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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πριν από έναν χρόνο η «βαλκανική οδός», μέσω της οποίας
πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες διέρχονταν από
την Ελλάδα προς τη βόρεια Ευρώπη, έκλεισε. Η διαδρομή
αυτή αποτελούσε τη μοναδική ελπίδα για χιλιάδες ανθρώπους
που αναζητούν προστασία στην Ευρώπη. Στον απόηχο αυτής
της εξέλιξης, στις 18 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
και η Τουρκία εξέδωσαν τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, γνωστή ως
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Η συμφωνία αυτή είχε ως στόχο την
αναχαίτιση των αφίξεων των αιτούντων άσυλο και μεταναστών
από την Τουρκία προς την Ευρώπη και υποτίθεται ότι θα
πρόσφερε «στους μετανάστες μια εναλλακτική λύση ώστε να
μη βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο»1. Εννέα μήνες αργότερα, η
συμφωνία αυτή ενισχύθηκε με ένα κοινό σχέδιο δράσης2, ένα
δισέλιδο κείμενο που προσδιορίζει τις περαιτέρω δράσεις.
Τα δύο αυτά αλληλένδετα γεγονότα – το κλείσιμο της
βαλκανικής οδού και η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας – συνιστούν
ένα νέο «παράδειγμα» στην προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στις
μικτές μεταναστευτικές ροές. Αντιδρώντας στην εφαρμογή της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποφάσισαν
να μη δέχονται πια χρηματοδότηση για κανένα πρόγραμμά τους
από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους
στις ακολουθούμενες καταστροφικές πολιτικές αποτροπής και
τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών να απωθήσουν
τους ανθρώπους και τη δυστυχία τους, μακριά από τις
ευρωπαϊκές ακτές.
Στη διάρκεια ενός χρόνου εφαρμογής της συμφωνίας, οι
Ευρωπαίοι ηγέτες προεξοφλούν τα «θετικά αποτελέσματά»3
της, τη «συνεχή πρόοδο» της και τη «σταθερή επίτευξη
αποτελεσμάτων»5, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα κάποιες
«προκλήσεις» στην πορεία εφαρμογής. Πρόσφατα μάλιστα,

κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία και η Μάλτα, ζήτησαν η
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας να αντιγραφεί και αλλού6.
Ωστόσο, αυτό που οι αξιωματούχοι της ΕΕ αποσιωπούν είναι
οι καταστροφικές συνέπειες αυτής της στρατηγικής για τη
ζωή και την υγεία των χιλιάδων προσφύγων, αιτούντων άσυλο
και μεταναστών που είναι εγκλωβισμένοι στα ελληνικά νησιά
και στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και τη Σερβία, όπου
ζουν σε καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας. Αυτό που
οι αξιωματούχοι της ΕΕ δεν παραδέχονται είναι ότι, είτε
εφαρμοστεί πλήρως είτε όχι, η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας υπακούει
στη λογική της αντιμετώπισης των ανθρώπων σαν εμπορεύματα,
με καταστροφικές συνέπειες για τους ίδιους τους ανθρώπους.
Και είναι σαφές ότι, παρά τα διαθέσιμα στοιχεία για τις
θανάσιμες συνέπειες της περιοριστικής πολιτικής τους, οι
Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να θέσουν την επιβίωση
της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας πάνω από την ασφάλεια και την
προστασία των αιτούντων άσυλο.
Ως ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει φροντίδα
σε αυτούς τους ανθρώπους, το προσωπικό των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα έχει φροντίσει τις σωματικές και ψυχικές πληγές που τα
μέτρα αυτά έχουν προκαλέσει στους ανθρώπους που ήρθαν στην
Ευρώπη σε αναζήτηση προστασίας από τη βία, τις συγκρούσεις
και τις κακουχίες.
Η παρούσα έκθεση αμφισβητεί τα «εναλλακτικά στοιχεία» της
Ευρώπης σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, επιδιώκοντας
να αναγνωρίσει η ΕΕ τις πραγματικές συνέπειες της συμφωνίας
στη ζωή και υγεία των ανθρώπων στην Ελλάδα και αλλού και
να μην αναπαραχθεί αντίστοιχη συμφωνία οπουδήποτε αλλού.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας υπογράφηκε στις 18 Μαρτίου 2016
και τέθηκε σε ισχύ δύο ημέρες αργότερα. Ουσιαστικά
επιδιώκει να θέσει τέλος στη διέλευση προσφύγων,
αιτούντων άσυλο και μεταναστών από την Τουρκία στην
Ελλάδα μέσω της της επιστροφής της πλειοψηφίας εξ
αυτών στην Τουρκία. Βασίζεται στην παραδοχή ότι η Τουρκία
είναι μια ασφαλής χώρα για τους αιτούντες άσυλο, παρά το
γεγονός ότι η Τουρκία διατηρεί επιφυλάξεις «γεωγραφικού
περιορισμού» στη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των
Προσφύγων και αρνείται το καθεστώς πρόσφυγα σε «μηΕυρωπαίους». Η Τουρκία φιλοξενεί ήδη περισσότερους από
τρία εκατομμύρια πρόσφυγες.

• Για κάθε Σύρο που επιστρέφει στην Τουρκία, ένας άλλος
Σύρος θα επανεγκαθίσταται απευθείας από την Τουρκία στην
Ευρώπη, με όριο τις 72.000. Η διαδικασία επανεγκατάστασης
των Σύρων στην Ευρώπη εξαρτάται από την αποτελεσματική
υλοποίηση του προγράμματος επιστροφών προς την Τουρκία
και τον τερματισμό των νέων αφίξεων στην Ελλάδα.
• Η ΕΕ θα εκταμιεύσει 3 δις ευρώ της υποσχεθείσας
οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης
για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία. Η Τουρκία θα λάβει
απελευθέρωση θεωρήσεων εισόδου (βίζα) για τους Τούρκους
πολίτες και θα υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για
την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ.

© Ihab Abassi / MSF

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας:
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• «Παράτυποι μετανάστες» και αιτούντες άσυλο που
διέρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα και των οποίων η
αίτηση έχει κηρυχθεί απαράδεκτη, θα πρέπει να επιστρέφουν
στην Τουρκία. Εν αναμονή της διαδικασίας καταγραφής τους
και της εκτίμησης της δυνατότητας επιστροφής τους στην
Τουρκία, θα πρέπει να παραμένουν στα ελληνικά νησιά.

Τον Δεκέμβριο του 2016, η ΕΕ και η Ελλάδα εξέδωσαν κοινό
σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας7,
όπου προσδιορίζονται τα επιπλέον μέτρα που πρέπει
να αναληφθούν από όλες τις πλευρές για τη διευθέτηση
των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων ασύλου στα
ελληνικά νησιά μέχρι τον Απρίλιο του 2017 καθώς και για
την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας.
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Εναλλακτικό στοιχείο #1:
Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας προσφέρει εναλλακτική
λύση στους μετανάστες που διακινδυνεύουν τη
ζωή τους

Οι περισσότερες ανακοινώσεις της ΕΕ σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας επαίρονται για την επίτευξη
του κύριου στόχου της συμφωνίας, δηλαδή τη «σημαντική μείωση του αριθμού των διελεύσεων από την
ενεργοποίηση της Δήλωσης και μετά»8. Οι πολιτικοί έχουν επίσης τονίσει τη «σημαντική μείωση των
θανάτων»9. Ωστόσο, τέτοιου τύπου δηλώσεις για την υποτιθέμενη επιτυχία της συμφωνίας δεν μιλάνε
για το τι πραγματικά συμβαίνει στους ανθρώπους που εξακολουθούν να έχουν λόγο να εγκαταλείψουν
την πατρίδα τους για να σώσουν τη ζωή τους.

