
Η 18η Μαρτίου  2023 σηματοδοτεί  την  7η επέτειο  της  δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του
2016.  Το 2016,  η Τουρκία ανέλαβε το ρόλο του συνοριοφύλακα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έλαβε δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ υπό τον όρο ότι  θα κρατούσε
τους/τις  μετανάστ(ρι)ες εντός των συνόρων της, καθώς και ότι θα δεχόταν όσους
απελαύνονταν  πίσω.  Η Τουρκία,  ωστόσο,  δεν  δίστασε  να  εκμεταλλευτεί  αυτή  τη
θέση, χρησιμοποιώντας τους μετανάστες ως απειλή και, όταν χρειαζόταν, ως μοχλό
πίεσης απέναντι στην ΕΕ.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2023, μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, οι συνθήκες διαβίωσης
των μεταναστ(ρι)ών επιδεινώθηκαν.  Ο αυξανόμενος ρατσισμός οδήγησε σε βίαιες
επιθέσεις κατά των μεταναστ(ρι)ών- για το λόγο αυτό, οι σεισμόπληκτες περιοχές δεν
μπορούν  πλέον  να  θεωρηθούν  ασφαλείς  για  τους  μετανάστες.  Οι  μετανάστ(ρι)ες
έχουν αποκλειστεί από την κρατική παροχή βοήθειας έτσι δυσκολεύονται να έχουν
πρόσβαση  ακόμη  και  σε  βασικά  αγαθά,  όπως  πόσιμο  νερό  ή  στέγαση.  Οι
μετανάστ(ρι)ες έχουν χαρακτηριστεί ως "πλιατσικολόγοι", και υπάρχουν αναφορές ότι
μέλη των αραβόφωνων κοινοτήτων στην περιοχή, έχουν γίνει στόχος επιθέσεων από
τον όχλο, με ρατσιστικά κίνητρα. Εκπρόσωποι του τουρκικού κράτους χρησιμοποιούν
δημοσίως  αντι-μεταναστευτική  ρητορική  και  προωθούν  το  ρατσιστικό  αίσθημα.
Επιπλέον,  οι  μετανάστ(ρι)ες  που  επιβιώνουν  από  τις  επιθέσεις  ενδέχεται  να
βασανίζονται από τους αστυνομικούς, γεγονός που έχει αναφερθεί/καταγραφεί από
νομικές καθώς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δραστηριοποιούνται
στην  περιοχή.  

Ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου έπληξε τουλάχιστον 10 πόλεις της Τουρκίας. Οι
πόλεις αυτές φιλοξενούν επίσης το υψηλότερο ποσοστό μεταναστ(ρι)ών σε σχέση με
τον τοπικό πληθυσμό. Οι μετανάστ(ρι)ες, οι οποίοι αποτελούν ήδη ένα από τα πιο
ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας λόγω της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης,
βρίσκονται μεταξύ των ατόμων που έχουν υποστεί την πλέον άδικη μεταχείριση μετά
το  σεισμό.  Ήδη  από  τη  δεύτερη  ημέρα  του  σεισμού,  όταν  χιλιάδες  άνθρωποι
εξακολουθούσαν να  παλεύουν για  την  επιβίωση τους  παγιδευμένοι  κάτω από τα
ερείπια, κυβερνητικές υπηρεσίες και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων διακινούσαν
ψευδείς ειδήσεις που ακολουθούσαν μια ρατσιστική και αντιμεταναστευτική ατζέντα.
Η συνθήκη αυτή συνιστά μια ανοιχτή απειλή για τους/τις μετανάστ(ρι)ες που είχαν
επιβιώσει από τον σεισμό. Οι εκπρόσωποι του κράτους όχι μόνο δεν προέβησαν σε
καμία ενέργεια προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των μεταναστ(ρι)ών, αλλά
δεν έλαβαν καν τα απαραίτητα μέτρα για τη μετακίνηση τους σε άλλες πόλεις. Οι
μετανάστ(ρι)ες  δεν  μπορούν  να  ταξιδέψουν  εκτός  των  πόλεων καταγραφής  τους
(γεωγραφικοί περιορισμοί) χωρίς ταξιδιωτικές άδειες  και η μη έκδοση των εν λόγω
αδειών  άφησε  χιλιάδες  ανθρώπους  εγκλωβισμένους  στις  συνέπειες  της
καταστροφής.  Μέχρι  τις  αρχές Μαρτίου  υπήρχαν ακόμα άνθρωποι  στη ζώνη του
σεισμού οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν ούτε μια σκηνή για να μείνουν, ενώ οι
θερμοκρασίες στην περιοχή,,  το βράδυ έπεφταν κάτω από το μηδέν.  Το γεγονός
αυτό  αποκαλύπτει  ότι  η  Τουρκία  έχει  αποφύγει  σταθερά  να  εκπληρώσει  την
υποχρέωσή της να προστατεύσει τον μεταναστευτικό πληθυσμό.

