ ηε
κεηαλάζηεπζε. Μεξηθά βήκαηα κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ
ίζσο βνεζήζνπλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ηα ζεκέιηα γηα κηα πην
νινθιεξσκέλε επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηνπο πξφζθπγεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα
θξάηε κέιε πξέπεη λα έρνπλ έλα θνηλφ φξακα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζε κηα θνηλή αληίιεςε γηα ηηο πνιηηηθέο
θαηαζηάζεηο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ πξνζθχγσλ. Μφλν εάλ επηηεπρζεί απηφ,
ζα θαηαζηεί εθηθηή κηα ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ πνζνζηψλ πξνζηαζίαο - ή αθφκε
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αζχινπ ζε επίπεδν Δ.Δ..79
Βξαρππξφζεζκα, βνεζψληαο ηηο ρψξεο λα ηεξήζνπλ ην ηζρχνλ πιαίζην θαη λα
εθαξκφζνπλ άκεζα ηνλ θαλνληζκφ, ζα εληζρπζεί καδηθά ε ζχγθιηζε ησλ πνιηηηθψλ
αζχινπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ζα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ε
ελαξκφληζε ησλ επξσπατθψλ δηαδηθαζηψλ αζχινπ κε ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ
ζρεηηθψλ λφκσλ. Μέζσ ελφο ζπλερνχο δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή γηα ηνπο
πξφζθπγεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζα επηηεπρζεί ζσζηή δηαρείξηζε θαη έιεγρνο
ησλ ξνψλ.80
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Κεθάλαιο 4ο
Οι θεηικέρ και απνηηικέρ ζςνέπειερ ηυν πποζθςγικών ποών ζε
πολιηικό, οικονομικό και κοινυνικό επίπεδο
Η καδηθή άθημε πνιηηψλ απφ ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή ζηελ
Δπξψπε έρεη ήδε πξνθαιέζεη πνιιέο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο
ππνδνρήο θαη εγείξεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζηηθφ ηζηφ πνπ ζπγθξαηνχλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο
καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο απηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο. Σην ζπγθεθξηκέλν
θεθάιαην, ζα αλαιπζνχλ νη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο
πξνζθπγηθήο θξίζεο πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ε Δπξψπε.

Α) Πνιηηηθφ επίπεδν
Η δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ απεηινχλ,
φπσο γηα παξάδεηγκα ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο, είλαη έλα απφ ηα θχξηα θαη
θιέγνληα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλή γλψκε θαη πνπ βξίζθνληαη ζην
επίθεληξν ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο, θαζψο δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ ην ζπλδένπλ κε
ηελ πξνζθπγηθή θξίζε.81
Η καδηθή άθημε πξνζθχγσλ ραξαθηεξίδεηαη σο δήηεκα αζθάιεηαο απφ ηελ
αξρή ηνπ 2015, θαζψο ζεσξείηαη φηη είλαη κε δηαρεηξίζηκε θαη εθηφο ειέγρνπ. Η
πξνθαλήο αχμεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, ε απεηιή γηα ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο πνπ δηεμάγνληαη ή εκπλένληαη απφ ην ISIS θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
πξνζθχγσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δπξψπε δεκηνπξγνχλ έλα ηζρπξφ θιίκα θφβνπ
ζηελ ήδε εχζξαπζηε πεξηνρή ηεο Δ.Δ.. Απηέο νη δχν πξνθιήζεηο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη
έληνλε πνιηηηθή απνζηαζεξνπνίεζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Τφζν ζε επξσπατθφ
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επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ, νη θπβεξλήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο
αλεζπρίεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. 82
Η θξίζε ηνπ 2015 έρεη πξνθαιέζεη αξθεηέο αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ
θνηλσληψλ πνπ ππνδέρνληαη ηνπο πξφζθπγεο. Απφ ηελ κηα πιεπξά, γίλεηαη ιφγνο γηα
ηηο απεηιέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ νη ξνέο απηέο φπσο νη αιιαγέο ζηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο θνηλσλίαο, ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ εγθιεκαηηθφηεηαο θαη
ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεηηθή
πιεπξά ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα ηηο θνηλσλίεο φπσο ην φηη πξφθεηηαη γηα πξφζζεην
εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη φηη ε απνδνρή ηνπο απνηειεί δείγκα ζεβαζκνχ ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δείγκα αλζξσπηάο. Αλακθίβνια, νη αληίζεηεο απηέο
απφςεηο αλαδηνξγαλψζνπλ ην ζεκεξηλφ πνιηηηθφ ηνπίν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε
αξθεηέο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Σνπεδία θαη ε Γαιιία, ηα πνιηηηθά θφκκαηα ησλ
νπνίσλ νη ηδενινγίεο αληηηίζεληαη παξαδνζηαθά κεηαμχ ηνπο, αλαγθάδνληαη ηψξα λα
ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ ζπλαζπηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ
ηελ απμεκέλε πφισζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο ζην εζσηεξηθφ ηεο
θνηλσλίαο, αιιά θαη ηελ άλνδν αθξνδεμηψλ θνκκάησλ ζην πξνζθήλην.83
Η απμεκέλε πφισζε πξνθαιείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε δπζαξέζθεηα ηνπ
ηζαγελνχο πιεζπζκνχ ιφγσ ησλ νινέλα θαη απμαλφκελσλ θπκάησλ πξνζθχγσλ θαη
κεηαλαζηψλ, θαη αθεηέξνπ απφ ηε δπζαξέζθεηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ απνγφλσλ
απηψλ ζρεηηθά κε ηελ δηαβίσζε ηνπο ζηε λέα παηξίδα, θαζψο έξρνληαη αληηκέησπνη
κε ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη απφ ηνπο ληφπηνπο
πιεζπζκνχο.

