ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
BΡΥΞΕΛΛΕΣ, 11 Σεπτεμβρίου 2015- Με την ευκαιρία της έκτακτης συνάντησης του Συβουλίου
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων που πραγματοποιείθει στις 14 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες,
όπου οι υπουργοί θα συζητήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του αριθμού των προσφύγων
και μεταναστών που διασχίσουν τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της ΕΕ, η Πλατφόρμα για τη Διεθνή
Συνεργασία για τους Μετανάστες χωρίς έγγραφα, (PICUM) και τα μέλη της καλούν τους ηγέτες της ΕΕ
να εγκαθιδρύσουν ασφαλείς και επίσημους διόδους για την άφιξη των μεταναστών και προσφύγων στην
Ευρώπη.
Το 2015 έχουν παρατηρηθεί πρωτοφανείς αριθμοί μεταναστών που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για
να έρθουν στην Ευρώπη, γεγονός που οδηγει σε συνεχείς τραγωδίες τόσο στα θαλάσσια, όσο και στα
χερσαία σύνορα.. Ωστόσο, η PICUM υπογραμμίζει ότι η επακόλουθη ανθρωπιστική κρίση που
εκτυλίσσεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της τελευταίας 15ετίας με
στόχο την αποτροπή των μεταναστών. Σύμφωνα με τα The Migrant Files *, πάνω από 30.000 πρόσφυγες
και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους από το 2000, προσπαθώντας να φθάσουν ή να παραμείνουν στην
Ευρώπη. Οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου είχαν
περιορίσει και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και αποκλείσει εντελώς τους μετανάστες από τις νομότυπες
οδούς αίτησης προστασίας και αναζήτησης καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.
H Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης**, όπως αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο
του 2015, δεν παρουσιάζει καμιά σημαντική αλλαγή σε αυτό το αφήγημα. Tα θέματα ασφάλειας
υπερισχύουν και η ανθρώπινη κινητικότητα συνεχίζει να θεωρείται ως απειλή, παρά ως ευκαιρία. Επί
σχεδόν δύο δεκαετίες, η επικέντρωση στη διάσταση της ασφάλειας αναφορικά με τη μετανάστευση είχε
ως αποτέλεσμα μεγάλες προσπάθειες για τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τη
δημιουργία και διατήρηση υποδομών κράτησης, καθώς και προσπάθειες να ποινικοποιηθεί και να
ορισθεί ως ανεπιθύμητη η ανθρώπινη κινητικότητα. Επίσης, ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον
καταλογισμό ευθυνών των διακινητών, οι οποίοι –απουσία επισήμων και ασφαλών διόδων- συχνά
προσφέρουν τη μόνη πιθανή οδό προς την Ευρώπη για μετανάστες και πρόσφυγες.
¨Οσο οι τραγωδίες συνεχίζουν να εκδηλώνονται σε καθημερινή βάση, η έλλειψη μιας ρεαλιστικής
συζήτησης για τη μετανάστευση θα επιφέρει μακροπροθεσμες συνέπειες για την ΕΕ. Το διακύβευμα δεν
είναι μόνο η υποχρέωση να διαφυλάξουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και τις θεμελιώδεις αρχές,που
εδράζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και να διακηρύξουμε την ανάγκη για
ανθρώπινο δυναμικό μεταναστών σε πολλές χώρες της ΕΕ τις επόμενες δεκαετίες. Σϋμφωνα με το
Ο.Ο.Σ.Α.***, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας στην Ευρώπη θα συρρικνωθεί κατά 50 εκατομμύρια
μέχρι το 2060. Ήδη σήμερα, τομείς της οικονομίας –ιδιαίτερα όσοι απασχολούν χαμηλόμισθες θέσεις
εργασίας- βασίζονται στην παρουσία μεταναστών εργατών.
Ωστόσο, οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης προσφέρουν ελάχιστες δυνατότητες στους
εργάτες μετανάστες προερχόμενοι από τρίτες χώρες να βρουν εργασία και να λάβουν άδειες παραμονής.