Στην άλλη πλευρά των ευρωπαϊκών συνόρων, η Ελληνική Ακτοφυλακή και η Frontex
(ο  Οργανισμός  Προστασίας  των  ευρωπαϊκών  συνόρων),  με  φουσκωμένους
προϋπολογισμούς  που  αυξάνονται  κάθε  χρόνο,  χτίζουν  τα  τείχη  της  Ευρώπης-
Φρούριο, απειλώντας τις ζωές των μεταναστ(ρι)ών, με τις επαναπροωθήσεις τους
πίσω στην Τουρκία. Στην Ελλάδα, τα νησιά που βρίσκονται κοντά στη χερσόνησο της
Ανατολίας χαρακτηρίστηκαν ως "hotspots", όπου εφαρμόζονται “ειδικά καθεστώτα”.
Εδώ,  οι  μετανάστ(ρι)ες  παρουσιάζονται  ως  απειλή  για  την  ύπαρξη  της  ίδιας  της
Ελλάδας.  Οι μετανάστ(ρι)ες που καταφέρνουν να φτάσουν στα νησιά αυτά,  αφού
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επιβιώσουν  από επιχειρούμενες  επαναπροωθήσεις,  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  σε
σχέση με την πρόσβαση τους στις διαδικασίες ασύλου, στην υγειονομική περίθαλψη
και αναγκάζονται να ζουν σε camp που λειτουργούν ως υπαίθριες φυλακές, μακριά
από  τα  κέντρα  των  πόλεων.  Οι  αιτήσεις  πολλών  μεταναστ(ρι)ών  για  διεθνή
προστασία απορρίπτονται με την αιτιολογία ότι η Τουρκία θεωρείται ασφαλής τρίτη
χώρα,  παραπέμποντας  στη  δήλωση  ΕΕ-Τουρκίας,  εξαιτίας  της  οποίας  τα  νησιά
μετατράπηκαν  σε  de  facto  υπαίθριες  φυλακές,  εφαρμόζοντας  αυστηρούς
γεωγραφικούς περιορισμούς. Επιπλέον, στα συνοριακά camp της Ελλάδας, από τη
στιγμή που υπεγράφη η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας μέχρι και σήμερα, πολλοί άνθρωποι
έχουν  χάσει  τη  ζωή  τους  εγκλωβισμένοι  εκεί,  χωρίς  το  ελληνικό  κράτος  να
αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  και  χωρίς  να  προβαίνει  σε  καμία  αλλαγή  στη
μεταναστευτική  του  πολιτική.  Αντιθέτως,  το  ελληνικό  κράτος  με  την  (πολιτική  και
οικονομική) υποστήριξη της ΕΕ ανοίγει νέα camp. Στην Ελλάδα, πολλοί άνθρωποι
υποκινούνται εναντίον των μεταναστών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από
διάφορα πολιτικά δίκτυα - όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Τουρκία. Στην Ελλάδα,
η κυβέρνηση ποινικοποιεί τους μετανάστες και τους ανθρώπους που εργάζονται ή
είναι αλληλέγγυοι με τους μετανάστες, προβαίνοντας σε παράλογες ποινικές διώξεις
και καταδικάζοντας ανθρώπους χωρίς στοιχεία. Εφαρμόζοντας ποινικές διατάξεις για
την κατασκοπεία, την διακίνηση (smuggling) και την εμπορία ανθρώπων, η Ελλάδα
αναπαράγει, για ακόμα μια φορά, το κλίμα φόβου, το οποίο έχει ήδη εδραιωθεί, καιρό
τώρα,  στην  Τουρκία,  μέσω  της  εκτεταμένης  χρήσης  της  "αντιτρομοκρατικής"
νομοθεσίας.

Εμείς, οι οργανώσεις που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, δηλώνουμε ότι οι πολιτικές
της εξωτερικοποίησης των συνόρων και η μετατροπή των μεταναστ(ρι)ών σε φθηνό
εργατικό δυναμικό, πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Είμαστε ενάντια στη χρήση των
μεταναστ(ρι)ών ως μοχλού πίεσης στην εσωτερική και διεθνή πολιτική.

Υπογραμμίζουμε  ότι  οι  δηλώσεις  εξωτερικοποίησης  τών  συνόρων  που  έχουν
υπογραφεί  μεταξύ  της  ΕΕ  και  της  Τουρκίας  ή  των  χωρών της  Βόρειας  Αφρικής
αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Οι εν λόγω δηλώσεις εξωτερικοποίησης θα πρέπει να
ανακληθούν αμέσως, καθώς παραβιάζουν τις ευθύνες των συμβαλλομένων μερών
της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. 