Χωρίς δυνατότητα διαφυγής και αναζήτησης
προστασίας και βοήθειας

©Marko Drobnjakovic
© Photographer

Το κλείσιμο των πυλών εισόδου της Ευρώπης για τους
αιτούντες άσυλο δεν συμβάλει με κανέναν τρόπο στην
αντιμετώπιση των συγκρούσεων, της βίας και των διώξεων
από τις οποίες οι άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν, ούτε
δίνει σε όσους εγκαταλείπουν τις εστίες τους μια πραγματική
εναλλακτική λύση προκειμένου να μην καταφύγουν στα
δίκτυα των διακινητών, μια από τις λίγες επιλογές τους
στην προσπάθεια να φτάσουν στον προορισμό τους. Το
κλειστά σύνορα είναι σήμερα μια πραγματικότητα σε όλη τη
διαδρομή από τη Συρία ως την ΕΕ. Τα δύο τελευταία χρόνια,
τα συροτουρκικά σύνορα είναι κλειστά και ένα τεράστιο τείχος
κατασκευάζεται μεταξύ των δύο χωρών. Τα τελευταία τρία
χρόνια, τα σύνορα της Συρίας με την Ιορδανία είναι κλειστά,
ενώ τους τελευταίους έξι μήνες, ακόμη και άνθρωποι που
χρειάζονται επείγουσα ιατρική διακομιδή δεν είναι σε θέση
να βγουν από τη χώρα. Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια τον
εγκλωβισμό πολλών χιλιάδων ανθρώπων σε μια εμπόλεμη
ζώνη που εισέρχεται στην έβδομη βίαιη χρονιά της. Εκτός από
τη Συρία, οι άνθρωποι συνεχίζουν να φεύγουν από το Ιράκ, το
Αφγανιστάν, τη Νιγηρία, την Υεμένη, την Ερυθραία, τη Σομαλία
και πολλές άλλες χώρες.

Ο περιορισμός των προσπαθειών διέλευσης του Αιγαίου
και των θανάτων στη θάλασσα επιβεβαιώνει τον πυρήνα του
σκεπτικού [της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας].”

Franz Timmermans, 28 Σεπτεμβρίου 2016
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Όσοι ήταν σε θέση να εγκαταλείψουν αυτές τις εμπόλεμες
ζώνες και κρίσεις σήμερα βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε
χώρες που φιλοξενούν εκατομμύρια προσφύγων, όπως η
Κένυα και ο Λίβανος. Από τα έξι εκατομμύρια πληθυσμό
του Λιβάνου, πάνω από ένα εκατομμύριο είναι πρόσφυγες.
Οι πρόσφυγες στον Λίβανο αντιμετωπίζουν την κράτηση, τη
σύλληψη και περιορισμούς στις μετακινήσεις τους λόγω του
μεγάλου αριθμού σημείων ελέγχου. Η ίδια η Τουρκία φιλοξενεί
τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο: στεγάζει
σήμερα 2,9 εκατομμύρια Σύρους και 350.000 μη Σύρους
πρόσφυγες ενώ, σύμφωνα με αναφορές, πολλοί περισσότεροι
ζουν μη καταγεγραμμένοι, σε μεγάλες πόλεις και πρόχειρους
καταυλισμούς της χώρας.
Αντιμέτωποι με αγκαθωτά συρματοπλέγματα σε πολλά
σημεία της διαδρομής τους στα νότια
σύνορα της
Ευρώπης, οι αιτούντες άσυλο και μετανάστες κυριολεκτικά
ακινητοποιούνται. Χωρίς ασφαλή εναλλακτική λύση, ωθούνται
στα δίκτυα των διακινητών και σε ακόμη πιο ριψοκίνδυνες
χερσαίες και θαλάσσιες διαδρομές προς τη βόρεια Ευρώπη.

Χωρίς ασφαλείς και νόμιμες επιλογές
Επί σειρά ετών, οι οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, έχουν υποστηρίξει την ανάγκη
ύπαρξης ασφαλών και νόμιμων διόδων για τους ανθρώπους
που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο και να μεταναστεύσουν.
Όλοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο, ανεξάρτητα από το αν
έχουν εισέλθει σε μια χώρα με νόμιμους ή μη τρόπους. Μετά
το κλείσιμο των συνόρων της Ευρώπης, η απουσία ασφαλών
και νόμιμων οδών εισόδου στην ΕΕ οδηγεί τους ανθρώπους
στα δίκτυα των διακινητών και σε όλο και πιο ριψοκίνδυνες
διαδρομές.
Την ίδια στιγμή που η ΕΕ και τα κράτη μέλη στρατιωτικοποιούν
τη στάση τους απέναντι στους πρόσφυγες, τους αιτούντες
άσυλο και τους μετανάστες και προσπαθούν να εμποδίσουν
την παράτυπη είσοδό τους στην Ευρώπη, δεν λαμβάνονται
ταυτόχρονα μέτρα για την ενίσχυση των ασφαλών και
νόμιμων οδών μετακίνησης, όπως η επανεγκατάσταση, η
μετεγκατάσταση, η οικογενειακή επανένωση και οι θεωρήσεις
εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους, εργασία και σπουδές.
Τα δύο τελευταία χρόνια, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν
υιοθετήσει πιο αυστηρούς όρους για την οικογενειακή
επανένωση10. Παράλληλα, η συνεισφορά των κρατών της
ΕΕ στη μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση προσφύγων
από την Ελλάδα και την Τουρκία υπολείπεται σε στόχους
και χρονοδιάγραμμα. Από τον Απρίλιο του 2016 ως τις 24
Φεβρουαρίου 2017, μόλις 3.565 πρόσφυγες, από σχεδόν
τρία εκατομμύρια που βρίσκονται στη χώρα11, έχουν
επανεγκατασταθεί από την Τουρκία στην ΕΕ.
Ως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, μόνο 9.610 αιτούντες άσυλο, από
ένα σύνολο 63.30212, έχουν μεταφερθεί από την Ελλάδα σε
άλλες χώρες της ΕΕ. Εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για
μια αργή και διοικητικά σύνθετη διαδικασία, το πρόγραμμα
μετεγκατάστασης εισάγει διακρίσεις, καθώς προσφέρει σε
έναν περιορισμένο αριθμό εθνικοτήτων νόμιμη, εναλλακτική
λύση στο ενδεχόμενο εγκλωβισμού στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως
των εξατομικευμένων αναγκών των ανθρώπων για προστασία.