Πνιιέο

θνξέο,

απηνί

νη

άλζξσπνη

είλαη

επηξξεπείο

ζηελ

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ιφγσ απηψλ ησλ βησκάησλ. Ωζηφζν, ην θαηλφκελν ηεο
ηξνκνθξαηίαο, πνπ έρεη εθδεισζεί έληνλα ζηελ Δπξψπε, δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
παξνχζα θξίζε. 84
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαζθάιεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίιεςε φηη ε
κεηαλάζηεπζε απφ απηέο ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ έληνλν ην ηζιακηθφ ζηνηρείν, είλαη
πηζαλφ λα θέξεη «επηθίλδπλνπο» αλζξψπνπο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ζεκεηψζεθαλ ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία πνιιέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη
επηζέζεηο ζην Παξίζη θαη ζηηο Βξπμέιιεο, ήηαλ απηέο πνπ ππξνδφηεζαλ ηνπο θφβνπο
ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηξνκνθξαηία. Σπλέπεηα φισλ
απηψλ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, γηα ηνπο Δπξσπαίνπο, ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη ε
πξνζθπγηθή θξίζε θαη ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο,
θαζψο νη ίδηνη πηζηεχνπλ φηη νη εηζεξρφκελνη πξφζθπγεο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα
ηξνκνθξαηίαο ζηε ρψξα ηνπο (βι. δηάγξακκα 4.1).85
Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη αλ ε Δ.Δ. ζπλερίζεη λα ζεσξεί ηηο αλζξψπηλεο
απηέο ξνέο σο απεηιέο γηα ηνπο «επξσπαίνπο πνιίηεο» ή «θίλδπλν γηα ηελ ειεπζεξία
θαη ηελ αζθάιεηα», ηφηε απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα επαλαιεθζνχλ ηα ιάζε ηνπ
παξειζφληνο, φπσο απηά ζπλέβεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα: ηελ άλνδν ηεο άθξαο δεμηάο θαη ησλ ξαηζηζηηθψλ – μελνθνβηθψλ
αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 86
Δπηπξφζζεηα, ε πξνζθπγηθή θξίζε πξνθάιεζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο
ζρέζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη έζεζε πνιιά λνκηθά δεηήκαηα. Έλα παξάδεηγκα είλαη
ε απφθαζε ηεο Σινβαθίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο λα ακθηζβεηήζνπλ, ζην Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην, ηελ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε κεηεγθαηάζηαζε
ησλ αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σε θαζεκεξηλφ
επίπεδν ππάξρεη ε πνιηηηθή επηινγή ζρεηηθά κε ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ κπνξνχλ λα
γίλνπλ παξαρσξήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ζηνλ ζεβαζκφ ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ζην άλνηγκα
ηεο θνηλσλίαο. Οη αληηπαξαζέζεηο ζε επίπεδν ηδεψλ εκπνδίδνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζε πξαθηηθά ζέκαηα θαη θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ επίηεπμε
ζπλαίλεζεο ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη νη καθξνπξφζεζκεο ιχζεηο πξέπεη
λα είλαη ηνπηθέο, λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ, λα βειηηψλνπλ
ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο θαη ηελ έληαμε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη,
λα βνεζνχλ ηνπο επάισηνπο λένπο θ.ι.π..87