Εμείς, οι οργανώσεις που υπογράφουμε το παρόν κείμενο, απαιτούμε:

● τον άμεσο τερματισμό της εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, όπως έχει

ενσωματωθεί  στο ελληνικό εθνικό δίκαιο και κανονισμούς ή μέσω διεθνών
συμφωνιών  με  την  Τουρκία,  καθώς  και  όλων  των  παρόμοιων  δηλώσεων
εξωτερικοποίησης των συνόρων με άλλες χώρες, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί
έχοντας -παρομοίως- ως κίνητρο την παρεμπόδιση της εισόδου μεταναστών
στην ΕΕ,

● να  σταματήσει  η  πρακτική  των  επαναπροωθήσεων  μεταξύ  Τουρκίας  και

Ελλάδας, κατά την οποία παραβιάζονται συστηματικά το δικαίωμα στη ζωή
και  η  απαγόρευση  των  βασανιστηρίων,  όπως  αυτά  κατοχυρώνονται  στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και να ενεργοποιηθούν
άμεσα μηχανισμοί επανόρθωσης και αποκατάστασης για τους επιζώντες,

2



● την  εφαρμογή  των κανονισμών που διασφαλίζουν τόσο τον  σεβασμό των

δικαιωμάτων των μεταναστ(ρι)ών, όσο και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
και ελευθερία μετακίνησης.

Academics for Peace / Germany (Barış İçin Akademisyenler Almanya)

Adalet İçin Hukukçular / Lawyers for Justice

Agora Association Izmir (Turkey)

ASGI - Association for Juridical Studies on Immigration

Asociación Americana de Juristas

Association for Mutual Support and Solidarity with Migrants (Göçmen Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği) (Turkey)

Avukat Dayanışması / Lawyer solidarity

Campaign Against Criminalising Communities (CAMPACC)

Center for Research and Elaboration on Democracy/Group of International Legal 
Intervention (CRED/GIGI)

Civic Space Studies Association (Sivil Alan Araştırma Derneği - Türkiye)

Community Peacemakers Teams (CPT) (Greece)

Confederation of European Alevi Unions (Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu)

Confederation of Lawyers of Asia & Pacific (COLAP)

Confederation of Public Employees' Trade Unions (Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu - KESK) (Turkey)

de:border | migration justice collective (Netherlands)

Democratic Alevi Associations (Demokratik Alevi Dernekleri - DAD) (Turkey)

Democratic Lawyers Association of Bangladesh (DLAB)

Demokrasi İçin Hukukçular / Lawyers for democracy

Demokratische Jurist*innen Schweiz

Diotima - Centre for Gender Rights & Equality (Greece)
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Doug Nicholls, General Secretary, General Federation of Trade Unions

European Democratic Lawyers (AED)

European Lawyers for Democracy and Human Rights (ELDH)

Feminist Autonomous Centre for research (FAC)

Foundation for Society and Legal Studies (Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı - 
TOHAV) (Turkey)

Giuristi Democratici (Italy)

Göç Araştırmaları Derneği (Association for Migration Resarch - Turkey)

Haldane Society of Socialist Lawyers

Hubyar Sultan Alevi Cultural Association (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği) (Turkey)

I Have Rights, Samos (Greece)

International Association of Democratic Lawyers (IADL)

International Federation for Human Rights (FIDH)

Iran of the World

Iuventa-Crew

İnsan Hakları Derneği - İHD (Human Rights Association) (Turkey)

Kadın Zamanı Derneği (Women's Time Association / Turkey)

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu - KBG (Women Are Stronger Together Platform - 
Istanbul) (Turkey)

Kartal hukukçular derneği

La Garriga Societat Civil (Catalunya)

Lawyers Association for Freedom (Özgürlük İçin Hukukçular Derneği - ÖHD) (Turkey)

Legal Center Lesvos (Greece)

Lesvos LGBTQI+ Refugee Collective

MAYA Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Maya Association 
for Education, Culture, Research, Solidarity and Cooperation)

Media and Law Studies (Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği) (Turkey)

Medya ve Göç Derneği (The Media and Migration Association (MMA) - Turkey
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Migrant Solidarity Network / Ankara (GDA / Ankara)

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Association for Solidarity with Refugees) (Turkey)

National Union of People's Lawyers of the Philippines (NULP)

Observatori DESC, Cátedra UNESCO de desarrollo humanos sostenible (Universidad de 
Girona)(Catalunya)

ÖDAV / Libertarian democrat lawyers

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği (Pink Life LGBTİ+ Solidarity Association-
Turkey)

People's Bridges (Halkların Köprüsü) (Turkey)

Pir Sultan Abdal Cultural Association (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği) (Turkey)

Progressive Lawyers Association (Çağdaş Hukukçular Derneği - ÇHD) (Turkey)

Progrssive Lawyers Group (Çağdaş Avukatlar Grubu) (Turkey)

Refugee Legal Support Athens

Refugees in Libya (refugeesinlibya.org)

Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e. V (RAV)

Research Institute onTurkey (RIT)

Schweizerischer Friedensrat, Zürich

Sınırsız Kadın Dayanışması (Woman’s Solidarity Without Borders - Istanbul)

Sol Hukuk (Turkey)

Solidarité sans frontières

Sosyal Hukuk

Syndicat des avocats de France (SAF)

Tadamun Antimili (Colombia)

The Catalan association ACDDH

the Socialist Lawyers Association of Ireland

Toplumsal Hukuk (Turkey)

Transnational Migrants Coordination

Turkey Human Rights Litigation Support Project (TLSP)

Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen
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We Want to Live Together Initiative (Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnsiyatifi) (Turkey)

Yoga and Sports with Refugees
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