Αναζητώντας απεγνωσμένα εναλλακτικές
διαδρομές
Παρά το κλείσιμο της βαλκανικής οδού και τη συμφωνία ΕΕΤουρκίας, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μετακινούνται παράτυπα
μέσω των Βαλκανίων προς τη βόρεια Ευρώπη. Η μετακίνηση
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Το «κλείσιμο» της βαλκανικής οδού: ιστορίες κακοποίησης στα σύνορα της ΕΕ
«Ξαφνικά ήρθε η αστυνομία - περίπου 15 άνδρες και τρεις
γυναίκες- και είχαν μαζί τους και δύο σκυλιά. Έριξαν τους
τρεις μας με τη βία στο έδαφος, μπρούμυτα, με τα χέρια μας
στην πλάτη. Μετά άρχισαν να μας κλωτσάνε σαν να ήμασταν
ζώα. Εμένα με κλώτσησαν πολλές φορές στα πλευρά και
ταυτόχρονα μου επιτέθηκε ένα σκυλί - μπορείτε να δείτε το
σημάδι στο χέρι μου. Ενώ ήμουν πεσμένος μπρούμυτα, ένας
από τους αστυνομικούς στάθηκε μπροστά από το κεφάλι μου
και με κλώτσησε δυνατά στο πρόσωπο.»
«Κλωτσούσαν και χτυπούσαν με τις γροθιές τους, και μετά
χτυπούσαν και με τα μαύρα γκλομπς. Στόχευαν ειδικά στα πόδια
και τους μηρούς, αλλά ένας από αυτούς με χτύπησε επίσης στο
στήθος με τη λαβή του όπλου τρεις φορές. Λιποθύμησα για
αρκετά λεπτά. Όταν συνήλθα, ένας από αυτούς συνέχισε να με
χτυπά στα πόδια. Ήταν και κάποιοι ανήλικοι μαζί μας, ίσως 14 ή
15 ετών, που τους χτυπούσαν κι αυτούς οι αστυνομικοί - ένας
από αυτούς επίσης λιποθύμησε.»
Το κλείσιμο της βαλκανικής οδού, στις αρχές Μαρτίου
2016, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕΤουρκίας αργότερα τον ίδιο μήνα, είχαν ως αποτέλεσμα
τη σημαντική μείωση των αφίξεων στα ελληνικά νησιά. Το
γεγονός αυτό συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή αύξηση
των κρουσμάτων βίας, καθώς όσοι προσπαθούν να φτάσουν
στη βόρεια Ευρώπη οδηγούνται στα χέρια των διακινητών
και απωθούνται στα σύνορα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

σύνορο μεταξύ Σερβίας και Ουγγαρίας. Μετά την ανέγερση
του μεγαλύτερου φράκτη στην Ευρώπη, η Ουγγαρία
νομιμοποίησε τις επαναπροωθήσεις και αρνήθηκε, μόνο
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, σε περισσότερα από
19.000 άτομα το δικαίωμα να αιτηθούν άσυλο. Από τα μέσα
Δεκεμβρίου 2016, η κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο
Βελιγράδι κατέγραψε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων
κακοποίησης, ιδιαίτερα μεταξύ ατόμων που επέστρεφαν
από τα ουγγρικά σύνορα, μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια
διέλευσης. Τον Φεβρουάριο του 2017 η κατάσταση οξύνθηκε
σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι ιατρικές ομάδες των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα αναγκάστηκαν να μεταφέρουν κάποιους ασθενείς
σε νοσοκομεία λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους.
Από τον Μάρτιο του 2016 ως τον Φεβρουάριο του 2017,
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν περιθάλψει 106 άτομα με
τραύματα που εκτιμάται πως προκλήθηκαν από ουγγρικές
μεθοριακές περιπόλους. Στα τραύματα περιλαμβάνονται 54
τραυματισμοί λόγω ξυλοδαρμού, 24 δαγκώματα σκύλων,
15 περιπτώσεις ερεθισμού μετά τη χρήση δακρυγόνων και
σπρέι πιπεριού και 35 άλλοι βίαιοι τραυματισμοί. Από τους
106 ασθενείς, οι 22 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Σε όλους
τους ανθρώπους στους οποίους έχει παρασχεθεί φροντίδα
διαπιστώνονται παρόμοια είδη σωματικής κακοποίησης,
όπως εξευτελισμοί, άγριοι ξυλοδαρμοί και επιθέσεις
σκύλων.

©Marko Drobnjakovic

Για όσους συνεχίζουν το ταξίδι βόρεια μέσω των
Βαλκανίων, το πιο δύσκολο σημείο διέλευσης παραμένει το

Βίαια γεγονότα που αναφέρθηκαν από μετανάστες /100 συνεδρίες ψυχικής υγειας από
τους MSF σχετικά με το κλείσιμο των συνόρων και τη συμφωνία EE - Toυρκίας
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Η απότομη μείωση των αφίξεων στις ακτές της
Ευρώπης μετά την εφαρμογή της συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας κρύβει μια ακόμα πιο ζοφερή
πραγματικότητα. Όσοι θέλουν να αναζητήσουν
ασφάλεια και προστασία βρίσκονται μπροστά
στο δίλημμα: είτε να μείνουν εκεί που
βρίσκονται, εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, είτε
να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να
φτάσουν στην Ευρώπη. Είναι υποκριτικό και
καιροσκοπικό από την πλευρά της Ευρώπης να
αυτό-συγχαίρεται για τη μείωση του αριθμού
των θανάτων στο Αιγαίο, όταν δεν έχει κάνει
τίποτα για να προσφέρει ασφαλείς εναλλακτικές
λύσεις σε εκείνους που εγκαταλείπουν τις εστίες
τους για να σώσουν τη ζωή τους.

Οκ
τώ
β

Κάποιοι συνεχίζουν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για
να φθάσουν στα ελληνικά νησιά από τη θάλασσα, την
ίδια στιγμή που άλλοι χρησιμοποιούν εναλλακτικές, αλλά
εξίσου επικίνδυνες, διαδρομές. Στη Σερβία, οι ομάδες των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα φροντίζουν ανθρώπους τη στιγμή
που εισέρχονται στη χώρα, αφού έχουν περάσει παράτυπα
τα χερσαία σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας ή μεταξύ
Τουρκίας και Βουλγαρίας. Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και
μετανάστες που στο παρελθόν έφταναν στη Σερβία με τρένο
και δέχονταν ανθρωπιστική βοήθεια στα σύνορα, σήμερα
έρχονται με τα πόδια κουβαλώντας μαζί τους φρικτές ιστορίες
κακοποίησης από διακινητές και συνοριοφύλακες.

Μια πιο ζοφερή πραγματικότητα:
άνθρωποι που διατρέχουν αυξημένο
κίνδυνο

ρι
ος
20
15

των ανθρώπων ποτέ δεν σταμάτησε, ωστόσο οι διαδρομές τους
έχουν κατακερματιστεί και τα ταξίδια τους γίνονται όλο και πιο
επικίνδυνα. Από την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας
στις 20 Μαρτίου 2016, τουλάχιστον 140 άνθρωποι έχουν χάσει τη
ζωή τους κατά μήκος της βαλκανικής οδού. Από αυτούς τους
ανθρώπους άλλοι πνίγηκαν στο Αιγαίο, άλλοι πάγωσαν μέχρι
θανάτου στα χερσαία σύνορα μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας
και άλλοι πέθαναν λόγω προβλημάτων υγείας που συνδέονται
με τις συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς στην Ελλάδα.
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Εναλλακτικό στοιχείο #2:
Οι συνθήκες στα νησιά είναι αρκετά
ικανοποιητικές ώστε οι αιτούντες άσυλο να
παραμένουν εκεί εν αναμονή της απόφασης
σχετικά με την αίτησή τους

Ακρογωνιαίο λίθο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας αποτελεί η παραμονή των αιτούντων άσυλο στα
ελληνικά νησιά για το διάστημα που απαιτείται μέχρι την καταγραφή τους και την ολοκλήρωση
της «διαδικασίας της κρίσης επί του παραδεκτού» της αίτησής τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει
να περιμένουν στα «hotspots» –κέντρα καταγραφής και καταυλισμοί που έχουν συσταθεί για
τη φιλοξενία τους– μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση είτε για τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική
Ελλάδα (αν είναι επιλέξιμοι για οικογενειακή επανένωση, μετεγκατάσταση ή άσυλο στην Ελλάδα
ή αν θεωρηθούν ευάλωτος πληθυσμός) είτε για την επιστροφή τους στην Τουρκία (αν οι αιτήσεις
τους κριθούν ως απαράδεκτες ή αυτοί μη επιλέξιμοι για άσυλο). Ωστόσο, η πολιτική αυτή είναι
στην πράξη ανεπίτρεπτη, καθώς άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν σε εντελώς ακατάλληλες
συνθήκες για διαστήματα μέχρι και έναν χρόνο, θέτοντας την υγεία και τη ζωή τους σε κίνδυνο.