Β) Οηθνλνκηθφ επίπεδν
Απφ ηε ζηηγκή ηεο άθημεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν, νη θνηλσλίεο εθθξάδνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο φηη ν αξηζκφο ησλ
αλζξψπσλ πνπ θηάλνπλ ζηε ρψξα είλαη πνιχ κεγάινο ή φηη ππάξρνπλ πάξα πνιινί
θησρνί αλάκεζά ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζεη βαξχ θνξηίν φρη κφλν γηα ην
θνηλσληθφ ζχζηεκα αιιά θαη γηα ηελ αγνξά θαηνηθίαο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,
θαζψο θαη απεηιή γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία. 88
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη πξφζθπγεο ζπλαγσλίδνληαη κε ηνπο ληφπηνπο
πνιίηεο γηα αγαζά φπσο ηε γε, ην λεξφ, ηε ζηέγαζε, ηα ηξφθηκα θαη ηηο ηαηξηθέο
ππεξεζίεο. Η παξνπζία ηνπο νδεγεί ζε πην νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο ζηνπο θπζηθνχο
πφξνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο, ηελ ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο, ηηο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ απαζρφιεζε. Η παξνπζία ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη
πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηηο ηηκέο θαη λα κεηψζνπλ ηνπο κηζζνχο. Σε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ζεκαληηθά ηε ξνή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην
ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη ε παξνπζία ηνπο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζην ηζνδχγην
πιεξσκψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη λα ππνλνκεχζεη πξσηνβνπιίεο δηαξζξσηηθήο
πξνζαξκνγήο.89
Έρνπλ εθδεισζεί επίζεο αξθεηέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ ζα
έρεη ε κεηαλάζηεπζε ζε ζρέζε κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ θξαηψλ ππνδνρήο.
Δηδηθφηεξα, νη άλζξσπνη αλεζπρνχλ φηη ε εηζξνή ρακειήο εηδίθεπζεο εξγαζίαο
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κπνξεί λα ζπξξηθλψζεη ηνπο κηζζνχο θαη λα βιάςεη ηνλ δεκφζην πινχην ιφγσ ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ αλαγθψλ ησλ πξνζθχγσλ. 90
Σχκθσλα κε κειέηε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ (2016), «ε ππνδνρή
κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο, αιιά
ν αληίθηππνο κπνξεί λα δηαθέξεη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα». Η εηζξνή
αηηνχλησλ άζπιν είλαη πηζαλφ λα έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία.
Βξαρππξφζεζκα, ε κεηαλάζηεπζε πξνζθχγσλ απμάλεη κεηξίσο ην ΑΔΠ, θπξίσο
επεηδή, «ελψ νη δαπάλεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ
απμάλνληαη, ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ απμάλεηαη επίζεο».
Δηδηθφηεξα, νη πξφζζεηεο δεκφζηεο δαπάλεο ζα απμήζνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη ην
ΑΔΠ. Τν ΓΝΤ εθηηκά φηη απηφ ην απνηέιεζκα ζα είλαη ρακειφ γηα ηελ Δ.Δ. ζην
ζχλνιφ ηεο (π.ρ αχμεζε ηνπ ΑΔγρΠ θαηά πεξίπνπ 0,1% ην 2017), αιιά φηη ζα είλαη
πην έληνλε ζηηο θπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ φπσο Γεξκαλία, Γαιιία θαη Σνπεδία.91
Σχκθσλα κε ην Γ.Ν.Τ., «ε καθξνπξφζεζκε επίδξαζε ηεο άθημεο ησλ πξνζθχγσλ
εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά ελζσκαηψλνληαη νη δηθαηνχρνη ηεο πξνζηαζίαο».92
Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Economist, «νη λενεηζεξρφκελνη ζα έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ
νηθνλνκηθφ αληίθηππν κεζνπξφζεζκα, κε ην ΑΔγρΠ λα απμάλεηαη απφ 0,2 έσο 0,3%
κέρξη ην 2020».93
Η ζεκεξηλή εκπεηξία δείρλεη φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ιάβεη πξνζηαζία ηείλνπλ
λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε κέηξηα έθηαζε θαη θαηά ζπλέπεηα, ε
ζπλεηζθνξά ηνπο ζηα θξαηηθά έζνδα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ κεηαλαζηψλ πνπ
έξρνληαη ζηελ Δ.Δ. γηα λα βξνπλ εξγαζία. Η παξνρή γελλαηφδσξσλ θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ ζηνπο κεηαλάζηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζαξέζθεηα ζηνλ ηνπηθφ
πιεζπζκφ, ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη ηελ επίδξαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο σο θαηά θχξην
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ιφγν αξλεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ζε ρψξεο φπσο ην Βέιγην, ηελ Ιηαιία, ηε Γαιιία, ηε
