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 Φρένο στην κατάχρηση του δικαιώματος ασύλου

Με δέλεαρ 500 ευρώ και 1.000 ευρώ για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι στα νησιά

 (/article/author/558-emprosnetgr) emprosnet.gr (/article/author/558-emprosnetgr)
 - 01|04|2017 16:26

Με το δέλεαρ των 500 ευρώ το άτομο, αυξημένο στα 1.000 ευρώ για όσους πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στα
νησιά, συν τις άλλες διευκολύνσεις που παρέχει το πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τις
«εθελούσιες επιστροφές», το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επιχειρεί να πείσει όσους πρόσφυγες και μετανάστες
απορρίπτονται στον πρώτο βαθμό ασύλου να μην ασκήσουν το δικαίωμα προσφυγής στο δεύτερο βαθμό, αλλά να
δεχτούν να συμφωνήσουν με την εθελούσια επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους.

«Όποιος έρχεται στην Ελλάδα καταθέτει αίτημα για άσυλο. Γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος», τόνισε χαρακτηριστικά ο
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Διευκρίνισε δε ότι «εμείς είμαστε υπέρ της διατήρησης του
ανθρωπιστικού χαρακτήρα του ασύλου. Υφιστάμεθα τις συνέπειες, παρ’ όλα αυτά προτιμάμε να συνεχίσουμε την εξέταση
του ασύλου με βάση το διεθνές δίκαιο και αυτό βραχυπρόθεσμα αποβαίνει σε βάρος της χώρας μας, αλλά μακροπρόθεσμα
είναι σε όφελος της χώρας μας. Δεν μπαίνουμε στις γενικότητες περί ασφαλούς ή μη ασφαλούς χώρας, περί παράνομου ή
μη παράνομου. Εξετάζουμε διεξοδικά τις αιτήσεις».

Για το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται σύντομα σχετική εγκύκλιος, όπως ανέφερε την Πέμπτη ο υπουργός, κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου του ΔΟΜ. Σύμφωνα με τον κ. Μουζάλα, στην εγκύκλιο θα δίνεται διορία πέντε ημερών από την
επίδοση της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας Ασύλου προκειμένου να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι αν θα
προσφύγουν στο δεύτερο βαθμό ή αν θα ενταχθούν στα προγράμματα «εθελούσιας επιστροφής». Εάν προχωρήσουν σε
προσφυγή, χάνουν το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα αυτό και άρα οικειοθελούς επιστροφής στην πατρίδα τους.

 

Έως 9 Απριλίου

Για όσους ήδη έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου σε δεύτερο βαθμό θα δοθεί παράταση μέχρι τις 9 Απριλίου για να
ενταχθούν στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών. Σ’ αυτό θα μπορούν να εντάσσονται και όσοι έχουν απορριφθεί σε
πρώτο βαθμό, αλλά έχει αρνηθεί να τους δεχτεί η Τουρκία. Η εγκύκλιος δεν θα αφορά τους Σύρους.

Η εγκύκλιος -που στην ουσία καθιστά το δεύτερο βαθμό ασύλου αντικείμενο συνδιαλλαγής και αφήνει ανολοκλήρωτη τη
διαδικασία ασύλου- αποτελεί σύμφωνα με τον κ. Μουζάλα μια προσπάθεια «να ξεμπλοκάρουμε αυτό το παιχνίδι της
κατάχρησης του ασύλου» και να μειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. «Νομίζουμε ότι αλλιώς δεν θα
μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν όλα τα νομικά εχέγγυα να προχωρήσει όσο γίνεται πιο
γρήγορα η χορήγηση ασύλου και η διεκπεραίωση του αιτήματός τους... Πιστεύουμε ότι αυτό που ακούγεται δύσκολο είναι
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#άσυλο (/article/tag/άσυλο),  #δομ (/article/tag/δομ),

γρήγορα η χορήγηση ασύλου και η διεκπεραίωση του αιτήματός τους... Πιστεύουμε ότι αυτό που ακούγεται δύσκολο είναι
έντιμο, είναι καθαρό, δημιουργεί μια εντιμότητα στη διαδικασία ασύλου, προσφυγών και οικειοθελούς επιστροφής»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

 

Ο ΔΟΜ

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ΔΟΜ Δανιήλ Εσδράς είπε ότι θα προτιμούσε να ισχύει σε όλους τους βαθμούς
ασύλου το δικαίωμα της επιστροφής, που θεμελιώνεται -όπως είπε- στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Ο περιορισμός του δικαιώματος στον πρώτο βαθμό αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης βασισμένη στην
ευρωτουρκική συμφωνία, όπως είπε, χωρίς να διευκρινίσει πώς μπορεί μια πολιτική, μη δεσμευτική νομικά συμφωνία να
υπερτερεί της Οικουμενικής Διακήρυξης.

 

Σε αριθμούς

Από την 1η Ιουνίου 2016 ως τις 15 Μαρτίου 2017, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους, μέσω του προγράμματος, 4.715
υπήκοοι τρίτων χωρών, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 5.995 έχουν εγγραφεί. Στην κορυφή της λίστας των χωρών
καταγωγής βρίσκεται το Πακιστάν, με 1.117 εθελοντικές επιστροφές, ακολουθεί το Ιράκ με 918, το Αφγανιστάν με 871, η
Γεωργία με 456 και η Αλγερία με 338. Απ’ αυτούς που επέστρεψαν, οι 174 ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, από τους οποίους
οι 75 είναι ιατρικά περιστατικά και οι 43 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Επίσης, από το σύνολο των επιστροφών οι 823
εγγράφηκαν στο πρόγραμμα από τα νησιά.
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Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …
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