«Η ζωή εδώ στον καταυλισμό μοιάζει με φυλακή. Είναι σαν μια
μορφή αυτοκτονίας. Φοβάμαι συνέχεια. Τις νύχτες όταν έχει
κακοκαιρία, φοβάμαι ότι η σκηνή μου θα πετάξει μακριά με τον
δυνατό άνεμο. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου τις τελευταίες τρεις
μέρες. [Για να πλύνουμε κάτι] θα πρέπει να περπατήσουμε
μέχρι την άλλη άκρη του καταυλισμού και να περιμένουμε
μέχρι και μία ώρα. Υπάρχει πάντα μια μεγάλη ουρά κόσμου
που περιμένει - για να μην αναφέρω τις ελλείψεις στις
εγκαταστάσεις υγιεινής. Είναι αδύνατο να περιμένουμε μια
ώρα μέσα στο κρύο και τη λάσπη. Δεν έχω κάνει ντους τις
τελευταίες πέντε μέρες. Για να ζεσταθούμε τις κρύες μέρες,
μοιράστηκα τον υπνόσακό μου με έναν άλλο πρόσφυγα. Κανείς
δεν μας έδωσε κουβέρτες ή ζεστά ρούχα, κανείς δεν μας
προειδοποίησε για την αλλαγή του καιρού. Ήμουν εντελώς
απροετοίμαστος. Δεν αισθάνομαι ασφαλής εδώ. Ανησυχώ,
είμαι κουρασμένος και χάνω τις ελπίδες μου.»
Άνδρας από τη Συρία, Σάμος, Ιανουάριος 2017

Διαβίωση σε ακατάλληλες και
επικίνδυνες συνθήκες στα ελληνικά νησιά
Εξαιτίας καθυστερήσεων στην καταγραφή και επεξεργασία
των αιτημάτων για άσυλο και υλοποίησης μικρού αριθμού
επιστροφών προς την Τουρκία, τα ελληνικά νησιά, από
σημεία διέλευσης, έχουν γίνει τόποι φιλοξενίας για αριθμό
διπλάσιο της δυναμικότητάς τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι
άνθρωποι να μένουν για μήνες σε μη επαρκώς εξοπλισμένους
καταυλισμούς. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά που αναζητούν
προστασία στην Ευρώπη έχουν μείνει μέχρι και ένα έτος σε
ακατάλληλα και μη εξοπλισμένα για τον χειμώνα, προσωρινά
καταλύματα, με ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικές παροχές,
όπως η θέρμανση και το ζεστό νερό.

Κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας, Δεκέμβριος 2016
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Δυνατότητα φιλοξενίας (καταυλισμοί)

Δυνατότητα φιλοξενίας (άλλο)
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Οι ελληνικές αρχές πρέπει να συνεχίσουν την ενεργό επιβολή
του γεωγραφικού περιορισμού που έχει επιβληθεί στους
μετανάστες που βρίσκονται στα νησιά.”13

20
16

© Ihab Abassi / MSF

Yπερσυγκέντρωση ανθρώπων στα
ελληνικά νησιά

Αιτούντες άσυλο
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Οι συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς των νησιών
εκτός από αφιλόξενες είναι και μη ασφαλείς. Από τον Απρίλιο
του 2016, έναν μήνα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕΤουρκίας, τα ΜΜΕ έχουν καταγράψει περίπου 100 σοβαρά
περιστατικά ασφάλειας σε καταυλισμούς ανά την Ελλάδα,
κάποια εκ των οποίων έχουν καταγραφεί στα νησιά.
Στις συνεδρίες ψυχικής υγείας, οι ασθενείς των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα λένε ότι νιώθουν ανασφαλείς στα ελληνικά νησιά.
Στη Λέσβο, ασθενείς μάς μίλησαν για ευρεία κατανάλωση
αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών στον καταυλισμό της
Μόριας, καθώς και για καθημερινά περιστατικά σεξουαλικής
παρενόχλησης και βίας. Τέτοιου είδους μέρη δεν είναι ασφαλή
για κανέναν, πολύ περισσότερο για τα πιο ευάλωτα άτομα.

© MSF

Καταβεβλημένοι από τις απάνθρωπες πολιτικές

Στις 25 Νοεμβρίου 2016 στον καταυλισμό της Μόριας
στη Λέσβο, μια γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή
τους σε πυρκαγιά μέσα στη μικρή πλαστική σκηνή
τους, μετά από έκρηξη φιάλης αερίου στην οποία ήταν
συνδεδεμένη μία εστία μαγειρέματος . Η γυναίκα και
το παιδί χρησιμοποιούσαν την εστία για να ζεσταθούν.
Ως αποτέλεσμα του ατυχήματος, αυτοί οι δυο άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.
Στις αρχές Ιανουαρίου 2017, σφοδρές χιονοπτώσεις και
χαλάζι έπληξαν τα ελληνικά νησιά. Στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης άρχισαν να διαδίδονται φωτογραφίες με
ετοιμόρροπα καλοκαιρινά αντίσκηνα θαμμένα στο
χιόνι. Τότε ξαφνικά όλος ο κόσμος αντιλήφθηκε τις
σοβαρές ανεπάρκειες στις συνθήκες διαβίωσης για
χιλιάδες αιτούντες άσυλο στους καταυλισμούς της
Λέσβου και της Σάμου.
Αργότερα τον ίδιο μήνα, τρεις νεαροί άνδρες έχασαν
τη ζωή τους στον καταυλισμό της Μόριας και ένας
τέταρτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη
κατάσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και
φίλων, τα θύματα δεν είχαν προηγούμενο ιατρικό
ιστορικό (τα αποτελέσματα των αυτοψιών τους δεν
έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα). Οι άνθρωποι
αυτοί, στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν, είχαν
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ανάψει φωτιές με χαρτόνια, πλαστικά και κομμάτια
ξύλου στις σκηνές που μοιράζονταν, ενώ ένας
φίλος του τρίτου θύματος πήρε εξιτήριο με υποψία
δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.
Στη Σάμο έχουν ξεκινήσει κάποιες βελτιωτικές
παρεμβάσεις στις συνθήκες διαβίωσης στον
καταυλισμό, ωστόσο, έως τα μέσα Φεβρουαρίου, 600
άνθρωποι εξακολουθούσαν να ζουν σε καταλύματα
χωρίς θέρμανση, με περιορισμένη πρόσβαση σε
καθαρό νερό και αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις υγιεινής.