Σνπεδία, ηε Γεξκαλία, ηελ Οπγγαξία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπ πιεζπζκνχ δηαπηζηψλεη φηη νη κεηαλάζηεο θαηαιακβάλνπλ λαη κελ ζέζεηο
ρακειήο εηδίθεπζεο αιιά ηαπηφρξνλα δπζθνιεχνπλ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο λα
βξνπλ απαζρφιεζε θαη επηπιένλ, απνηεινχλ θφξην εξγαζίαο γηα ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο εηο βάξνο ηνπ
ληφπηνπ πιεζπζκνχ, φπσο επίζεο νη κεηαλάζηεο.94
Οη ρψξεο ππνδνρήο αλακέλνπλ επίζεο φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζα βνεζήζεη
ζηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή αζχινπ ζηνπο
πξφζθπγεο. Κακία θπβέξλεζε κηαο ρψξαο ρακεινχ εηζνδήκαηνο δελ είλαη
δηαηεζεηκέλε λα ζπλάςεη δάλεηα ή λα αλαθαηαλέκεη ηα πξνεγνχκελα αλαπηπμηαθά ηεο
θνλδχιηα ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη ή πνπ απαηηνχληαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ
αξηζκνχ πξνζθχγσλ ζηε γε ηνπο. 95
Ωζηφζν, ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ησλ πξνζθχγσλ ζηηο πεξηνρέο ππνδνρήο
δελ είλαη απαξαηηήησο αξλεηηθφο, θαζψο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κία νηθνλνκηθή
ψζεζε απφ ηελ παξνπζία πξνζθχγσλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζην άλνηγκα θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ ππνδνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξηζκέλνη παξαηεξεηέο
πηζηεχνπλ φηη νη κεηαλάζηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε ιχζε γηα ηε γήξαλζε ηνπ
πιεζπζκνχ πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη λα απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα γηα κηα
ηζρπξφηεξε νηθνλνκία. Η Δπξψπε έρεη κεξηθά απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά
γελλήζεσλ ζηνλ θφζκν. Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο εξγαδφκελνπο – φηαλ νη αξηζκνί απηψλ ησλ δπν απμάλνληαη
ζηαζεξά, νη ρψξεο επεκεξνχλ. Δπηπιένλ, πέξαλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ε
κεηαλάζηεπζε ζα κπνξνχζε επίζεο λα βειηηψζεη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο
Δπξψπεο ζε κεζνπξφζεζκε έσο καθξνπξφζεζκε βάζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη
κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο θέξλνπλ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο.
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Μπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο εξγαζίαο,
απμάλνληαο ην θίλεηξν γηα ηνπο ληφπηνπο λα απνθηήζνπλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο. 96
Οη εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο επηζεκαίλνπλ φηη, θαηά θαλφλα, νη
κεηαλάζηεο απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ. ιακβάλνπλ ζπλήζσο ιηγφηεξα αηνκηθά νθέιε απφ
φ, ηη ζπλεηζθέξνπλ ζε θφξνπο θαη θνηλσληθέο εηζθνξέο. Καη ε απαζρφιεζή ηνπο είλαη
ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο θαζαξήο δεκνζηνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο. Γηα ηα
θξάηε κέιε κε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζπξξίθλσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε
κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο κε ηξφπν πνπ κπνξεί
λα δηαηεξήζεη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. Αλ φκσο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ δελ
ρξεζηκνπνηείηαη θαιά, ε εηζξνή ησλ πξνζθχγσλ κπνξεί λα απνδπλακψζεη ηε
δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα. Δπηπιένλ, ελψ νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο κπνξνχλ λα
αληηζηαζκίζνπλ ελ κέξεη ηηο δπζκελείο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, πξνεγνχκελεο
κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε κεηαλάζηεπζε δελ ζα κπνξνχζε λα ιχζεη απφ κφλε ηεο ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε ζηελ Δ.Δ.. 97
Μνινλφηη αλαγλσξίδεηαη φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη ζεηηθέο πηπρέο φζνλ
αθνξά ηνλ αληίθηππν ηεο εηζξνήο πξνζθχγσλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή κηαο ρψξαο
ππνδνρήο, ε κεγάιεο θιίκαθαο παξνπζία ησλ πξνζθχγσλ απνηειεί πάληνηε έλα βαξχ
θνξηίν γηα ηηο ρψξεο απηέο.98 Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ νη ρψξεο ππνδνρήο λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ ηαρεία έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λα απνηξέςνπλ ηηο
θνηλσληθέο

