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 Καίρια ερωτήματα για το προσφυγικό

Από τους «Οικολόγους»
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Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, ανέδειξαν τη γύμνια του σχεδιασμού φιλοξενίας προσφύγων και
μεταναστών στα νησιά μας, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, η Θεματική Ομάδα Δικαιωμάτων των «Οικολόγων
Πράσινων». Η προσωρινή λύση του πολεμικού πλοίου, που έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, είναι μεν προσωρινά
βοηθητική, ωστόσο είναι επιτακτική η ανάγκη εύρεσης μόνιμης λύσης, προσθέτει.

 
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, ανέδειξαν τη γύμνια του σχεδιασμού φιλοξενίας προσφύγων και
μεταναστών στα νησιά μας, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, η Θεματική Ομάδα Δικαιωμάτων των «Οικολόγων
Πράσινων». Η προσωρινή λύση του πολεμικού πλοίου, που έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, είναι μεν προσωρινά
βοηθητική, ωστόσο είναι επιτακτική η ανάγκη εύρεσης μόνιμης λύσης, προσθέτει.

Και θέτει σειρά ερωτημάτων: «Γιατί δεν υπάρχουν ακόμα διοικητές στα κέντρα υποδοχής; Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί
εμπρόθεσμα η μέριμνα για την προστασία από το χειμώνα από την Ύπατη Αρμοστεία; Τι κάνει η Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων στα κέντρα υποδοχής; Για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο
στα χιονισμένα νησιά να φιλοξενούνται ακόμα σε καλοκαιρινές σκηνές εκατοντάδες  άνθρωποι; Ως πότε θα υπάρχει
αδιάκοπη μετακύλιση ευθυνών; Γιατί δεν έχει ακόμα οργανωθεί σωστός συντονισμός μεταξύ κυβέρνησης, ΜΚΟ και
τοπικών αυτοδιοικήσεων, αλλά και μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων (Μετανάστευσης - Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας);
Όταν υπάρχουν τόσες ελλείψεις, γιατί η υπηρεσία διαχείρισης των ταμείων ISF και AMIF δεν απορροφούν αρκετούς
ευρωπαϊκούς πόρους; Για ποιο λόγο καθυστερεί ακόμα η διαδικασία συνεντεύξεων για τους αιτούντες άσυλο;».

Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να δοθεί λύση και για τους υπόλοιπους μετανάστες, όχι μόνο για τους δικαιούχους ασύλου:
«Ακόμα και με υπουργείο μετανάστευσης, στην ουσία σχέδιο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν έχει τεθεί
σε εφαρμογή».

Τέλος, η συνεργασία, η ενημέρωση και η αξιοποίηση των πόρων από τη διαχειριστική αρχή, είναι από τα βασικότερα
ζητούμενα.
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