Ως ιατρική οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα και
υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα νησιά της Σάμου και της
Λέσβου, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα γίνονται
αυτόπτες μάρτυρες των ψυχικών και σωματικών αναγκών
των ανθρώπων και πως αυτές εξελίσσονται στην πάροδο του
χρόνου. Τους τελευταίους μήνες, οι ψυχολόγοι των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα και στα δύο νησιά έχουν διαπιστώσει δυσμενείς
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, με τους
περισσότερους ασθενείς να αναφέρουν τις κακές συνθήκες
διαβίωσης και τον κίνδυνο επιστροφής στην Τουρκία είτε ως
την αιτία είτε ως επιβαρυντικό παράγοντα των ψυχολογικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
Στη Λέσβο, οι ψυχολόγοι μας πραγματοποίησαν 767 συνεδρίες
ψυχικής υγείας και παρατήρησαν σημαντική επιδείνωση της
ψυχικής υγείας των ανθρώπων αμέσως μετά την εφαρμογή
της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Ειδικότερα, οι ψυχολόγοι των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα διαπίστωσαν αύξηση του ποσοστού
των ασθενών με συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης κατά
150%, καθώς και τον τριπλασιασμό του ποσοστού των
ασθενών με διαταραχή μετατραυματικού στρες, στη διάρκεια

του τελευταίου χρόνου. Καταγράφεται επίσης, αύξηση των
συμπτωμάτων ψύχωσης, και ταυτόχρονα οι ομάδες μας βλέπουν
περισσότερους ασθενείς με σοβαρό τραύμα, περισσότερες
περιπτώσεις αυτοτραυματισμού και περισσότερες απόπειρες
αυτοκτονίας.
Στη Σάμο, σε διάρκεια 11 μηνών μετά την υπογραφή της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, οι ομάδες μας πραγματοποίησαν
456 συνεδρίες ψυχικής υγείας. Τους τελευταίους μήνες, ο
κοινωνικός λειτουργός και ο ψυχολόγος των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα έχουν διαπιστώσει παρόμοιες δυσμενείς επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Μόνο τον Ιανουάριο
του 2017 αναφέρθηκαν δώδεκα απόπειρες αυτοκτονίας και
έξι περιστατικά αυτοτραυματισμού. Αντίστοιχες αναφορές
τονίστηκαν επίσης στην ενημέρωση της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο
στα μέσα Φεβρουαρίου, όπου σημειώθηκε ότι «λαμβάνονται
τακτικά αναφορές για περιστατικά αυτοτραυματισμού,
απόπειρες αυτοκτονίας, και κρίσεις πανικού στη Σάμο.»

Μια πιο ζοφερή πραγματικότητα:
μια περιοριστική πολιτική με θανάσιμες
συνέπειες
Η υγεία και η ζωή των προσφύγων, των αιτούντων
άσυλο και των μεταναστών που ζουν στα ελληνικά
νησιά βρίσκονται σε κίνδυνο. Είναι εγκλωβισμένοι στα
νησιά για μήνες με ελάχιστες ελπίδες να τύχουν της
προστασίας που αναζητούν, με ανεπαρκή πρόσβαση σε
υπηρεσίες και εκτεθειμένοι στον κίνδυνο πυρκαγιών,
συγκρούσεων, βίας και ψυχολογικών προβλημάτων.
Παρά τα στοιχεία για τις βλαβερές συνέπειες αυτής
της πολιτικής περιορισμού για τους ίδιους τους
ανθρώπους και την υγεία τους, η ΕΕ αποφάσισε να
θέσει την επιβίωση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας πάνω
από την ασφάλεια και την προστασία των ανθρώπων
που αιτούνται άσυλο, διακηρύσσοντας ότι «δεν είναι
δυνατή η αποσυμφόρηση των νησιών, καθώς η Τουρκία
έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα δεχθεί πίσω τους
ανθρώπους που έχουν μετακινηθεί σε περιοχές της
ηπειρωτικής Ελλάδας»14

© MSF

Παλεύοντας για τη ζωή τους

Στη Λέσβο, οι θάνατοι στους καταυλισμούς και η
δημοσιότητα που ακολούθησε, ώθησαν τις ελληνικές
και ευρωπαϊκές αρχές στην ανάληψη δράσης, με
αποτέλεσμα να έχει καταγραφεί σαφής βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης στη Μόρια, ενώ εκατοντάδες
άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε διαμερίσματα και
ξενοδοχεία. Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά
λαμβάνονται πολύ καθυστερημένα, είναι ευπρόσδεκτα
αν και εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή για να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων
και σε κάθε περίπτωση δεν απαλύνουν την ψυχολογική
ταλαιπωρία ανθρώπων που αναγκάζονται να ζουν σε
κατάσταση αβεβαιότητας.
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66.12

Αύξηση του ποσοστού των συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης, PTSD και ψυχώσεων
%

Ψύχωση

Άγχος

Διαταραχή μετατραυματικού(PTSD)

Ιαν. - Μάρτιος

Απρ. - Ιούν.

Ιούλ.- Σεπτ.

Κατάθλιψη

Οκτ. - Δεκ.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
«Ψυχικά, οι άνθρωποι έχουν συνθλιβεί. Αισθάνονται ότι με
αυτή τη συμφωνία [ΕΕ-Τουρκίας] ξεπουλιέται η ζωή τους.»
Μέλος του προσωπικού ψυχικής υγείας των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα, Λέσβος, Ιανουάριος 2017

© MSF

«Έφυγα από τη Συρία γιατί το σπίτι μου βομβαρδίστηκε, η
κόρη μου πέθανε και ο γιος μου υπέστη εγκαύματα. Εγώ και ο
γιος μου φύγαμε για την Τουρκία. Ο γιος μου δεν μπόρεσε να
συνεχίσει, πέθανε. Δεν είχα τίποτα να χάσω στη ζωή μου. Είχα
χάσει τα πάντα. Είπα στον εαυτό μου ότι έπρεπε να συνεχίσω
και κατάφερα να βρω έναν τρόπο να φτάσω στην Ελλάδα
από τη θάλασσα. Καταφέραμε να διασχίσουμε τη θάλασσα
και να φτάσουμε στην Ελλάδα με την πρώτη προσπάθεια. Τα
σύνορα κλείσανε και έτσι έπρεπε να μείνουμε στον καταυλισμό
της Μόριας. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Η κατάσταση στον
καταυλισμό χειροτέρευε, μέρα με τη μέρα. Ολοκλήρωσα
τις δύο συνεντεύξεις [με τις Αρχές] στις 16 Μαΐου 2016 και
από τότε βρίσκομαι στη Μόρια, χωρίς σαφείς πληροφορίες
και χωρίς απαντήσεις από την υπηρεσία ασύλου. Τα πάντα
καθυστερούν. Κανείς δεν αισθάνεται τον πόνο που ζούμε και
αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.» Άνδρας από τη Συρία που
εισήχθη στην κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα μετά
από αυτοτραυματισμό, Λέσβος, Δεκέμβριος 2016

«Η πλειοψηφία των ασθενών που έχουμε δει πρόσφατα
είναι άνδρες μεταξύ 18 και 40 ετών. Αναφέρουν βιώματα
από βομβαρδισμούς, κράτηση, βασανιστήρια. Πολλοί από
αυτούς βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση η
οποία επιδεινώνεται από το σοκ που τους προκαλούν οι
συνθήκες διαβίωσης στο hotspot. Οι άνθρωποι αυτοί τείνουν
να εμφανίζουν υψηλά επίπεδα άγχους στην προοπτική να
παραμείνουν εκεί για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η
κατάθλιψη είναι εμφανής σε όσους έχουν μείνει στο «hotspot»
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Ορισμένοι έχουν
μείνει εδώ για πάνω από εννιά μήνες και έχουν στραφεί στο
αλκοόλ για να διαχειριστούν την κατάσταση, ακόμα και αν η
κατανάλωση αλκοόλ αντίκειται στα θρησκευτικά τους πιστεύω.
Καθώς δεν υπάρχει ψυχιατρική μονάδα στο νησί, οι άνθρωποι
που αυτοτραυματίζονται ή κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας,
συνήθως μεταφέρονται στο κέντρο κράτησης.» Ψυχολόγος
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Σάμος, Φεβρουάριος 2017
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Εναλλακτικό στοιχείο #3:
Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σέβεται τις
θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