εληάζεηο.

Η

επηηπρήο

πξνζαξκνγή

ησλ

αηφκσλ

πνπ

έρνπλ

επαλεγθαηαζηαζεί ή κεηαθεξζεί πξνο ην παξφλ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε
ζηάζε ηεο Δ.Δ. απέλαληη ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνπο κεηαλάζηεο ζην εγγχο κέιινλ.99
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Γ) Κνηλσληθφ – Πνιηηηζκηθφ επίπεδν
Παξά ηηο φπνηεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ ξνψλ ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ θαη νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ
ηελ κεηαμχ ηνπο ζπκβίσζε.
Πνιινί κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο είλαη κνπζνπικάλνη ζην ζξήζθεπκα θαη ε
πιεηνςεθία απηψλ δελ γλσξίδνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα, κε απνηέιεζκα ε επηθνηλσλία
αλάκεζα ζηνπο ιανχο λα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Τν εκπφδην γιψζζαο θαη
πνιηηηζκνχ είλαη πνιχ πηζαλφ λα εληζρχζεη ηνλ αξγφ ραξαθηήξα ηεο επαθήο κεηαμχ
ησλ ιαψλ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο λα
είλαη πην βαζηέο. Αλ νη πξφζθπγεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα πνιηηηζηηθή θαη
γισζζηθή νκάδα κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, ππάξρεη ζπρλά ηαπηνπνίεζε θαη
ζπκπάζεηα γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Δμάιινπ, δελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα ησλ
πξνζθχγσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε θαηνηθίεο ησλ ληφπησλ πιεζπζκψλ.100
Όπσο είλαη ζχλεζεο, ε παξνπζία ησλ πξνζθχγσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
εζλνηηθή ηζνξξνπία ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη λα επηδεηλψζεη ηηο ζπγθξνχζεηο.
Υπάξρνπλ ζπλήζσο θαηαγγειίεο απφ ηνπο πξφζθπγεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο
γεληθφηεξα θαη πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο, θινπήο, δνινθνλίαο θ.ιπ., εηδηθφηεξα.
Σπγρξφλσο, παξαηεξείηαη φηη απμάλνληαη άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο ε
πνξλεία θαη ν αιθννιηζκφο εληφο ησλ πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ. Απφ ηελ κηα
πιεπξά, ε αδξάλεηα θαη ε θηψρεηα κέζα ζε έλαλ πξνζθπγηθφ θαηαπιηζκφ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη θιηκάθσζε ηέηνησλ ηάζεσλ, ηδηαίηεξα εάλ ππάξρνπλ νκάδεο λεαξψλ
αλδξψλ αλάκεζα ζε απηνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πξφζθπγεο κπνξνχλ λα
θαηεγνξεζνχλ απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ γηα φιεο ηηο δπζάξεζηεο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο. 101
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη πξφζθπγεο κπνξνχλ λα θέξνπλ
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ ρψξα ππνδνρήο, φπσο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, νη νπνίεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Απηέο κπνξεί
λα αθνξνχλ ζέκαηα πγείαο, εθπαίδεπζεο ή θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ζηφρν ηελ
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ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ή ηελ πξνζθνξά θαηλνηφκσλ ηερληθψλ ζηελ γεσξγίαο
πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ άγλσζηεο ζηηο πεξηνρέο ππνδνρήο.102