Για το λόγο αυτό οι μετανάστες ωθούνται στην άτυπη αγορά εργασίας και βρίσκονται υπό άτυπο
καθεστώς παραμονής. Η οδηγία για την εποχιακή εργασία**** που υιοθετήθηκε πρόσφατα υπήρξε μια
ευκαιρια για τους διαμορφώνοντες την πολιτική της ΕΕ να αναπτύξουν τυπικές διόδους για τους χαμηλά
αμοιβόμενους εργάτες μετανάστες.. Πέρα από αυτό το μικρό βήμα, πολύ περισσότερες προσπάθειες θα

χρειασθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της μη
αναγωνρισμένης αγοράς εργασίας εντός της ΕΕ.
Πέρα από τις άμεσες δράσεις που χρειάζεται να αναληφθούν για τη διακοπή της θυματοποίησης και
ποινικοποίησης των μεταναστών και προσφύγων που έφθασαν στην Ευρώπη, υφίσταται παράλληλα
μια επείγουσα ανάγκη για μια ισχυρή ηγεσία που θα αλλάξει την προσέγγιση στη μετανάστευση στο
σύνολό της. Χωρίς μια τεκμηριωμένη μεταρρύθμιση που να περιλαμβάνει όχι μόνο τη μετανάστευση,
αλλά επίσης τις κοινωνικές και υγειονομικές πολιτικες και την πολιτική για την αγορά εργασίας, όλο και
περισσότερες ζωές θα χάνονται, και περισότερη δυστυχία θα προκληθεί. Είναι επίπονα προφανές ότι η
τρέχουσα προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση δεν αποτυγχάνει μόνο σε ατομικό επίπεδο για
μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά και στο σύνολο των κοινωνιών μας.
Η PICUM και τα μέλη της θα στοχεύσουν ώστε οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να λογοδοτούν για την
ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης, μακριά από την προτεραιοποίηση της ασφάλειας και την
ποινικοποίηση των μεταναστών, προς μία οικονομική και κοινωνική προοπτική με βάση τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερες νόμιμες διόδους για τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες, ώστε να φθάνουν στην Ευρώπη ασφαλείς.
###
* σύνδεσμο: The Migrant Files. (Αρχεία Μετανάστευσης)
** σύνδεσμο: Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση
*** σύνδεσμο: B. Westmore, International migration: the relationship with economic and policy factors in the home
and destination country. OECD Economics Department Working Papers no. 1140, page 5
*** σύνδεσμο: Οδηγία 2014/36/EE.
Σχετικά με την PICUM
Η PICUM – η Πλατφόρμα για τη Διεθνή Συνεργασία για τους Μετανάστες χωρίς Έγγραφα, είναι ένας διεθνής μη
κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) που προωθεί τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών χωρίς
έγγραφα στην Ευρώπη. Το PICUM αντιπροσωπεύει 149 μέλη από 31 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.picum.org
Για να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό ντοκιμαντέρ του PICUM ‘Undocumentary’ που καταδεικνύει τις
πραγματικότητες των εργαζομένων μεταναστών χωρίς έγγραφα, ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ. Για να
παρακολουθήσετε το βίντεο “Η Μετανάστευση δεν είναι έγκλημα”, ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.
