Αθήνα, 26/09/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δυο χρόνια Relocation:
Ο ΔΟΜ καλεί για συνέχιση του προγράμματος Μετεγκατάστασης
Δύο χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος Μετεγκατάστασης, ο ΔΟΜ, η
Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση, έχει βοηθήσει περίπου 30.000 αιτούντες
άσυλο να μετεγκατασταθούν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια
στιγμή, Ελλάδα και Ιταλία αναμένεται να ολοκληρώσουν τις εναπομείνασες
μετεγκαταστάσεις μέχρι και το τέλος του 2017.
Ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση, William Lacy
Swing, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του προγράμματος
Μετεγκατάστασης, υπογράμμισε την επιτυχία του να ανακουφίσει τις χώρες
υποδοχής (Ελλάδα – Ιταλία) και τη βοήθεια που πρόσφερε σε χιλιάδες
εγκλωβισμένους αιτούντες άσυλο, αναδεικνύοντας παράλληλα τις αξίες που διέπουν
την ΕΕ. Ταυτόχρονα προέτρεψε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν απρόσκοπτα την
υλοποίηση του προγράμματος.
Δεδομένων των μέχρι στιγμής στοιχείων, ο ΔΟΜ είναι έτοιμος να μετεγκαταστήσει
5.000 με 7.000 αιτούντες άσυλο έως το τέλος του 2017, παρέχοντας ιατρικές
εξετάσεις, συνεδρίες πολιτισμικού προσανατολισμού και βοήθεια κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού.
Μέχρι και σήμερα, η Γερμανία (8.479), η Γαλλία (4.474), η Ολλανδία (2.276) και η
Φινλανδία (1.975) έχουν υποδεχτεί το μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο. Η
Μάλτα, καθώς και η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν (οι δύο εκτός ΕΕ χώρες που
επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα) έχουν ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις
τους. Επιπλέον, η Φινλανδία και Ιρλανδία αναμένεται σύντομα να ολοκληρώσουν το
στόχο τους. Η Ουγγαρία και η Πολωνία δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα παρά
τη νομική υποχρέωσή τους, ενώ η Αυστρία και η Τσεχία έχουν υποδεχθεί λιγότερο
του 1% των στόχων τους.
«Μας προκαλεί ανησυχία ότι μόνο 14 κράτη-μέλη από τις συνεργαζόμενες χώρες
έχουν υποδεχτεί ασυνόδευτους ανηλίκους. Πρόκειται να μια ευάλωτη ομάδα στην
οποία θα έπρεπε να έχει δοθεί προτεραιότητα», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του

ΔΟΜ. Η Φινλανδία με 109 και η Ολλανδία με 90 είναι οι δύο πρώτες χώρες στην
υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων.
Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, οι περισσότεροι επωφελούμενοι του προγράμματος είναι από
τη Συρία, την Ερυθραία και το Ιράκ. Το 1/3 των επωφελούμενων είναι παιδιά και
περισσότεροι από τους μισούς (62%) άνδρες.
«Η εντυπωσιακή επιτάχυνση του προγράμματος Μετεγκατάστασης το τρέχον έτος
αποδεικνύει ότι ο μηχανισμός δουλεύει, ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτόν,
χρειάζονται βελτιώσεις ωστόσο και εκ νέου προσαρμογές για τους μήνες που
ακολουθούν», συμπλήρωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ.
«Επίσης μας προκαλεί ανησυχία ότι ενδεχόμενο κενό που μπορεί να δημιουργηθεί
μεταξύ του τρέχοντος προγράμματος Μετεγκατάστασης και του αναθεωρημένου
προς το δικαιότερο μηχανισμού του Δουβλίνου 4 μπορεί να υπονομεύσει την
εμπιστοσύνη των επωφελούμενων στο πρόγραμμα, ασκώντας μάλιστα επιπλέον
πιέσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία, δεδομένου μάλιστα ότι οι μεταναστευτικές ροές
συνεχίζονται», αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ.
Αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, ο
William Swing δήλωσε:
«Πρώτον, η έλλειψη αλληλεγγύης και υπευθυνότητας μεταξύ των κρατών-μελών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπονόμευσε την αξιοπιστία του προγράμματος
Μετεγκατάστασης. Δεύτερον, η επιπλέον ελαστικότητα στα κριτήρια συμμετοχής θα
είχε επιτρέψει σε περισσότερες ευάλωτες ομάδες να συμμετέχουν, όπως Αφγανοί
αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι και οικογένειες με παιδιά. Τρίτον, η πιο
έγκαιρη ενεργοποίηση των χωρών υποδοχής θα είχε αποτρέψει δευτερεύουσες
μετακινήσεις εντός ΕΕ, γεγονός που έπληξε το πρόγραμμα».
Δείτε εδώ τα επικαιροποιημένα στοιχεία του προγράμματος Μετεγκατάστασης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://www.greece.iom.int/
Δείτε εδώ προσωπικές ιστορίες επωφελούμενων