Κεθάλαιο 5ο
Σςμπεπάζμαηα - Αξιολόγηζη ηηρ εςπυπαφκήρ πολιηικήρ και
πποηάζειρ πολιηικήρ
Υπφ ην πξίζκα ηνπ φιν θαη πην πηεζηηθνχ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πεξηβάιιεη
ηελ άθημε ησλ αηηνχλησλ άζπιν κέζσ ησλ λνηηναλαηνιηθψλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ θαη
ηεο Μεζνγείνπ, απνηειεί γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνβεί ζε
νξηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Τέηνηεο ελέξγεηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο:


Πξνζηαζία

ησλ

επξσπατθψλ

ζπλφξσλ

θαη

κείσζε

ηεο

παξάλνκεο

κεηαλάζηεπζεο: Η κείσζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο βξίζθεηαη ζηελ
θαξδηά ηεο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο
ππιψλεο: α) εληζρπκέλε αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή παξνπζία, β) βειηίσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ, γ) θαηαπνιέκεζε ιαζξεκπνξίνπ θαη παξνρή
βνήζεηαο ζηηο επάισηεο νκάδεο θαη δ) ελίζρπζε ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο
ρψξεο.103 Τα πξναλαθεξζέληα κέηξα ζα ζπκβάιινπλ ζην λα πεξηνξηζηνχλ νη
αλεζπρίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε είζνδν θαη ηελ
αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο σο δήηεκα πνιηηηθήο. 104
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ηεο Δ.Δ. ππνδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθή εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ
αζχινπ. Γη απηφ ηνλ ιφγν, απαηηνχληαη ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ηα
θξάηε – κέιε γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε ηνπ αηηήζεσλ αζχινπ. 106


Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο αζχινπ γηα αληηκεηψπηζε ηεο άληζεο
θαηαλνκήο ησλ πξνζθχγσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.. Φψξεο πνπ
αληηζηέθνληαη ζηελ απνδνρή ησλ πξνζθχγσλ γηα πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο
ιφγνπο αλ δελ δέρνληαη πξφζθπγεο, θαινχληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ηα ππφινηπα
θξάηε κε νηθνλνκηθά κέζα. 107



Δπαλεμέηαζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ ηεο Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ
αλαθαηαλνκή ηεο επζχλεο βάζεη λέσλ «βαζηθψλ θξηηεξίσλ», θάηη πνπ ζα
ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν, αιιά θαη
ζηελ δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο ζηα επξσπατθά
θξάηε.108



