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Η  δηµιουργία στρατοπέδων αιτούντων άσυλο εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων για τη διαδικασία 
καθορισµού της ιδιότητας του πρόσφυγα, ιδέα  η οποία είχε τεθεί κατά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο 
Κορυφής στην Θεσσαλονίκη το 2003, φαίνεται ότι κέρδισε υποστήριξη κατά τη συνάντηση των 
Υπουργών Εσωτερικών της Ε. Ε την 1η Οκτωβρίου 2004. 
 
∆ιπλωµατικά αυτοί οι χώροι  αποκαλούνται «θύρες µετανάστευσης» ή «κέντρα βοήθειας», ο 
σκοπός όµως στην πραγµατικότητα είναι, σε χώρες που συνορεύουν µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να 
δηµιουργηθούν στρατόπεδα όπου να κρατούνται, δηλαδή  ν’αποπέµπονται, οι αλλοδαποί που 
επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρώπη για να ζητήσουν άσυλο ή για άλλους λόγους -αναζητώντας 
προστασία ή µια καλύτερη ζωή-.  Για το σκοπό αυτό φαίνεται να έχει εγκριθεί µία σηµαντική 
χρηµατοδότηση. 
 
 Σύµφωνα µε τους ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η εκτός εθνικών ευρωπαικών συνόρων 
διαδικασία (για το καθορισµό της ιδιότητας του πρόσφυγα ή του µετανάστη )ανταποκρίνεται σ’ένα 
ανθρωπιστικό ενδιαφέρον: προκειµένου να σωθούν οι ζωές των ανθρώπων που προσπαθούν κάθε 
εβδοµάδα να φτάσουν τις Ευρωπαϊκές ακτές, είναι προτιµότερο να κρατούνται σε στρατόπεδα στην 
άλλη πλευρά της Μεσογείου.  
 
Αν αυτή η πρόταση πραγµατοποιηθεί, θα σηµατοδοτήσει µία χωρίς προηγούµενο οπισθοδρόµηση 
στο τρόπο µε τον οποίο η Ευρώπη  αντιλαµβάνεται τις ευθύνες της απέναντι σε όσους ξεφεύγουν 
από τις συγκρούσεις, τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη φτώχεια. Είναι η 
προέκταση µιας κυνικής λογικής, η οποία αντί να λάβει υπ’όψη  τις αιτίες που προκαλούν την 
αναγκαστική µετανάστευση για να βρει τις κατάλληλες απαντήσεις, πασχίζει τα τελευταία δέκα 
χρόνια να προστατέψει την Ευρώπη από αυτά τα θύµατα της παγκόσµιας αναταραχής. 
Αναλαµβάνει  δε το ρίσκο να δηµιουργήσει στρατόπεδα προσφύγων που θα επαναφέρουν  
σκοτεινές µνήµες από τα αντίστοιχα που χρονολογούνται από το 1930, ή πιο πρόσφατα, από τη 
διάρκεια του πολέµου στην Βοσνία. 
 
Στις 5 Νοεµβρίου του 2004, οι 25 Αρχηγοί Κρατών της Ε.Ε, θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις 
σχετικά µε το µέλλον της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την µετανάστευση και το άσυλο. Αυτές οι 
αποφάσεις  αφορούν όλους µας. Η Ευρώπη που θέλουµε δεν µπορεί να αποποιείται τις ευθύνες της, 
από τη στιγµή που έχει επικυρώσει διάφορες ∆ιεθνείς Συµβάσεις και Συνθήκες ( την Παγκόσµια 
∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, την Σύµβαση της Γενεύης, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα). Η Ευρώπη που θέλουµε πρέπει να θέσει ένα τέλος σε αυτήν την 
άλογη προσέγγιση της µεταχείρισης των αιτούντων άσυλο και των µεταναστών. 
 
Απορρίπτουµε το σχέδιο για την δηµιουργία στρατοπέδων στα Ευρωπαϊκά σύνορα. Προτρέπουµε 
τους επικεφαλής των κυβερνήσεων να εναντιωθούν σε αυτό σθεναρά. Ζητούµε, σύµφωνα µε τις  
θεµελιώδεις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, η Ευρώπη να διευκολύνει την πρόσβαση στο έδαφος της 
ατόµων που χρήζουν ∆ιεθνούς Προστασίας  παρά να µεταθέτει την ευθύνη για την προστασία των 
προσφύγων σε άλλες χώρες. 


