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«Το προσφυγικό - μεταναστευτικό φαινόμενο αποτελεί για εμάς, τους Περιφερειάρχες
και τους Δημάρχους, διττή πρόκληση: αφενός, παρέχουμε υπηρεσίες πρώτης ανάγκης με
σεβασμό προς την αξιοπρέπεια των ατόμων που φθάνουν στους δήμους και στις
περιφέρειές μας, αφετέρου, το πράττουμε αυτό, αντιμετωπίζοντας δύο ελλείψεις: έλλειψη
σαφούς θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και έλλειψη
χρηματοδότησης». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
κατά την ομιλία της με την οποία κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας της
Περιφέρειας Αττικής στις Βρυξέλλες με τίτλο «Μετανάστευση και Άσυλο: Προς μία
προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης».
Η Περιφερειάρχης, αφού επισήμανε
ότι οι Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές αποτελούν «κρίκους μιας αλυσίδας
μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου, που συνδέει τα τρία επίπεδα
διακυβέρνησης: ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό», τόνισε την ανάγκη άμεσης πρόσβασης των
Περιφερειών στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, όπως το Asylum,
Migration and Integration Fund. Η ίδια αναφέρθηκε στη σχετική πρωτοβουλία της Αττικής,
μέσα από την αποστολή κοινής επιστολής προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς από τις
περιφέρειες Αττικής, Λάτσιο και Σικελίας καθώς και στη δημιουργία του Κέντρου Logistics
για παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους χώρους υποδοχής προσφύγων - μια
«αναγνωρισμένη καλή ευρωπαϊκή πρακτική» που «σήμερα υποστηρίζει και άλλες κοινωνικές
δομές για τους συμπατριώτες μας που δοκιμάζονται από την κρίση».

Αναφερόμενη στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής στο Κογκρέσο των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών, η Περιφερειάρχης, που εκπροσώπησε στην Ημερίδα και το
Κογκρέσο, επισήμανε ότι «το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών εδώ και 20
χρόνια, εξετάζει το προσφυγικό / μεταναστευτικό φαινόμενο από τη σκοπιά της
εμβάθυνσης της τοπικής Δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων».

«Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διοργάνωση της σημερινής μας Ημερίδας που
διεξάγεται σε μια κρίσιμη, γεωπολιτικά, συγκυρία και φιλοδοξεί: πρώτον, να θέσει τις
παραμέτρους του δημόσιου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και δεύτερον,
να σκιαγραφήσει λύσεις, καλύπτοντας τις βασικές πτυχές του φαινομένου – το θέμα του
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, της μεταναστευτικής πολιτικής, των ανθρωπιστικών
διαδρόμων. Ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και εμπειρίες και δίνοντας τον λόγο σε
εκείνους που δεν θέτουν απλά προβληματισμούς αλλά έχουν και να προτείνουν»,
προσέθεσε η Περιφερειάρχης.
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«Δεν είναι άλλωστε διόλου τυχαία η τοποθέτηση του Πρόεδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ
Μακρόν, την Τρίτη, στην Ευρωβουλή, σχετικά με την ανάγκη “οικοδόμησης της εξωτερικής
και εσωτερικής αλληλεγγύης που χρειάζεται η Ευρώπη”. Ούτε είναι τυχαία η ειδική πρότασή
του για δημιουργία “ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που θα στηρίζει άμεσα, οικονομικά τις
τοπικές αρχές που υποδέχονται, που εντάσσουν τους πρόσφυγες”, συνέχισε η ίδια.

«Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές χωρών όπως η Ιταλία, η Ισπανία ή η Ελλάδα,
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό / προσφυγικό φαινόμενο,
διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και αντιμετωπίζοντας τις ξενοφοβικές τάσεις που
αναπτύσσονται. Και σε μεγάλο βαθμό τα καταφέρνουμε, αποδεικνύοντας το πόσο ζωτικός
μπορεί να είναι ο ρόλος μας», σημείωσε μεταξύ άλλων η Περιφερειάρχης.

«Ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε επικεντρώσει τις αναλύσεις, τις αποφάσεις και
τις συστάσεις μας στο κρίσιμο θέμα της υποδοχής των προσφύγων. Γιατί δεν πρέπει να
ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε εμείς, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι που ανοίγουμε πρώτοι
την αγκαλιά μας, που δίνουμε πρώτοι χέρι βοήθειας στους ξεριζωμένους, στις μητέρες και
τα παιδιά, που αναζητούν καλύτερη, αξιοπρεπή ζωή», παρατήρησε η Περιφερειάρχης Ρ.
Δούρου.

«Με δίκαιο καταμερισμό της ευθύνης, με αλληλεγγύη, με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο,
με τους απαραίτητους πόρους, οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές μπορούν να
καταστήσουν το προσφυγικό / μεταναστευτικό φαινόμενο, παράγοντα ευημερίας και
προόδου των ευρωπαϊκών κοινωνιών», υπογράμμισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι:
«Αυτή η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση επείγει, γιατί
πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού, οι εκφράσεις εσωστρέφειας
– κλεισίματος των συνόρων, αυστηροποίησης των εθνικών νομοθεσιών σε βάρος των
προσφύγων / μεταναστών, αποκλεισμού τους, για παράδειγμα από χώρες όπως αυτές της
ομάδας Βίζεγκραντ ή την Αυστρία».

«Μια νέα, συνεκτική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου είναι η
απάντηση στην άνοδο του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας».

Τέλος, η Περιφερειάρχης κήρυξε την έναρξη των εργασιών ζητώντας από τους
μετέχοντες να συγκρατήσουν την προτροπή του Πάπα Φραγκίσκου φέτος τον Ιανουάριο,
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σχετικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες: “Παρακαλώ μην σβήσετε την ελπίδα στις
καρδιές τους, μην πνίξετε τις προσδοκίες τους για ειρήνη”.

Η Ημερίδα, που διοργανώνουν η Περιφέρεια Αττικής και η CPMR, στις Βρυξέλλες, στο
κτίριο της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ, περιλαμβάνει τρεις συνεδρίες με αντικείμενο
την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, τις πολιτικές υποδοχής και
ενσωμάτωσης στην κατεύθυνση της πολυεπίπεδης διαχείρισης, την εξωτερική διάσταση
της μετανάστευσης, το θέμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων.
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