Η ΕΕ έχει υποστηρίξει με σθένος ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, σέβεται τα θεμελιώδη
δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της μη επαναπροώθησης.16
Τον ισχυρισμό αυτό έχουν αμφισβητήσει έντονα οργανώσεις για τα νομικά και τα ανθρώπινα
δικαιώματα που εργάζονται με μετανάστες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, επισημαίνοντας
«τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες οδηγεί η εφαρμογή
της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας σε καθημερινή βάση»,17 και προειδοποιώντας ότι τα νέα μέτρα, που
προτείνονται στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης του Δεκέμβρη του 2016, θα έχουν ως
αποτέλεσμα, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες που φτάνουν στα νησιά να
στερούνται των απαραίτητων διαδικαστικών εγγυήσεων που προστατεύουν τα θεμελιώδη
δικαιώματά τους και το κράτος δικαίου.18

Τον προηγούμενο χρόνο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ασθενών
μας σε νομική υποστήριξη, σε ορισμένες περιπτώσεις,
ακόμη και χρηματοδοτώντας μια τέτοια συνδρομή, ώστε να
εξασφαλίσουμε ότι προστατεύονται από επαναπροώθηση και
έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν εναντίον μιας απόφασης
για αναγκαστική επιστροφή τους στην Τουρκία. Αυτό μας
έδωσε μια σαφή εικόνα της πολύ ανησυχητικής διάβρωσης
των βασικών διαδικαστικών εγγυήσεων και των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ασθενών μας.

Αυξάνοντας την ευπάθεια των ανθρώπων

© Daniel Barney / MSF

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία19 , στα ευάλωτα άτομα
πρέπει να παρέχεται ειδική προστασία. Με δεδομένες τις
ανεπαρκείς συνθήκες στα ελληνικά νησιά και την έλλειψη
πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες, οι ελληνικές αρχές
έχουν εξαιρέσει τα ευάλωτα άτομα από τη διαδικασία της
κρίσης επί του παραδεκτού και επέτρεψαν τη μεταφορά τους
στην ηπειρωτική χώρα, ενώ η έκβαση της αίτησής τους για
παροχή ασύλου βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.

Όλοι οι μετανάστες θα προστατεύονται σύμφωνα με τα
σχετικά διεθνή πρότυπα και με σεβασμό στην αρχή της μη
επαναπροώθησης.”15
Kοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας, Δεκέμβριος 2016
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Η έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού που
διενεργεί τον έλεγχο ευπάθειας, ο περιορισμένος χρόνος
καθώς και οι περιορισμένοι πόροι που επενδύονται για
την αποτελεσματική ταυτοποίηση ευάλωτων ατόμων και
την παραπομπή τους σε οργανισμούς προστασίας, ώστε
να μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα, σημαίνουν ότι
εκατοντάδες ευάλωτα άτομα παραμένουν στα νησιά, με
κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασής τους και
χωρίς επαρκή φροντίδα και βοήθεια. Πιο πρόσφατα, η
έλλειψη διαθεσιμότητας κατάλληλων καταλυμάτων για τη
στέγαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Αθήνα, έθεσε ένα
επιπλέον εμπόδιο για τη μετακίνηση ευάλωτων ατόμων στην
ελληνική ηπειρωτική χώρα.
Ασθενείς που περιθάλπονται σε κλινικές των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα στη Λέσβο και τη Σάμο συχνά ανήκουν στην κατηγορία
των ευάλωτων ατόμων, όμως πολλοί δεν έχουν ταυτοποιηθεί
ως ευάλωτα άτομα ή δεν έχουν καταφέρει να μεταφερθούν
στην ελληνική ηπειρωτική χώρα. Ως τις 3 Μαρτίου 2017, η
κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τη θεραπεία και την
αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων στην Αθήνα
εξακολουθούσε να αναμένει την άφιξη των 13 θυμάτων
βασανιστηρίων που είχαν παραπεμφθεί στην κλινική, αλλά

παρέμεναν ακόμα στα νησιά - κάποιοι για σχεδόν έναν χρόνο λόγω του γεωγραφικού περιορισμού που τους έχει επιβληθεί.
Άλλοι ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στην κλινική της
οργάνωσης για τα θύματα βασανιστηρίων στην Αθήνα άφησαν
τα νησιά με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς να έχει αρθεί ο
γεωγραφικός περιορισμός, καθώς αναζητούσαν απεγνωσμένα
περίθαλψη που δεν ήταν διαθέσιμη στα νησιά. Τώρα οι αρχές
τους λένε ότι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να επιστρέψουν
στα νησιά, προκειμένου να τακτοποιήσουν το καθεστώς του
ασύλου τους. Σε άλλους ευάλωτους ασθενείς επετράπη να
φύγουν για την ηπειρωτική χώρα, αλλά καθώς δεν είχαν πού
να μείνουν αυτοί και τα παιδιά τους, πήραν το δρόμο της
επιστροφής πίσω στη Λέσβο, λίγες ημέρες αργότερα.
Αυτή η ανησυχητική κατάσταση για τα ευάλωτα άτομα
ενδέχεται σύντομα να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Η ΕΕ,
στο κοινό σχέδιο δράσης του Δεκεμβρίου του 2016, συνέστησε
να μην εξαιρούνται τα ευάλωτα άτομα από τη διαδικασία
της κρίσης επί του παραδεκτού, επιτρέποντας δυνητικά την
επιστροφή τους στην Τουρκία. Δεδομένου ότι ορισμένες
ιατρικές παθήσεις χρειάζονται εξετάσεις και θεραπεία που
δεν είναι διαθέσιμες στα ελληνικά νησιά, αυτή η αλλαγή
πολιτικής θα μπορούσε να είναι πολύ ανησυχητική και να έχει
καταστροφικές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων.

Διαδικασίες fast-track δεν θα έπρεπε να σημαίνουν
υποβάθμιση
Μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, οι απόπειρες να επιστραφούν
Σύροι στην Τουρκία, σε μεγάλο βαθμό, ματαιώθηκαν, επειδή
οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών έκριναν ότι δεν ήταν
ασφαλές για τους Σύρους να επιστρέψουν στην Τουρκία.
Τον Ιούνιο του 2016, προφανώς κάτω από την πίεση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής, η ελληνική
κυβέρνηση προχώρησε στην αλλαγή της σύνθεσης αυτών των
επιτροπών και απομάκρυνε τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραμερίζοντας έτσι, μέλη που
αντιτίθενται για νομικούς λόγους στην επιστροφή των Σύρων
στην Τουρκία.20
Τον Δεκέμβριο του 2016, αντιμέτωπη με ένα συνεχώς
αυξανόμενο πληθυσμό αιτούντων άσυλο στα νησιά, η ΕΕ, στο
κοινό σχέδιο δράσης της, συνέστησε «οι ελληνικές αρχές [...]
να διερευνήσουν τη δυνατότητα περιορισμού του αριθμού των
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βημάτων προσφυγής στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης
ασύλου».21 Το κοινό σχέδιο δράσης συνιστούσε επιπλέον,
οι ελληνικές αρχές να επισπεύσουν την όλη διαδικασία
παροχής ασύλου και «να εκδίδουν αποφάσεις για επιστροφή
ταυτόχρονα με την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης
για την παροχή ασύλου, σε πρώτο βαθμό».22
Η μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας παροχής ασύλου είναι
ένας ακόμη περιττός και τραυματικός παράγοντας για τους
ανθρώπους που αναζητούν προστασία· είναι προφανές ότι
αυτοί οι χρόνοι αναμονής μπορούν και πρέπει να μειωθούν.
Ταυτόχρονα, ως ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που
αντιμετωπίζει σύνθετες ανάγκες της σωματικής και ψυχικής
υγείας των ανθρώπων, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν πλήρη
επίγνωση του τραύματος που πολλοί από τους ασθενείς τους
έχουν βιώσει, καθώς και του χρόνου και της εξειδικευμένης
παρέμβασης που απαιτούνται για να έρθουν στο φως αυτές
τους οι εμπειρίες κακοποίησης, βασανισμού ή διώξεων.
Επομένως, η μείωση της διάρκειας των διαδικασιών για
την παροχή ασύλου δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της
ποιότητας της διαδικασίας. Θα πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι
με τη βελτίωση της ικανότητας να εντοπίζονται οι ευπάθειες
των ανθρώπων, ενώ ακόμη διατηρούν τα δικαιώματά τους για
προσφυγή.

Διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένων εθνικοτήτων
Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας αναφέρει ρητά ότι «oι μετανάστες
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«Έφγα από το Κονγκό πριν δυόμισι χρόνια. Έπρεπε να
φύγω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Οδηγήθηκα στη φυλακή
τρεις φορές χωρίς λόγο. Λίγες εβδομάδες αργότερα,
το σπίτι της οικογένειάς μου δέχθηκε επίθεση από μια
ομάδα παραστρατιωτικών. Οι άνδρες αυτοί κρατούσαν
μεγάλα μαχαίρια. Ολόκληρο το χωριό μας τράπηκε σε
φυγή. Μερικοί από αυτούς που πιάστηκαν σκοτώθηκαν
και πολλές γυναίκες βιάστηκαν. Ακόμα και σήμερα οι
παραστρατιωτικοί εξακολουθούν να προσπαθούν να
στρατολογήσουν νέους άνδρες, τη νεολαία των χωριών.
Είναι ένας φαύλος κύκλος. Πώς θα μπορούσα να μείνω
εκεί; Μου πήρε δυόμισι χρόνια για να φτάσω στη Λέσβο.
Από τότε που έφυγα από το Κονγκό, έχω χάσει την επαφή
με τη μητέρα και τις τρεις αδελφές μου. Δεν ήμουν σε
θέση να τις βρω. Είμαι μόνος εδώ. Όταν έφυγα, είχα την
ελπίδα να δραπετεύσω σε ένα μέρος όπου θα μπορούσα
να συνεχίσω τη μόρφωσή μου. Είμαι νέος. Θα μπορούσα
να έχω μια κανονική ζωή. Και ακόμα ελπίζω. Θέλω να
σπουδάσω νομική - μετά από αυτή την εμπειρία θέλω να
ασχοληθώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να μάθω
πώς να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των ανθρώπων, γιατί
εδώ, τα δικά μας δε γίνονται σεβαστά. Προς το παρόν, είμαι
εγκλωβισμένος εδώ στη Μόρια. Είναι απάνθρωπο. Και
επειδή είμαι από το Κονγκό, γνωρίζω ότι είμαι ο τελευταίος
στον οποίο οι αρχές θα δώσουν προσοχή.»
Άνδρας 21 ετών από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
Λέσβος, 9 Φεβρουαρίου 2017

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανησυχούν ότι οι διαιρέσεις που
έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των εθνικοτήτων περισσότερο
εμποδίζουν, παρά διευκολύνουν, μια σωστή εξέταση
των αιτήσεων των ανθρώπων που αιτούνται άσυλο και τη
βοήθεια που επακόλουθα είναι διαθέσιμη σε αυτούς. Σε ένα
πλαίσιο όπου οι ευπάθειες των ανθρώπων δεν εντοπίζονται
εύκολα, ανησυχούμε ότι οι άνθρωποι από τις εθνικότητες
που θεωρούνται ότι «αξίζουν» λιγότερο, διατρέχουν ακόμα
μεγαλύτερο κίνδυνο αυτές τους οι ευπάθειες να μην
αναγνωρισθούν. Οι γιατροί της οργάνωσης, στις συνεδρίες για
τη σωματική και την ψυχική υγεία, βλέπουν από πρώτο χέρι
ότι τα σοβαρά τραύματα, τα βασανιστήρια και οι διώξεις δεν
συνδέονται με την εθνικότητα των ανθρώπων. Πράγματι, από
τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προέρχεται μόλις λίγο πάνω
από το ένα πέμπτο των ασθενών στην κλινική των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα για τα θύματα των βασανιστηρίων στην Αθήνα

Ένα βήμα προς τη διεύρυνση της πρακτικής
της κράτησης
Τους τελευταίους μήνες, υπήρξε πίεση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προς την Ελλάδα να επιστρέψει σε πιο διευρυμένη
χρήση της πρακτικής της κράτησης.

Έχοντας παρουσία σε κέντρα κράτησης στη Λέσβο και κοντά
στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία μεταξύ 2008 και 2014,
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανησυχούν ιδιαιτέρως για αυτή
την προφανή επιστροφή στη διεύρυνση της δυνατότητας
κράτησης των αιτούντων άσυλο. Δεδομένων των συντριπτικών
και δυσανάλογων κινδύνων για την υγεία και την αξιοπρέπεια
των ατόμων, είναι μια πρακτική που θα πρέπει να αποφευχθεί.27

Μια πιο ζοφερή πραγματικότητα: μια άσχημη
κατάσταση που σύντομα θα γίνει χειρότερη;
Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σέβεται
τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο η εμπειρία
μας από τη φροντίδα ατόμων στα νησιά της Σάμου και
της Λέσβου δείχνει το αντίθετο. Εγκλωβισμένοι στα
νησιά, οι αιτούντες άσυλο και μετανάστες στερούνται
την προστασία που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, παρά τις
νομικές προβλέψεις που αποσκοπούν στην προστασία
των ευάλωτων ατόμων, πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν
τη φροντίδα και την προστασία που χρειάζονται.
Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι λίγες διαδικαστικές
εγγυήσεις που υπάρχουν σήμερα, όπως οι εξαιρέσεις για
τα ευάλωτα άτομα και η δυνατότητα προσφυγής κατά των
αποφάσεων για το άσυλο, είναι πιθανό να καταργηθούν
εντελώς. Μια κακή κατάσταση θα μπορούσε σύντομα να
γίνει πολύ χειρότερη, με καταστροφικές συνέπειες για
την υγεία των ανθρώπων.
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Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στο κοινό σχέδιο δράσης
του Δεκεμβρίου του 2016 δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση
αυτής της προσέγγισης με βάση την εθνικότητα, μέσω του
«διαχωρισμού σε κατηγορίες κατά υπόθεση» του Ευρωπαϊκού
Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου (EASO). Οργανώσεις για τα
νομικά και ανθρώπινα δικαιώματα24 έχουν μιλήσει ανοιχτά
για τον μεροληπτικό χαρακτήρα ενός τέτοιου συστήματος και
για το γεγονός, ότι οι αιτήσεις των ανθρώπων θα πρέπει να
αξιολογούνται με βάση το φόβο τους να υποστούν διώξεις και
όχι με βάση την εθνικότητά τους.

