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Σήμερα το πρωί, μετά από πρωτοβουλία και πρόσκληση της Ο.Κ.Ε., πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία της συνάντηση με εκπροσώπους 20 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,  

συλλογικοτήτων και ανεξαρτήτων αρχών. Στη συνάντηση αυτή έγινε μια πρώτη 

αλληλοενημέρωση για τη μέχρι σήμερα εμπειρία στην αντιμετώπιση του προσφυγικού.  

 

Μερικές από τις διαπιστώσεις της συνάντησης, έχουν ως εξής: 

 

 Η προσφυγική κρίση επιδεινώθηκε από την έλλειψη έγκαιρης προετοιμασίας 

αλλά και την απροθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την αντιμετωπίσει. Η Ε.Ε. 

βρέθηκε μακριά από τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την προστασία τους.  

 

 Η κοινωνία των πολιτών (με τις διάφορες εκφάνσεις της) κλήθηκε να καλύψει 

κενά των κρατών. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για την μη 

ανάληψη ευθυνών και συντεταγμένων πρωτοβουλιών συντονισμού από μέρους 

των επίσημων αρχών και φορέων, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες.  

 

 Το προσφυγικό φαινόμενο που ζούμε το τελευταίο διάστημα θα έχει διάρκεια 

και είναι εξαιρετικά πιθανό να επαναληφθεί στο εγγύς μέλλον. Πόλεμοι, 

κλιματικές αλλαγές, διωγμοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που αναμένεται 

να οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους σε δρόμους μετανάστευσης. Δεν μπορούμε 

να συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια και να δηλώνουμε έκπληκτοι. Σε αυτή την 

πραγματικότητα θα πρέπει όλοι να προσαρμοσθούμε και να λάβουμε τις 

απαραίτητες αποφάσεις διαμορφώνοντας τις κατάλληλες πολιτικές, υποδομές 

και μηχανισμούς ενημερώνοντας παράλληλα την κοινωνία. 



 
 

 

 

 Το κρίσιμο και το επείγον της κατάστασης, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

οδηγήσει σε παραβίαση ή παράκαμψη διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και 

υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαδικασία αίτησης ασύλου 

κ.ο.κ. 

 

 Το κράτος και οι επί μέρους υπηρεσίες του έχουν θεσμικό ρόλο τον οποίο οφείλουν 

να αναλάβουν και να εκπληρώσουν. Τυχόν αδυναμία σε ορισμένους τομείς πρέπει 

να χαρτογραφηθεί και μέσα από συγκεκριμένες διαφανείς διαδικασίες να 

αναζητηθεί προσωρινό υποκατάστατο εν γνώσει και με την έγκριση της πολιτείας. 

 

 Η καταγραφή των αναγκών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι μία από τις πλέον 

βασικές ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτής αλλά και παρόμοιων προκλήσεων. Η 

πληροφορία αυτή πρέπει να είναι προσβάσιμη και δημόσια. Στο πεδίο αυτό υπάρχει 

ήδη σχετική εμπειρία και καλές πρακτικές και προτάσεις.  

 

 Πολλές επιτυχημένες συνεργασίες έδειξαν ότι η σαφήνεια στόχων, κανόνων και 

αρχών λειτουργίας, συμβάλλουν τα μέγιστα στην οικοδόμηση των απαραίτητων 

σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εταίρων. Τα επιτυχημένα παραδείγματα μπορεί να 

αποτελέσουν οδηγό για όλες τις περιοχές/δομές στις οποίες δραστηριοποιούνται 

φορείς, οργανώσεις και πολίτες. 

 

 Εξίσου απαραίτητη είναι η καταγραφή και η αντιστοίχιση των αρχών με τους τομείς  

υπευθυνότητάς τους σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, ενώ αντιστοίχως το ίδιο 

πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τους τοπικούς συλλόγους (πχ δικηγορικός σύλλογος, 

ιατρικός σύλλογος) αλλά και τους ΜΚΟ και τις ομάδες πολιτών ανάλογα με το πεδίο 

εξειδίκευσής τους (πχ απασχόληση παιδιών, ανθρωπιστική βοήθεια κλπ).  

 

 Η σημαντικότερη πηγή ανασφάλειας και δυσαρέσκειας των προσφύγων και των 

τοπικών πληθυσμών είναι η έλλειψη  ενημέρωσης -ή ακόμη χειρότερα η ανακριβής 

ενημέρωση- για τις συνθήκες στους χώρους όπου διενεργείται η υποδοχή, φιλοξενία 

και κράτηση των προσφύγων, το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών, τις  ισχύουσες 

συμφωνίες και διαδικασίες ασύλου.  

 

 



 
 

 

 

 Η ενημέρωσή τους για την κατάσταση, τα επόμενα βήματα, τα αντίστοιχα 

χρονοδιαγράμματα αλλά και για τυχόν αστοχίες τους, είναι απολύτως αναγκαία 

και εφικτή αλλά και απαραίτητη για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Στον 

πεδίο αυτό, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία που προσφέρει 

γρήγορες, οικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις προς την κατεύθυνση αυτή.  

 

 Τα απαραίτητα σχέδια διαχείρισης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα και να 

προβλέπουν -μεταξύ άλλων- την απαραίτητη στελέχωση μέσα από την 

απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού από άλλες υπηρεσίες το οποίο, όπου αυτό 

χρειάζεται, θα λαμβάνει την αναγκαία εκπαίδευση και θα ενεργεί υπό την 

απαραίτητη εποπτεία. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να αρθούν τα όποια 

πραγματικά ή προβαλλόμενα εμπόδια γραφειοκρατικής φύσης. 

 

 Ιδιαίτερη, ουσιαστική και κατά προτεραιότητα μέριμνα πρέπει να υπάρξει για 

ευάλωτες ομάδες (όπως ασυνόδευτα παιδιά, θύματα βασανιστηρίων, άτομα με 

ειδικές ανάγκες, έγκυοι, νεογέννητα) των οποίων οι ειδικότερες ανάγκες θα πρέπει 

να καταγραφούν.   

 

 Πέραν από την επείγουσα ανάγκη κάλυψης των στοιχειωδών και άμεσων αναγκών 

(στέγαση, σίτιση, περίθαλψη), θα πρέπει να σχεδιασθούν εγκαίρως και οι 

μεσοπρόθεσμες πολιτικές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, πολιτισμικών, 

θρησκευτικών αναγκών τους και για τη δημιουργική τους απασχόληση. 

 

 Θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι για την ενεργό συμμετοχή των προσφύγων στη 

διαχείριση των δομών.  

 

Στο τέλος της συνάντησης διαπιστώθηκε η ανάγκη, ενδιαφέρον και πρόθεση συνέχισης 

αυτής ή παρόμοιων πρωτοβουλιών.  

 

Από πλευράς της, η ΟΚΕ δεσμεύτηκε να δώσει συνέχεια σε αυτή την επαφή και 

συνεργασία στο πλαίσιο άλλωστε και της Γνώμης Πρωτοβουλίας που θα εκδώσει το 

προσεχές τρίμηνο για το προσφυγικό.  


