Αθήνα, 23.06.2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την ανάγκη διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ανθρωποκεντρική
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ομαλή και ισότιμη ενσωμάτωση των νόμιμων
μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο επεσήμαναν όλοι οι ομιλητές στην ημερίδα που
διοργάνωσε το ΚΕΠΠ (www.kepp.gr ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, με θέμα «Μετανάστευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Πολιτικές».
Ο πρώην υπουργός και Πρόεδρος του ΚΕΠΠ, κ. Γιάννος Παπαντωνίου, υπογράμμισε στην
εναρκτήρια ομιλία του ότι η Μετανάστευση αποτελεί μία πραγματικότητα της σύγχρονης
παγκοσμιοποιημένης εποχής την οποία πρέπει να ελέγξουμε, αλλά και στην οποία πρέπει να
προσαρμοστούμε. Οι πολιτικές κατευθύνσεις θα πρέπει να εστιάσουν σε μια περισσότερο
συνεκτική προσέγγιση της μετανάστευσης, της κοινωνικής συνοχής, της δικαιοσύνης και της
ασφάλειας. Πρέπει να συνδέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ασφάλεια. Ειδικότερα
απαιτούνται:
• σύνδεση της μετανάστευσης και της ανάπτυξης με ποιοτικούς δείκτες ευημερίας
• αξιοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου, που καθορίζει την ποσότητα και την ποιότητα
του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού, στο διάλο γο και τις πο λιτικές για τη
μετανάστευση
• στήριξη του θεσμού της οικο γένειας τόσο των γηγενών, όσο και των μεταναστών, με
στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ομαλή ενσωμάτωση της
δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο
• ανάληψη πρωτοβουλιών από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και κοινωνίες για την άμβλυνση
των ανισοτήτων και την εξασφάλιση της πρόσβασης για όλους στα βασικά αγαθά και
υπηρεσίες
• συγκρότηση ενιαίας πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση των
διασυνοριακών σχέσεων και τη μείωση του επιπέδου λαθρομετανάστευσης.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, απηύθυνε κεντρική ομιλία
στην ενότητα με τίτλο «Ασφάλεια και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών», τονίζοντας τα
εξής:
«Το μέγεθος αύξησης των μεταναστευτικών ροών, μας υποχρεώνει να σκεφτούμε πάνω στις
συνέπειες και στις προκλήσεις που αυτές επιφυλάσσουν στην οικονομική & κοινωνική ζωή.
Πρόκειται για μια πρόκληση ανθρωπιστική, κοινωνική, πολιτική. Μια πρόκληση για το
ελληνικό κράτος, να αλλάξει την εικόνα και την πολιτική που χρόνια τώρα κατέστησε την
Ελλάδα ελκυστικό τόπο transit για τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπινων ψυχών.
Εφαρμόζουμε μια νέα μεταναστευτική πολιτική. Βασική μας φιλοσοφία είναι ότι ασφάλεια
και ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα και το αυτό. Η ασφάλεια αποτελεί κυρίαρχο δικαίωμα,
είναι προϋπόθεση άσκησης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια δημοκρατική
πολιτεία. Μια ασφαλής πολιτεία, είναι μια δημοκρατική πολιτεία με κοινωνική αλληλεγγύη,
συνοχή, κατανόηση, συνεργασία. Μια ανασφαλής πολιτεία είναι φοβική, συντηρητική, βίαιη,
απομονωμένη και για αυτό, καταδικασμένη στην παρακμή.
Εκπονήσαμε ένα νέο εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της μη νόμιμης μετανάστευσης
με το οποίο επιδιώκεται:
•
•

Η καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης μη νόμιμα εισερχομένων μεταναστών.
Η αναδιάταξη και αναθεώρηση της επιχειρησιακής δράσης στα εξωτερικά χερσαία,
θαλάσσια και εναέρια σύνορά μας, τόσο για την αποτροπή της εισόδου όσο και το
σφράγισμα της εξόδου από τη χώρα.