Αυτό επιβεβαιώθηκε στην τέταρτη έκθεση της Επιτροπής
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας: «Οι ελληνικές, σε συνεργασία με τις
τοπικές αρχές, εργάζονται επίσης για τη δημιουργία πρόσθετων
δυνατοτήτων κράτησης ή την επέκταση των κέντρων που ήδη
υπάρχουν στα νησιά, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα των
κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων.»25 Αντίστοιχη αναφορά
υπήρξε και στο κοινό σχέδιο δράσης του Δεκεμβρίου του 2016:
«οι αρχές [οφείλουν να] διασφαλίζουν ότι οι μετακινήσεις των
αιτούντων άσυλο είναι γνωστές (μεταξύ άλλων και μέσω πιθανής
χρήσης των κλειστών κέντρων), όσο η αίτησή τους βρίσκεται σε
εκκρεμότητα».26

© Photographer

που φθάνουν στα ελληνικά νησιά θα καταγράφονται δεόντως
και τυχόν αιτήσεις ασύλου θα διεκπεραιώνονται ατομικά από
τις ελληνικές αρχές δυνάμει της οδηγίας για τις διαδικασίες
ασύλου, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες».23 Ωστόσο, η προσέγγιση με
βάση την εθνικότητα που έχει υιοθετηθεί, έχει οδηγήσει σε
πολύ διαφοροποιημένη μεταχείριση και στην εφαρμογή
πολύπλοκων διαδικασιών, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
«Αν η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας εφαρμοστεί πλήρως, θα καταδειχτεί
ότι είναι εφικτό να συμβαδίζει ο έλεγχος των συνόρων με τον
σεβασμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,
ότι είναι δυνατό να συμβαδίζουν η συμπόνοια και η συμπαράσταση
με τις ανησυχίες περί ελέγχου και ασφάλειας»28 Gerald Knaus,
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Σταθερότητας, Ιανουάριος 2017
Η παραπάνω δήλωση του αρχιτέκτονα της συμφωνίας ΕΕΤουρκίας, Gerald Knaus, έχει στην πράξη διαψευστεί. Αν ο
μοναδικός δείκτης επιτυχίας της συμφωνίας είναι η μείωση
του αριθμού των αφίξεων στην Ευρώπη, τότε η συμφωνία ΕΕΤουρκίας συνιστά πράγματι μια επιτυχία. Ωστόσο οποιαδήποτε
συμφωνία ή πολιτική με στόχο την αναχαίτιση των αφίξεων
των αιτούντων άσυλο, ανεξάρτητα από τις συνέπειες, συνιστά
παραβίαση του δικαιώματος αίτησης ασύλου και ενέχει τον
κίνδυνο της επαναπροώθησης. Καθημερινά οι ομάδες των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα που εργάζονται με τους αιτούντες
άσυλο και τους μετανάστες στην Ελλάδα γίνονται μάρτυρες των
επιπτώσεων της συμφωνίας στην υγεία και την προστασία των
ανθρώπων και διαπιστώνουν ότι οι συνέπειες είναι φρικτές και
απάνθρωπες.
Τον Ιανουάριο του 2017 ο Gerald Knaus δήλωσε: «H ΕΕ έχει ένα
υγιές σχέδιο για το Αιγαίο, παρά τα προβλήματα εφαρμογής»29. Το
γεγονός ότι, για πάνω από έναν χρόνο, τα ελληνικά δικαστήρια
έχουν κρίνει την Τουρκία ως μη ασφαλή χώρα για επιστροφές,
δεν είναι ένα «πρόβλημα εφαρμογής». Το γεγονός ότι χιλιάδες
άνθρωποι έχουν καταρρεύσει ψυχικά και καταπονηθεί σωματικά
από την αναμονή για διάστημα μέχρι και έναν χρόνο σε
υπερπλήρεις καταυλισμούς στα νησιά μέχρι να ολοκληρωθεί η
εξέταση του αιτήματός τους για άσυλο, δεν είναι ένα «πρόβλημα
εφαρμογής».
Το γεγονός ότι άνθρωποι αναγκάστηκαν να μείνουν σε
ακατάλληλες σκηνές στο χιόνι και ορισμένοι να πεθάνουν
εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών,

δεν είναι απλά ένα «πρόβλημα εφαρμογής». Αυτές είναι οι
συνέπειες της πολιτικής της αποτροπής.
Τον τελευταίο χρόνο, η εμπειρία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην
παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι
εξαιτίας αυτής της συμφωνίας, οδηγεί στο εξής συμπέρασμα:
άνθρωποι, με τα δικαιώματά τους, με τις προσωπικές τους
ιστορίες και τα ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία τους, αντιμετωπίζονται
σαν εμπορεύματα, στοιβάζονται και γίνονται αντικείμενο
ανταλλαγής, με πολύ σοβαρές για τους ίδιους συνέπειες.
Με αυτά τα δεδομένα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θεωρούμε
απαράδεκτο το γεγονός ότι η ΕΕ έχει προχωρήσει στη
μετεγκατάσταση πολύ λίγων ατόμων από την Ελλάδα και
επιπλέον προετοιμάζει την επανέναρξη των επιστροφών
δυνάμει του Δουβλίνου30 προς στην Ελλάδα από τον Μάρτιο
του 2017. Η κίνηση αυτή είναι πρόωρη και μη ρεαλιστική,
καθώς είναι αδύνατο οι συνθήκες στην Ελλάδα να βελτιωθούν
ικανοποιητικά άμεσα ώστε να πληρούνται τα απαραίτητα
κριτήρια. Οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα συνεχίζουν να
υποφέρουν από ένα σύστημα υποδοχής που σε μεγάλο βαθμό
δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές,
ενώ όσοι διαθέτουν το καθεστώς του πρόσφυγα, λαμβάνουν
ακόμα μικρότερη υποστήριξη.
Λόγω της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, τα κράτη-μέλη έχουν
αρνηθεί στους ανθρώπους την προστασία που έχουν ανάγκη,
με αποτέλεσμα αυτοί να αναλαμβάνουν διαρκώς μεγαλύτερους
κινδύνους εις βάρος της υγείας τους. Αυτή η συμφωνία σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπο για τη σύναψη
περισσοτέρων «συμφωνιών ανάθεσης»31 με τρίτες χώρες.
Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας δεν είναι μια ιστορία επιτυχίας, αλλά
μια ιστορία τρόμου, με καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή και
την υγεία των ανθρώπων.

οι γιατροι χωρισ συνορα στην ελλαδα
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν ιατρική και
ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και
μετανάστες στην Ελλάδα από το 1996. Το 2015 ξεκίνησαν
επείγουσα παρέμβαση, όταν χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να
φτάνουν καθημερινά στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία
με σκοπό να διασχίσουν τα Βαλκάνια και να φτάσουν στη
βόρεια Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από
20 σημεία σε όλη την Ελλάδα, εστιάζοντας κυρίως στη
φροντίδα ψυχικής υγείας, τη φροντίδα σεξουαλικής και
αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και τη φροντίδα ασθενών
με χρόνιες παθήσεις.
Το 2016 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα πραγματοποίησαν 72.740
συνεδρίες, εκ των οποίων 8.207 συνεδρίες ψυχικής υγείας,
3.195 συνεδρίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας
και 61.338 ιατρικές συνεδρίες.
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εξόδου των προσφύγων και μεταναστών από τη χώρα, καθώς
και στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Από τις αρχές του 2016,
λειτουργεί στο Βελιγράδι κλινική και κινητή μονάδα, όπου οι
ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα παρέχουν πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας και φροντίδα ψυχικής υγείας. Στη διάρκεια
του 2016, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διένειμαν
είδη πρώτης ανάγκης και άσκησαν πίεση προκειμένου οι
ευάλωτοι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στη Σερβία να
έχουν καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και
επαρκή στέγη και προστασία.
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