ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 2010

Στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2010 οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τ.
Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, στο Κίεβο, ένα Ευρωπαϊκό Συµπόσιο για την
µετανάστευση και τις δυνατότητες ενσωµάτωσης των νοµίµων µεταναστών στις
χώρες υποδοχής τους. Την Ένωσή µας εκπροσώπησε έπειτα από απόφαση του ∆.Σ. ο
κ. Κ. Γόντικας.
Μοναδικό θέµα του Συµποσίου ήταν η συζήτηση και έγκριση της Εισήγησης
της Γερµανίδας πρώην Ευρωβουλευτής κα

KARIN JUNKER καθώς και η

διατύπωση µιας ∆ιακήρυξης που θα πραγµατοποιηθεί το 2012 µεταξύ των
ενδιαφεροµένων χωρών.

Στη

∆ιακήρυξη

αυτή,

αφού

γίνεται

µνεία των

προσπαθειών

που

καταβλήθηκαν από τις χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την
αντιµετώπιση της νόµιµης και παράνοµης µετανάστευσης, προτείνονται µέτρα αφ’
ενός για την πληρέστερη ενσωµάτωση των µεταναστών της χώρας υποδοχής των,
αλλά διαπιστώνεται και η ανάγκη οικονοµικής συνδροµής των χωρών προέλευσης
των µεταναστών, ώστε βαθµιαία να ανακόπτεται η ροή της µετανάστευσης.

Επιπροσθέτως αναφέρθηκαν τα µέτρα και οι προσπάθειες που γίνονται για
την αντιµετώπιση του παράνοµης µετανάστευσης, όπως κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζει
η λειτουργία της FRONTEX. Επίσης αναφέρθηκαν οι προσπάθειες διµερών
συµφωνιών των Ευρωπαϊκών χωρών µε τις χώρες προέλευσης των µεταναστών, ώστε
να καθίσταται δυνατή η επιστροφή των µεταναστών-νοµίµων και παρανόµων-σε
αυτές. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στο γεγονός ότι χρειάζεται µεγαλύτερη και
καλύτερη αλληλεγγύη µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να µπορέσουν να
υποστούν το οικονοµικό βάρος αυτού του εγχειρήµατος.

Ο εκπρόσωπος της Ενώσεως µας, κατά την συζήτηση της Έκθεσης της κας
JUNKER, ανέφερε ότι η Ελλάς είναι σε εξαιρετικά δυσχερή θέση αφού δέχεται σε
ετήσια βάση περίπου 45.000 παράνοµους µετανάστες, το 80% των οποίων εισέρχεται
στη χώρα από τα χερσαία ελληνο-τουρκικά σύνορα. Τόνισε µάλιστα την δυσκολία
του ελέγχου της µετακίνησης των λαθροµεταναστών, εν όψει και της εκτεταµένης

οριογραµµής των συνόρων χερσαίων και θαλασσίων το µήκος των οποίων
προσεγγίζει τα 2.800 χιλ. Ο κ. Γόντικας επισήµανε επίσης την πιλοτική λειτουργία
του Γραφείου της FRONTEX στην Ελλάδα που είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό
της παράνοµης θαλάσσιας διακίνησης µεταναστών µε ταυτόχρονη αύξηση σχεδόν
κατά 371,04%, της χερσαίας λαθραίας διακίνησης. Τέλος, ο εκπρόσωπός µας εξήγησε
στους συναδέλφους τις δυσκολίες που έχει για την Ελλάδα η εφαρµογή του θεσµού
του ασύλου, ιδίως µάλιστα για εκείνους εκ των µεταναστών που σκόπιµα ή όχι
καταστρέφουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