Οηθνδφκεζε εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε γεηηνληθέο ρψξεο εθηφο Δ.Δ., νη νπνίεο
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζπγθξάηεζε ησλ ξνψλ θαη ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο
αζθαινχο επηζηξνθήο ησλ απνξξηθζέλησλ κεηαλαζηψλ. 109
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ηδξχκαηα, γίλεηαη πην εχθνιε ε έληαμή ηνπο θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηνλ ληφπην
πιεζπζκφ. 111
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκεξηλέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, κε εθαηνκκχξηα
αλζξψπνπο λα νδεχνπλ πξνο ζηελ Δπξψπε ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ ζπξξαμεσλ, γίλεηαη
θαηαλνεηφ ην γηαηί απηή ε καδηθή εηζξνή πξνζθχγσλ ην 2015 απνηειεί έλα
βξαρππξφζεζκν ζνθ. Οη ξίδεο ηεο θξίζεο ησλ πξνζθχγσλ είλαη εθηφο Δπξψπεο. Ωο
εθ ηνχηνπ, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο, είλαη ζεκαληηθφ φρη
κφλν λα αλαπηπρζεί έλα θνηλφ ζχζηεκα ππνδνρήο, αιιά θαη λα ππάξμεη ζπλεξγαζία
ηεο Δ.Δ. κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο.112
Δλαπφθεηηαη, ινηπφλ, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα βξεη βηψζηκεο ιχζεηο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο κεηαλάζηεπζεο – ιχζεηο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ
δηαβίσζεο ζηελ Δπξψπε γηα ηνπο πξφζθπγεο. Η εθπιήξσζε απηνχ ηνπ θαζήθνληνο
απνηειεί ζνβαξή πξφθιεζε γηα ηελ Δπξψπε: πψο δειαδή λα κεηαξξπζκίζνπκε ηελ
νξγάλσζε, ηελ δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ,
ψζηε ε κεηάβαζε ζηελ Δπξψπε λα κελ ζεσξείηαη δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ; Τν
δηθαίσκα ζηελ παξνρή αζχινπ πξέπεη λα παξακείλεη, αιιά πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε
φηη απφ ηελ αξρή ηνπ, επηλνήζεθε σο πξνζσξηλφ, αλαθνπθηζηηθφ θαη ζσηήξην κέηξν,
φρη σο δηθαίσκα ησλ εζλψλ λα θηλεζνχλ.113
Σε φ,ηη αθνξά φκσο ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ απηέο νη ξνέο, πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ζε πνιηηηθφ επίπεδν, αλ θαη ε κεγάιε εηζξνή πξνζθχγσλ ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν έρεη ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα ηα ηξνκνθξαηηθά αηπρήκαηα θαη ηηο
πνιηηηθέο αληζνξξνπίεο, ζα έιεγε θαλείο φηη κε ηελ ζσζηή δηαρείξηζε θαη
αληηκεηψπηζε ησλ ξνψλ απηψλ είλαη δπλαηφ λα δηαζθαιηζηεί ε εζληθή αζθάιεηα θαη
λα εμαιεηθζεί ν θφβνο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Απφ
νηθνλνκηθήο πιεπξάο, νη ηζνξξνπίεο θαίλεηαη λα κεηαβάιινληαη, φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο, αιιά ε παξνπζία ησλ
111
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κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ζην επξσπατθφ έδαθνο θαίλεηαη λα έρεη ηφζν
ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Δπηπιένλ, ζε πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ
επίπεδν ε κεηαλάζηεπζε θαίλεηαη λα επαλαθέξεη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ηελ
πξννπηηθή ηεο αλάδπζεο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.
Σπκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ε πξνζθπγηθή
θξίζε ηνπ 2015 βξήθε ηελ Δπξψπε αληηκέησπε κε ηεξάζηηα δηιήκκαηα θαη
πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο.114
Μέζσ φκσο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κε ηηο ρψξεο ζηελ πεξηνρή ηεο
Μεζνγείνπ θαη ηελ ζέζπηζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ, ε πξνζθπγηθή θξίζε
ζα πάςεη λα απνηειεί κηα απφ ηηο ππαξμηαθέο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη ζήκεξα ε Δ.Δ..
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Παπάπηημα
Πίνακαρ 2.1: Main Nationalities of Arrivals (in descendant order) 2015 –
2018* 115
Main Nationalities of Arrivals (in descendant order) 2015 – 2018*
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Republic of Congo
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Πίνακαρ 2.2: Θάλαηνη ζηελ Μεζφγεην116
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2015
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Recorded migrant
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Πίνακαρ 2.3: Persons of concern117
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Asylum
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34.871
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