Σημείο Επαφής για ΜΜΕ:
Elisabeth Schmidt-Hieber
Communications Officer
+32 2 210 1780
elisabeth.schmidt-hieber@picum.org
Τα μέλη της PICUM περιλαμβάνουν :
Αυστρία: Diakonie – Evangelischer Flüchtlingsdienst Österreich; Βέλγιο: Abraço, Bond ZonderNaam, CIRE, CSC
Brussels, Filipiniana-Europa, de8 , Le Monde des Possibles, Medimmigrant, Meeting, OMANIAE, ORBIT, OR.C.A,
Platform Kinderen op de vlucht - Plate-forme Mineurs en exil, Point d'Appui, Protestant Sociaal Centrum, Raiz
Mirim, Samahan - Filipino Migrant Workers Union in Belgium, Verenigde Protestantse Kerk in België, VLOS;
Κροατία: Coalition for Work with Psychotrauma and Peace; Κύπρος: KISA; Δημοκρατία της Τσεχίας:
Association for Integration and Migration, Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic,
La Strada Czech Republic, People in Need; Δανία: Babaylan Denmark, Refugees Welcome; Εσθονία: Legal
Information Centre for Human Rights; Φινλανδία: Evangelical Lutheran Church of Finland; Γαλλία: Centre Enfants
du Monde, Femmes de la Terre, GISTI, RESF; Γεωργία: International Youth Association TIP; Γερμανία: Agisra,
BAG Asyl in der Kirche, Ban Ying, Europäisches Bürgerforum in der BRD, FlüchtlingsratNordrheinWestfalen,
Förderverein Niedersächsischer Flüchtlingsrat e.V., IG Metall-Vorstand, Maisha e.V. African Women in Germany,
Medibüro Kiel e.V. , Medinetz Bremen; Ελλάδα: AITIMA, Asante NGO, Generation 2.0, Greek Forum of Refugees;
Ιρλανδία: Immigrant Advice Bureau, Immigrant Council of Ireland, MRCI, Ruhama; Ισραήλ: The Hotline for
Refugees and Migrants, KavLaOved; Ιταλία: ASGI, CESVI, DIFFERENZA DONNA, NAGA, SIMM; Καζακστάν:
Sana Sezim, Women Support Centre; Λουξεμβούργο: ASTI; Μάλτα: Aditus, Jesuit Refugee Service Malta;
Μαρόκο: Organisation Démocratique de Travail, Réseau Marocain Transnational Migration Développement;
Νεπάλ: Friendship-Nepal; Ολλανδία: ASKV, Dokters van de Wereld, EMFA, FairWork, Het Wereldhuis, IMWU,

Kerk in Actie, OKIA, PHAROS, Stichting Agnes van Leeuwenberch, Stichting INLIA, Stichting LOS, Stichting
Mamre, Stichting OMZO-Pauluskerk, StichitingRos, STIL; Νιγηρία: CAFSO-WRAG for Development, Centre for
Youths Integrated Development; Nορβηγία: Antirasistisk Senter, Helsehjelptilpapirløse, Health center for
undocumented migrants; Πακιστάν: Community Development Foundation; Πολωνία: Association for Legal
Intervention ; Πορτογαλία: Association for the Rights of Undocumented Migrants, Jesuit Refugee Service Portugal,
APAV Portugal, PROSAUDESC; Ρουμανία: The Foundation for an Open Society; Ισπανία: ACCEM, Asociación
A.P.A.V ; APDHA, Asociación para la Protección e Integración de la Mujer, Asociación POR TI MUJER, Caritas
Diocesana de Barcelona, Centro de Investigaciones en Derechos Humanos Pro Igual, Centro Pueblos Unidos,
Federación Andalucía Acoge, Federación de Asociaciones de SOS Racismo, Federación Red Acoge, Justicia y
Paz, Comisión General de España, Movimiento Canario por la Paz, Red Aminvi, Salud y Familia; Σουηδία: Caritas
Sverige, Immigrant-Institute, Trade Union Center for Undocumented Migrants, Rosengrenska; Ελβετία:
Association Promotion Droits Humains, Associazione Movimento dei Senza Voce, Berner Beratungsstelle fur Sanspapiers, Centre de contact Suisses-immigrés, Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève, FIZ, Sans-papiers
Anlaufstelle Zürich, SIT, Solidaritätsnetz Sans-Papiers Bern; Ηνωμένο Βασίλειο: Anti-Slavery International,
Campaign to Close Campsfield, Coram Children's Legal Centre, FEMAGE WORLD, Hackney Migrant Centre,
Immigration Advice Service, JCWI, LAWRS, Maternity Action, MRN, Migrant Voice, Praxis, STEP, The Detention
Forum;ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: European AIDS Treatment Group, European Federation of the
Community of Sant'Egidio, ENoMW, ICMC, Jesuit Refugee Service Europe, La Strada International, Médecins du
Monde International Network, Pax Christi International, SMES-Europa, UNITED for Intercultural Action.