•

Η συνεργασία και ο συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό επίπεδο.

Τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι ορατά. Συγκεκριμένα, κατά το 1ο πεντάμηνο του
2010 έχουν γίνει ήδη 44.953 συλλήψεις για παράνομη είσοδο και παραμονή. Παράλληλα, αν
παρατηρήσει κανείς την επιμέρους κατανομή των συλλήψεων ανά περιφέρεια, υπάρχουν
πρωτοφανώς θετικά αποτελέσματα που μας γεννούν αισιοδοξία ότι το φαινόμενο θα μειωθεί στο
μέλλον. Για παράδειγμα, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη οι συλλήψεις αυξήθηκαν κατά
231,71%, ενώ στο Ιόνιο κατά 118,69%. Επίσης έχουν γίνει 561 συλλήψεις παράνομων διακινητών σε
όλη την Επικράτεια. Πρόκειται για μια έμπρακτη από δειξη ότι ο ι αστυνομικές και λιμενικές αρχές
κινητοποιήθηκαν, ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ότι η πολιτική μας αποδίδει καρπούς.
Πρέπει όλοι να λάβουμε, όμως, υπόψη ότι όσες πολιτικές κι αν εφαρμόσουμε στο επίπεδο της
αστυνόμευσης, της φύλαξης και της ασφάλειας, το ζήτημα δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν
αντιμετωπιστεί πάνω από όλα ως ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα, που απαιτεί συνεργασία,
διαχρονικές και ουσιαστικές συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με όλους τους
θεσμούς. Από την κοινωνία των πο λιτών, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση και τα Υπουργεία που
διαχειρίζονται την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια, τα Σωφρονιστικά Ιδρύματα».
Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κυρία
Θεοδώρα Τζάκρη, στην κεντρική ομιλία της στην ενότητα με θέμα «Πολυπολιτισμικότητα
και Κοινωνική Συνοχή», αναφέρθηκε στην εξέλιξη του μεταναστευτικού φαινομένου στην
Ελλάδα και στη μεταβολή των ποιοτικών και ποσοτικών του χαρακτηριστικών καθώς και στη
μετατροπή της Ελλάδας από μια χώρα αποστολής μεταναστών σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία. Στη συνέχεια έκανε λόγο για τη συνάρτηση της κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου
με την κοινωνική συνοχή και επεσήμανε ότι «η διαφορετικότητα μπορεί να αποτελέσει
παράγοντα προόδου και ευημερίας». Τέλος, περιέγραψε όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των
μεταναστών προκειμένου μέσα από μια στρατηγικά στοχευμένη διάδραση να δημιουργηθεί η
εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας
προκειμένου να προκύψει το ζητούμενο: η οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη.
Κεντρική ομιλία, επίσης, απηύθυνε και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης.
Στα panels συζητήσεων, ανά θεματική ενότητα, συμμετείχαν ως ομιλητές οι εξής:
« Ασφάλεια και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών»
Πάρις Κουκουλόπουλος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
Άρης Σπηλιωτόπουλος, Βουλευτής Ν.Δ.
Μιχάλης Τσινισιζέλης, Καθηγητής, Πρόεδρος Κέντρου Μελετών Ασφάλειας
Γεώργιος Τσαρμπόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών της Ύπατης Αρμοστείας του
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
Συντονιστής: Δημήτρης Ξενάκης, Αντιπρόεδρος Κέντρου Μελετών Ασφάλειας
«Πολυτισμικότητα και Κοινωνική Συνοχή»
Πέμη Ζούνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
Ελίζα Βόζεμπεργκ, Βουλευτής Ν.Δ.
Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας& Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νίκος Παπαδάκης, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Κρήτης
Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Συντονιστής: Κώστας Τσαούσης, Δημοσιογράφος
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
και είχε ως Χορηγό Επικοινωνίας την εφημερίδα METROPOLIS.

