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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Τρίτη ,15 Δεκεμβρίου 2015  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η πρόταση για τη Φύλαξη Συνόρων και Ακτών της ΕΕ να μην είναι σε βάρος των δικαιωμάτων μεταναστών και 

προσφύγων 
 
Η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος των δικαιωμάτων των προσφύγων αλλά και 
ευρύτερα των δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία ενόψει της δημοσίευσης της 
πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο ευρωπαϊκό σώμα φύλαξης συνόρων και ακτών (EBCG). Η επικείμενη πρόταση 
αναμένεται να επιδιώξει έναν ενισχυμένο ευρωπαϊκό ρόλο στη διαχείριση των συνόρων εγκαθιδρύοντας  μια ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
για τη φύλαξη συνόρων και ακτών, η οποία θα διαθέτει την εξουσιοδότηση να επιβάλει την προστασία των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ σε αντίθεση με την Frontex, η οποία μέχρι σήμερα είχε μόνο την εξουσιοδότηση να «συντονίζει» την προστασία των 
συνόρων, και όχι να την επιβάλλει από μόνη της. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται εν μέσω σωρείας παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που καταγράφονται από την Διεθνή Αμνηστία  στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, από εθνικές αρχές που δρουν με 
λίγη ή έως καθόλου λογοδοσία.  
 
«Κανένα σύστημα διαχείρισης συνόρων, είτε είναι εθνικό είτε ευρωπαϊκό, δεν μπορεί να βάλει σύνορα στη διεθνή προστασία. Το να 
διαφυλάττεις στην πρόσβαση σε άσυλο δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση» , δήλωσε η Iverna McGowan, Διευθύντρια του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας. «Όποια και αν είναι η τελική συμφωνία της εν λόγω πρότασης, ένα πράγμα είναι 
ξεκάθαρο, το σοβαρό κενό λογοδοσίας αναφορικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ευρωπαϊκά σύνορα. Ενώ 
η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Συνόρων θα πρέπει να υιοθετήσει έναν μηχανισμό ατομικών καταγγελιών, τόσο οι εθνικές αρχές όσο και 
οι αρχές της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν πως εκείνοι που προβαίνουν σε  παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
διεθνούς δικαίου στα ευρωπαϊκά σύνορα λογοδοτούν άμεσα και αποτελεσματικά», πρόσθεσε.  
 
Μεσούσης της χειρότερης προσφυγικής κρίσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντί να εργάζονται προς την κατεύθυνση 
προστασίας έστω ενός μικρού αριθμού των παγκόσμιων προσφύγων με έναν αξιοπρεπή τρόπο, οι Ευρωπαίοι  ηγέτες 
προσπαθούν να εμποδίσουν την είσοδο των προσφύγων στο πλουσιότερο μπλοκ του κόσμου, αναπτύσσοντας έναν συνεχώς 
αυξανόμενο αριθμό συνοριοφυλάκων, και οχυρώνοντας τα χερσαία σύνορα, καθώς και στρατολογώντας τρίτες γειτονικές χώρες ως 
φύλακες. Τέτοιου είδους πρακτικές εκθέτουν πρόσφυγες και μετανάστες σε περιστατικά κακομεταχείρισης και ωθούν τους 
ανθρώπους σε θαλάσσια ταξίδια, επικίνδυνα για τη ζωή τους. «Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρόταση αναφορικά με τον μηχανισμό 
φύλαξης των συνόρων δεν θα πρέπει να ρισκάρει να υπάρξουν οι παραβιάσεις που έχουν καταγραφεί και σε εθνικό επίπεδο. 
Αποτελεσματικές δικλείδες ασφαλείας και αμερόληπτοι μηχανισμοί λογοδοσίας είναι απαραίτητα για να καταπολεμηθούν οι 
πρακτικές των απωθήσεων και η χρήση βίας ή άλλων παραβιάσεων στα σύνορα», δήλωσε η Iverna McGowan, Διευθύντρια του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας. 
 
Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγράψει πώς άνθρωποι που επιχείρησαν να διασχίσουν τα ελληνικά, βουλγαρικά και ισπανικά 
σύνορα έχουν απωθηθεί από τις εθνικές αρχές διαφύλαξης των συνόρων χωρίς να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου ή την 
ευκαιρία να προσβάλουν νομικά την επιστροφή τους , σε άμεση παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Οι παράνομες αυτές απωθήσεις 
συχνά συνοδεύονται από βία και βάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε κίνδυνο.  Μέχρι σήμερα καμία εθνική αρχή δεν έχει 
λογοδοτήσει για τις πρακτικές αυτές. Αυτό αποδεικνύει και την ζωτικής σημασίας ανάγκη για μηχανισμούς λογοδοσίας στη 
διαφύλαξη των συνόρων, είτε είναι ευρωπαϊκή είτε εθνική υπόθεση.  
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