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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2020
Εμείς, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστριών (ENoMW), έχουμε θορυβηθεί με την τρέχουσα
κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, έπειτα από την απόφαση του Προέδρου της
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα της χώρας και με τα ακόλουθα βήματα
της ελληνικής κυβέρνησης, να εμποδίσει την είσοδο των εκτοπισμένων στο έδαφός της,
χρησιμοποιώντας στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία των συνόρων της.
Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να σεβαστεί τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Άσυλο και το
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να σταματήσει να πιέζει την προώθηση των εκτοπισθέντων
στις χώρες και τις περιοχές προέλευσής τους, καθώς παραβιάζει την βασική αρχή της
Σύμβασης του 1951 για τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς Δικαίου για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, και να υποστηρίξει τη νομική πρόσβαση και τις νόμιμες διαδικασίες για τους
νεοαφιχθέντες και νεοαφιχθείσες. Επιπλέον, καλούμε τις ελληνικές αρχές να αποφύγουν τη
χρήση υπέρμετρης και δυσανάλογης βίας κατά των εκτοπισθέντων, πολλοί από τους οποίους
είναι γυναίκες και παιδιά που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια επείγουσα απάντηση, βασισμένη στην ίση
κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τους
Πρόσφυγες και τις Διεθνείς υποχρεώσεις. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει μια
μεταναστευτική πολιτική που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίσει τόσο
τη διεθνή προστασία όσο και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.
Υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη δέσμευση της Επιτροπής να παράσχει πρόσθετη
στήριξη στα δύο κράτη μέλη μέσω της παροχής προστασίας στα ευρωπαϊκά εξωτερικά
σύνορα, καθώς πιστεύουμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων για να επιλυθεί η κατάσταση χωρίς να δυσχεραίνονται περαιτέρω οι συνθήκες
ζωής των εκτοπισθέντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη νομική και ηθική υποχρέωση να
τηρεί την οδηγία 2013/32 / ΕU, γνωστή και ως Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστριών (ΕnoMW) καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα
εμπλεκόμενα κράτη μέλη και τις διεθνείς οργανώσεις να δράσουν προκειμένου να καλύψουν
τις ανθρωπιστικές ανάγκες των εκτοπισμένων γυναικών και κοριτσιών που είναι παγιδευμένα
στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο υπερπληθυσμός στα τελευταία, έχει κλιμακωθεί σε επικίνδυνες
συνθήκες στις οποίες οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν έχουν πρόσβαση σε βοήθεια,
ουσιαστικούς πόρους, όπως καταφύγιο, τρόφιμα, νερό, υγιεινή και ιατρική περίθαλψη, σε ἐνα
περιβάλλον χωρίς προστασία από τη σεξουαλική και σωματική βία των ανδρών.

