ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
Περιορισμένη πρόσβαση σε στέγαση και βασικές υπηρεσίες για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ειδομένη.
Εκπροσωπώντας τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που εργάζονται για την
προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την
κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση στα σύνορα της Ελλάδας με τη ΠΓΜΔ και σας
καλούμε να αναλάβετε άμεσα δράση για την εξομάλυνση της κατάστασης.
Από τις 9 Δεκεμβρίου 2015, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που περιμένουν να
περάσουν στη ΠΓΜΔ δεν έχουν πρόσβαση στις χειμερινές εγκαταστάσεις του
καταυλισμού στην Ειδομένη. Ειδικά διαμορφωμένος για να φιλοξενήσει αξιοπρεπώς
μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών, ο καταυλισμός μπορεί να προσφέρει
αναγκαίες υπηρεσίες όπως στέγη, θέρμανση, εγκαταστάσεις υγιεινής, ειδικό χώρο για
παιδιά, παροχή ζεστών γευμάτων και 24ωρη ιατρική φροντίδα.
Αντί αυτού, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φτάνουν στην Ειδομένη μετά από
ταξίδι 30 ωρών λόγω των νέοεφαρμοσθέντων ελέγχων στη διαδρομή, αναγκάζονται να
παραμείνουν για τουλάχιστον 24 ώρες σε ένα βενζινάδικο, χωρίς πρόσβαση σε στέγη
και βασικές υπηρεσίες.
Ως ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τους επιπλέον
κινδύνους που η νέα αυτή διαδικασία επιφέρει στους πρόσφυγες και τους μετανάστες,
στερώντας τους την πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις
διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές.
Τις τελευταίες ημέρες, περίπου 2000 άνθρωποι - εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι
παιδιά – κοιμούνται κάθε βράδυ έξω, απροστάτευτοι και σε θερμοκρασίες που
αγγίζουν τους -9 βαθμούς Κελσίου. Εκφράζουμε τον φόβο πως είναι θέμα χρόνου
μέχρι η κατάσταση να είναι μη αναστρέψιμη. Γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, πως η
έλλειψη στέγασης και βασικών υπηρεσιών, ειδικά σε τόσο κρύα περιβάλλοντα, μπορεί
να επηρεάσει άμεσα την υγεία των ανθρώπων, επιδεινώνοντας την παρούσα
κατάσταση. Ήδη ως αποτέλεσμα των χαμηλών θερμοκρασιών, περισσότερες από τις
μισές συνεδρίες στα βόρεια της χώρας αφορούν λοιμώξεις του αναπνευστικού και
υψηλό πυρετό.
Καθώς η παροχή πληροφορίων προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι
περιορισμένη αλλά και λόγω των συχνών στάσεων που κάνουν τα λεωφορεία χωρίς
να πραγματοποιούν καταμέτρηση επιβατών, έχουμε λάβει πολλές αναφορές για
οικογένειες που αποχωρίστηκαν στο δρόμο για τα σύνορα, αρκετές φορές αφήνοντας
πίσω παιδιά.
Αυτή τη στιγμή, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουμε πρόσβαση στους πρόσφυγες
που καταφθάνουν στα σύνορα και δεν είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα
ασυνόδευτα παιδιά ώστε να τους προσφέρουμε την απαραίτητη φροντίδα και
υποστήριξη που δικαιούνται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, γεγονός που

αυξάνει το ρίσκο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης, κακοποίησης αλλά και να έρθουν
αντιμέτωπα με άλλους κινδύνους που απειλούν τη ζωή τους.
Εν συντομία, ο τραγικός συνδυασμός των επιδεινούμενων καιρικών συνθηκών, των
μεγάλων αποστάσεων και ωρών του ταξιδιού και της περιορισμένης πρόσβασης των
προσφύγων και μεταναστών σε βασικές υπηρεσίες και ασφαλή στέγη, επιφέρει μη
αναγκαίο κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων που ζητούν ασφάλεια στη Ευρώπη. Η
κατάσταση είναι απαράδεκτη δεδομένης της ύπαρξης επαρκών εγκαταστάσεων σε
κοντινή απόσταση, που δεν μπορούν όμως να αξιοποιηθούν λόγω των περιορισμών
από τις ελληνικές αρχές.
Καλούμε τις ελληνικές αρχές να επιτρέψουν άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση
των προσφύγων και των μεταναστών στις εγκαταστάσεις στην Ειδομένη. Η
πρόσβαση στον καταυλισμό σημαίνει κάλυψη των βασικών αναγκών και των
δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών και θα βοηθήσει στην
προστασία των ευπαθών ομάδων, ειδικά των παιδιών που καταφθάνουν
ασυνόδευτα, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Υπενθυμίζουμε πως όλα τα
παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και το δικαίωμα κάθε παιδιού δεν
μπορεί να υπονομεύεται από διαδικασίες συνοριακών ελέγχων.
Ως οργανώσεις που ανταποκρίνονται στην ανθρωπιστική κρίση, έχουμε
συλλογική ευθύνη μαζί με τις ελληνικές αρχές να εγγυηθούμε ένα ασφαλές και
αξιοπρεπές ταξίδι για όσους ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, σύμφωνα με το
Διεθνές Δίκαιο. Σε αυτή τη βάση, ευελπιστούμε να συνεργαστούμε ώστε να
αντιμετωπίσουμε τις κλιμακούμενες προκλήσεις και θα είναι χαρά μας να
συζητήσουμε τις προτάσεις μας δια ζώσης.
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